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ILUSTROWANA KRONIKA MIESIĄCA: GRUDZIEŃ 2016

1 Na spotkaniu Międzygeneracyjnego Uniwersytetu Regionalnego PZKO w Cz. CieI szynie o pieśniach bożonarodzeniowych mówiła doc. Jana Radavskä. Odbyło się
też wspólne śpiewanie kolęd z Zespołem Pieśni i Ruchu Nieskoordynowanego Niezapo
minajki.
3 Członkowie Klubu Teatralnego MK PZKO Nydek przedstawili premierę sztuki „Mor3 dercza namiętność"w adaptacji Marii Kajfosz.
W kościele ewangelickim w Orłowej odbył się Koncert Adwentowy, zorganizowaJ ny przez Fundację Przyjaciół Zabytku Kultury Kościół ŚKEAW w Orłowej. Wystąpił
zespół wokalny TA Grupa MK PZKO Czeski Cieszyn-Osiedle.

"7 W Cz. Cieszynie na zebraniu członkowskim połączonym z wigilijką spotkali się
/ członkowie stowarzyszenia Rodzina Katyńska w RC. Udział wziął konsul generalny
RP w Ostrawie Janusz Bilski oraz historyk Mecislav Boräk.

A Teatrzyk Gapcio MK PZKO Niebory wystąpił na wigilijce MK PZKO Trzyniec-Końska0 -Podlesie.
Q Na spotkaniu przedświątecznym Klubu Nauczycieli Emerytów w czeskocieszyńO skiej Strzelnicy wystąpili uczniowie PSA w Cz. Cieszynie. Uczestnicy spotkania
obejrzeli również wystawę„Adam Sikora i park jego imienia".
Q W PSP im. Jana Kubisza w Gnojniku odbył się finał Konkursu Recytatorskiego im.
J Jana Kubisza z udziałem 73 uczniów polskich szkół.
Q W Koncercie Świątecznym w kościele Na Niwach w Cz. Cieszynie wystąpili ucznioy wie Polskiego Gimnazjum im. J. Słowackiego w Cz. Cieszynie.
1 A Laureatką Grand Prix Konkursu Recytatorskiego im. A. Mickiewicza Kresy 2016
I U w Białymstoku została Katarzyna Stonawska, uczennica Polskiego Gimnazjum
im. J. Słowackiego w Cz. Cieszynie. Do finału zakwalifikowała się również Aleksandra
Wania z tej samej szkoły.
1 A Chór mieszany Lira MK PZKO Karwina-Darków koncertował dla mieszkańców
I U domu seniora DPS w Cz. Cieszynie.

T MK PZKO w Lesznej Dolnej zaprosiło na Spotkanie Adwentowe połączone z wystaJ wą szopek oraz wizytą Mikołaja. Teatrzyk Gapcie MK PZKO w Nieborach zagrał
sztukę dla dzieci „Kot w butach".
j Na zimową wycieczkę na Kozubową wybrali się członkowie PTTS Beskid Śląski.
D _ A Srebrne Pasma zdobyły zespoły z Cz. Cieszyna pod batutą Leszka Kaliny i chór młodzieżowy Polskiego Gimnazjum Collegium luvenum oraz chór mie
szany Canticum Novum na VII Krakowskim Festiwalu Pieśni Adwentowych i Bożonaro
dzeniowych.

D

Polski Zespół Śpiewaczy Hutnik z Trzyńca zaśpiewał w Koncercie Świątecznym
w kościele ewangelickim w Oldrzychowicach.
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Dziewczęcy zespół Nonet zaśpiewał w programie spotkania klubowego przy
choince w MK PZKO Karwina-Nowe Miasto.
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MK PZKO w Orłowej-Lutyni zaprosiło na Koncert Adwentowy w kościele katolickim w
I I Orłowej. W programie wystąpili: zespół śpiewacy Chórek MK PZKO Sucha Górna,
chór mieszany Zaolzie MK PZKO Orłowa-Lutynia z nową dyrygentką Magdaleną Mencner,
Wokalna Grupa Dziecięca PSA z Orłowej oraz z Polski Towarzystwo Śpiewu Cecylia z Rydułtów.

t

A W ramach zebrania członkowskiego MK PZKO w Wędryni odbył się też występ
4 dzieci z przedszkola i szkoły oraz odwiedziny Mikołaja.
A Chór mieszany Lira MK PZKO Karwina-Darków oraz artystki z Polski Bogumiła Faui styna Dunikowska i Urszula Mizia wystąpiły w koncercie adwentowym w kościele
ewangelickim w Stonawie.

A Na Spotkanie przy Opłatku zaprosiło MK PZKO w Bystrzycy. W programie było wręczet

nie odznaczeń i koncert świąteczny w wykonaniu jazzowego Tamara Tomoszek Trio.

A MK PZKO w Oldrzychowicach zorganizowało Spotkanie z Mikołajem, Scena Lalka
t Teatru Cieszyńskiego w Cz. Cieszynie przedstawiła „Arkę Noego".
r Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej Zdzisława Dacko-Pikiewicz

U

oraz prezes Zarządu Głównego PZKO Jan Ryłko podpisali w Wyższej Szkole Biznesu
w Dąbrowie Górniczej umowę o współpracy w ramach projektu„Wiedza bez barier - in
nowacyjne metody nauczania osób dorosłych^

ć. Chóry bystrzyckiej PSP Wiolinki i Crescendo pod batutą Danuty Cymerys wystąpiły

U

na Festiwalu Chórów Dziecięcych we Frydku-Mistku, Wiolinki zdobyły Brązowe Pa
smo, Crescendo Srebrne Pasmo.
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W kawiarni literackiej Avion w Cz. Cieszynie odbyło się spotkanie premierów Polski
i Czech Beaty Szydło i Bohuslava Sobotki z przedstawicielami polskiej mniejszości.

1 3 W Domu Narodowym w Cieszynie odbył się koncert finałowy XIII Konkursu
I J Gwar „Po cieszyńsko po obu stronach Olzy". Eliminacje konkursu skierowanego
do dzieci i młodzieży z całego Śląska Cieszyńskiego odbyły się 21 -22 listopada. Na sce
nie wystąpiło ok. dwustu uczestników, spośród których jury w składzie Jadwiga Wro
nie, Jadwiga Palowska, Adam Cekiera oraz Leszek Richter wyłoniło najlepszych. Orga
nizatorem przedsięwzięcia jest Sekcja Ludoznawca ZG PZKO, COK Dom Narodowy oraz
Górnośląski Oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Katowicach.
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70 LAT MINĘŁO JAK JEDEN DZIEŃ...
Polski Związek Kulturalno-Oświatowy powstał w 1947 roku. To
fakt powszechnie znany. Przynajmniej w naszym zaolziańskim śro
dowisku. Z niektórymi faktami historycznymi warto więc zaznajo
mić szerszą rzeszę naszych czytelników. Ale po kolei...

Uzyskany przez pezetkaowskie imprezy prestiż pozwalał na za
praszanie w ramach Festiwali PZKO cenionych przedstawicieli kul

W dniu 26 czerwca 1947 roku zatwierdzono odrębne statuty czte

tury z Polski. Koncertowali wtedy u nas m.in. ZPiT Śląsk, Marek Gre

rech nowych polskich organizacji: Polskiego Związku Kulturalno-

chuta, Halina Frąckowiak, Andrzej Rosiewicz, krakowska grupa Pod

-Oświatowego w powiecie czeskocieszyńskim, Polskiego Związku Kul
turalno-Oświatowego w powiecie Frysztackim oraz Stowarzyszenia

Budą i cały szereg innych.

Młodzieży Polskiej w obu powiatach. Informacja ta została podana do

zmian i reorganizacji. Zmieniały się statuty i struktury organizacyjne,

publicznej wiadomości 10 lipca 1947 roku. Jednak do połączenia obu

rodziły nowe pomysły. Na działalność PZKO składały się nie tylko te

powiatowych organizacji PZKO doszło dopiero 26 lutego 1950 roku.

Polski Związek Kulturalno-Oświatowy cały czas przechodził okres

sztandarowe imprezy, które były widoczne spoza Zaolzia lecz setki

W szeregi PZKO wstępowały tysiące Polaków. Trudno się dziwić

występów chórów, kapel, teatrzyków amatorskich, zespołów mu

wielkiemu powojennemu entuzjazmowi naszej grupy narodowej.

zycznych, zespołów tanecznych i śpiewaczych oraz tak popularne

Wszyscy chcieli jak najszybciej zapomnieć o okropnościach wojny,

kursy wodzireja. Do tego szerokiego spektrum dochodzi również

w czasie której wielu Zaolziaków straciło swoich bliskich.

działalność sekcji ZG PZKO: plastycznej, literackiej, bibliotekarskiej,

PZKO szybko zaczęło zdobywać rozgłos dzięki pracy chórów, ze
społów tanecznych i teatralnych, muzycznych, klubów propozycji,

folklorystycznej, akademickiej, śpiewaczo-muzycznej, czytelniczo-bibliotekarskiej, historii regionu i cały szereg innych.

klubów kobiet, klubów młodych. Powstały Zespoły Pieśni i Tańca

Niezastąpionym krzewicielem mowy ojczystej oraz łącznikiem

Górnik i Olza, nowe Miejscowe Koła PZKO. Organizowane były bale

z kulturą własnego narodu jest polska książka. Zarząd Główny PZKO

(Reprezentacyjny Bal PZKO, Bal Akademicki) i festyny, Festiwale

organizował konkursy czytelnicze, kiermasze książek i płyt polskich,

PZKO, jabłonkowskie Góralski Święto oraz cały szereg dalszych im

wydawał własne publikacje w języku polskim. Kiermasze i wystawy

prez, których ciągłość zachowano do dnia dzisiejszego.

książek polskich organizuje PZKO po dzień dzisiejszy. Wydawane są

Zaczęły powstawać Domy PZKO, tworząc bazę do działalności kultu

książki, prasowe publikacje poezji, zbiory opowiadań i esejów, wiersze.

ralno-oświatowej naszego Związku (jednym z pierwszych był Dom

Powstała Sekcja Literacko-Artystyczna zrzeszająca artystów i li

PZKO w Olbrachcicach). Na świetlice PZKO adaptowano pomieszczenia

teratów tworzących na Zaolziu. W późniejszym okresie doszlusowa-

znajdujące się w budynkach należących do innych instytucji i organiza

li jeszcze filmowcy i fotograficy. Artyści plastycy urządzali plenery

cji. Budowy Domów PZKO wspierał finansowo Zarząd Główny PZKO.

malarskie, wystawy rzeźb i obrazów. Nie pozostali w tyle rodzimi

„Głos Ludu" był gazetą Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowe

muzycy - kompozytorzy. Organizowane były spotkania środowisk

go i informował przede wszystkim o sprawach związanych z działal

twórczych, wykłady, seminaria, konkursy, wystawy, poszukiwane

nością PZKO, był jedynym medium przynoszącym wiadomości o za

kierunki działalności twórczej całego środowiska.

chodzących przemianach. Był czymś nie tylko ważnym, ale jedynym
zarazem źródłem prawdziwej i oficjalnej informacji, choć oczywiście
podszyty był wykładnią polityczną.

Dodatek literacki „Głosu Ludu" - „Szyndzioły" - przekształcił się
w miesięcznik„Zwrot" pojawił się„Kalendarz Śląski".
Powstawały kolejne Domy PZKO i świetlice, zespoły taneczne pre

Podstawą działalności PZKO były od samego początku Miejscowe

zentujące folklor i kulturę ludową. Wzmagał ruch śpiewaczy - po

Koła PZKO i ich członkowie, którzy tworzyli zintegrowaną grupę re

wstawały nowe chóry prezentujące bogaty repertuar polski i lokalny.

prezentującą wspólne cele. Najważniejszym z nich było zachowanie
naszej tożsamości narodowej.

lekcje, seminaria, wykłady w ramach Klubu Propozycji, Ogniska

Wyrazem naszych starań było m.in. powstanie pierwszego i je

Działalność oświatowa PZKO realizowana była m.in. poprzez pre
Techników, Klubu Medyków, Klubu Nauczycieli-Emerytów.

dynego profesjonalnego teatru poza granicami Polski grającego po

Dzięki tej właśnie bogatej i różnorodnej działalności PZKO byli

polsku - Sceny Polskiej Teatru w Czeskim Cieszynie. Polski Związek

śmy w stanie przetrwać i zachować dorobek naszych poprzedników
do dnia dzisiejszego.

Kulturalno-Oświatowy był jednym z założycieli tego teatru a przy
ZG PZKO powstał Teatr Lalek„Bajka".
Scena Polska Teatru Czeskocieszyńskiego była inspiracją dla wie
lu powstających teatrzyków amatorskich. Wiele z nich nawiązywało

Z powyższego widać jak solidną i szeroką bazę dla powstania
i rozwoju dzisiejszych polskich organizacji działających na Zaolziu
stworzył Polski Związek Kulturalno-Oświatowy.

do przedwojennych tradycji prezentując w swych repertuarach kla

Można by jeszcze długo rozwijać ten wątek. Celem tego artyku

syków polskich czy autorów regionalnych. Zasłużoną sławą cieszyły

łu nie jest jednak historyczna analiza pełnej poświęcenia działalno

się nieformalne spotkania teatralne -„Wielki Szpan" - organizowa
ne w Jasieniu przez twórców Kabaretu przy Stole.

ści członków PZKO. Tym powinny zająć się osoby do tego powołane.

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że w „okresie słusznie minio

gamy działalności PZKO na przestrzeni ostatnich 70 lat. Stąd ko

nym" wiele naszych organizacji musiało działać w zgodzie z jedynie

Nie jestem w stanie w tak krótkim artykule omówić całej bogatej
nieczność dokonania ogromnych skrótów i uproszczeń.

słuszną ideą, ale takie inicjatywy naszego ruchu jak teatrzyki, „Baj

Po przemianach społeczno-politycznych w naszym kraju nastał

ka'; imprezy Miejscowych Kół, były azylem niezależnej myśli i nor

równocześnie właściwy moment na dokonanie zmian w działalno

malnego działania. Działalność PZKO stale się rozwijała, nierzadko

ści PZKO. Beneficjentem tych przemian były inne, nowo powstające

zmieniając formy. Np. rewia w MK PZKO w Trzyńcu-Lesznej Dolnej

organizacje, nierzadko na bazie dawnych sekcji PZKO.

przerodziła się w Festiwal Piosenki Polskiej a wieloedycyjny Festiwal

2

PZKO i Gorolski Święto stały się nierozłącznym symbolem naszej
tożsamości oraz przedmiotem zazdrości ze strony władz czeskich.
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iniCJATyuuy pzko KOMPUTERY DLA MIEJSCOWYCH KÓŁ
Uzasadnienie:
Na podstawie pozytywnych sygnałów z MK PZKO oraz

CZESKI CIESZYN / Od grudnia ubiegłego roku 16 Miejscowych Kół PZKO ko
rzysta z nowych komputerów.

wielkiego zainteresowania pierwszą edycją konkursu

Laptopy kupił Zarząd Główny PZKO w ramach projektu Przeciwdziałanie

INICJATYW PZKO w 2016 roku, ZG PZKO podjął de

wykluczeniu cyfrowemu - PZKO on-line. Ich zakup został sfinansowany przez

cyzję o kontynuacji tej udanej imprezy prezentującej

Stowarzyszenie„Wspólnota Polska"ze środków otrzymanych od Kancelarii Se

i promującej działalność Miejscowych Kół PZKO, Za

natu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Po
lonią i Polakami za granicą.

rządu Głównego PZKO oraz całego Związku. Ogłasza
my więc drugą edycję konkursu „INICJATYWY PZKO".

Laptopy będą miały w Miejscowych Kołach szerokie zastosowanie. Koła

Celem projektu jest docenienie pracy MK PZKO, ZG PZKO,

wykorzystywać je będą głównie do prowadzenia swoich stron internetowych

prezentacja działalności PZKO, motywacja do dalszej

i stron na portalach społecznościowych. W ten sposób będą efektywniej in

działalności, integracja środowiska PZKO, działanie na

formować o swoich inicjatywach, imprezach, o działalności zespołów itp.
(HS) / Fot. Halina Szczotka

rzecz podniesienia solidarności związkowej, wprowa
dzenie innowacyjności do działalności PZKO, pobu
dzenie zaangażowania młodzieży.
Nominacje MK PZKO oraz SAJ (kategorie):
Impreza - kulturalna, sportowa, oświatowa;
Osoba - członek MK PZKO;
Zespół - działający w ramach MK PZKO, ZG PZKO
(teatralny, chór, folklorystyczny, kapela itp.);
Inicjatywa - działalność: np. inwestycyjna
(rozbudowa domów PZKO), społeczna, itp.;
Klucz wyboru:
MK PZKO oraz SAJ mogą nominować swojego kandyda
ta do poszczególnych kategorii - najwyżej po jednym
kandydacie w każdej kategorii. Do nominacji należy do
łączyć krótkie uzasadnienie. Nominacje można przesłać
na adres ZG PZKO listownie lub mailem do 28.2.2017.
Komisja oceniająca:
Nominacje oceniać będzie komisja, w skład której
wchodzą:
- przedstawiciele Sekcji ZG PZKO (Sekcja Historii Re
gionu, Sekcja Kobiet, Sekcja Ludoznawcza, Sekcja
Śpiewaczo-Muzyczna, Sekcja Akademicka „Jedność")
- przedstawiciele Rad ZG PZKO (Rada Młodzieży,
Rada Oświaty, Rada Kultury, Rada Organizacyjna).

fgjgafggff

Komisja z przesłanych nominacji wybierze 10 kandy
datów finałowych i ogłosi publiczne głosowanie na
nominowanych kandydatów. Udział w głosowaniu
mogą wziąć wszyscy, nie tylko członkowie PZKO. Gło

£»%,Vss

sy będzie można oddać za pośrednictwem portalu
www.zwrot.cz. kuponów w Głosie Ludu, listownie lub
bezpośrednio w sekretariacie ZG PZKO.
Terminarz:

W*'

Nominacje można przesyłać do 28.2. Komisja ogłosi
dziesięciu kandydatów finałowych w marcu na stronach
pzko.cz oraz zwrot.cz. Sylwetki finalistów zaprezentuje
my w marcowym „Zwrocie" i na portalu zwrot.cz.
Publiczne głosowanie przebiegać będzie do 10.4.
Uroczyste ogłoszenie wyników i przekazanie nagród
nastąpi 21.4. w Domu ZG PZKO na ul. Bożka.
Regulamin konkursu znaleźć można na
zwrot.cz oraz pzko.cz
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Jako jedyny rzecznik prasowy miasta w regionie, który zna dobrze język polski, odpowiada dziennikarzom z Polski
nie tylko na pytania dotyczące wprost miasta i pracy samorządu. Redaguje nagradzaną gazetę samorządową
„Teśinske listy". Prywatnie jest też mamą piątki dzieci. Dorota Havlik po prostu nudzić się nie może.
TEKST: HALINA SZCZOTKA / ZDJĘCIA: WIESŁAW PRZECZEK, ARCH. DOROTY HAVLIK
Pochodzisz z dwujęzycznej rodziny.
Tak, mój ojciec Ivo Havlik jest Czechem,
urodził się w Trzyńcu. Dziadek miał kiedyś
w starym Trzyńcu piekarnię, jednak w wyni
ku reformy monetarnej stracił pieniądze, nie
mógł nawet zakupić mąki i był zmuszony za
kończyć działalność. Jako ceniony cukiernik
i piekarz musiał rozładowywać wagony i pra
cować jako palacz. Jego żona, czyli moja
babcia, z domu Stibor, pochodziła z Ostrawy-Gruszowa. Prawujek, Ferdinand Stibor, był
współzałożycielem i pierwszym biskupem
Czechosłowackiego Kościoła Husyckiego.
Moja kochana mama Halina Havlfk po
chodzi z Orłowej-Łazów z tradycyjnej rodzi
ny górniczej. Jej brat Witold Powada był
cenionym polskim reżyserem filmów doku
mentalnych. Mój pradziad ze strony ojca był
oficerem policji i podobno brał udział w tłu
mieniu strajków górniczych w Orłowej w cza-
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sach wielkiego kryzysu, gdzie z kolei rodzice
mamy stali po drugiej stronie barykady. Ot,
taki chichot historii.
W domu ojciec mówił do mnie i do brata,
a teraz i do swoich wnuków, po czesku, ma
ma oczywiście po naszymu. Jednak muszę
podkreślić, że ojciec zna polski i jest wielkim
propagatorem Polski.
Wysłał cię do polskiej szkoły.
Kiedy miałam 6 lat, do moich rodziców
zwrócił się profesor Daniel Kadłubiec z ape
lem, by pomogli uratować polską szkołę
w Mistrzowicach. Była to pięcioklasówka i za
pisy do pierwszej klasy skończyły się niepo
myślnie, w szkole było za mało dzieci. Miesz
kaliśmy w centrum Czeskiego Cieszyna, ale
ojciec zdecydował, że trzeba pomóc i zapisał
mnie do szkoły w Mistrzowicach. Razem ze
mną do Mistrzowie dojeżdżał Adam Kristen.

ników ze znajomością czeskiego. To logiczne,

też był powód, choć dziewczyny były świet

Czechy są atrakcyjnym rynkiem zbytu. Ostat

ne, to nie chciałam spędzić reszty studiów

No i uratowaliście?

nio polskie firmy farmaceutyczne, ubezpie

w aż tak sfeminizowanym otoczeniu.

Niestety nie. Również w następnym roku

czeniowe, produkcyjnego, handlowe poszu

nie było nowych dzieci, więc szkołę zamknię

kują pracowników ze znajomością tego języ

to. Ale bardzo mile to wspominam. Wielokla-

ka. Dziś osoba, która oprócz tego zna jeszcze

Nie, ponieważ jest to praca bardzo cieka

sówka ma swój urok, podziwiam nauczycieli,

jeden język, np. angielski, na pewno będzie

wa. Jednak, choć studia dziennikarskie dają

którzy potrafią tu uczyć. To był bardzo przy

wybierać z ofert.

ogólną wiedzę, to gdybym mogła znowu

jemny i sympatyczny rok, mieliśmy cudowne
stosunki ze starszymi dziećmi, które się nami
opiekowały.

I nie żałujesz?

zdecydować, poszłabym na inny kierunek,

RODZINNY FACH
Ty po ojcu odziedziczyłaś nie tylko ję
zyk czeski, ale też zawód?

Wtedy w klasach było znacznie mniej

Nie wiem, czy można tak powiedzieć. Oj

dzieci z małżeństw mieszanych, niż teraz.

ciec nigdy chyba nie podjął decyzji, by je

by zdobyć większą specjalizację - czy to
ekonomiczną, czy prawniczą. Warsztatu
można się nauczyć już w praktyce. Oczywi
ście trzeba mieć do tego predyspozycje.

Rozumiem, że nie miałaś problemów z ję

go dzieci przejęły pałeczkę. A stało się tak,

Gdzie zaczynałaś karierę?

zykiem czeskim?

że mój brat Andrzej pierwszą pracę podjął

W„Głosie Ludu': Wtedy redakcja była jesz

Pewnie miałam mniejsze. Ale moim zda

w Mladej Froncie jako grafik, dziś w dużej

cze w Ostrawie, pracowali w niej starzy „wy

niem każdy, jeśli tylko chce, może się łatwo

firmie projektuje opakowania, ale równo

jadacze" -Tadeusz Chrząszcz, Władysław Bit

obu języków nauczyć. Oczywiście, dzieci naj

cześnie jego „odciski palców" są widoczne

ko, Władysław Owczarzy i inni cenieni przeze

pierw mówią nieporadnie, zdarza się, że kale

na kilku czasopismach, między innymi zaj

mnie koledzy. Wszystkie redakcje funkcjono

czą oba języki, ale to minie. Wystarczy czytać,

muje się składem komputerowym Zwrotu.

wały wtedy w Domu Prasy przy ul. Dziennikar

słuchać radia, chłonąć.

Zaczęłam studiować polonistykę w sumie

skiej (Novinärskä) i to miało też swój urok. Było

Wcale nie uważam, że dzieci z polskich

przez przypadek. W 1985 władze komuni

dużo młodych: Marek Michałek, Wiesław Brze

szkół mają trudniejszy start. Moim zdaniem

styczne Czechosłowacji postanowiły obluzo

czek, Marek Matuszyński. W redakcji panowała

rodzice, którzy poważnie podchodzą do

wać „embargo" na Polskę i zaoferowały ab

fantastyczna atmosfera. Pisaliśmy na maszy

przyszłości swoich dzieci, z rozwagą skierują

solwentom szkół średnich dwa miejsca na

nach, teksty wysyłaliśmy w specjalnych kapsu

swe pociechy do zaolziańskiej polskiej szkoły.

polonistyce i kilka w szkole morskiej. Potrak

łach pocztą pneumatyczną na dół do drukarni,

To mniejsze placówki, klasy są mniej liczebne,

towałam to jako dużą szansę. Wtedy nawet

gdzie zecer pracował z gorącym ołowiem.

no i jest poczucie wspólnoty, trzymania się

samo przejście na drugą stronę Olzy, pomi

razem, wspierania nawet w wieku dorosłym,

mo deklaracji o bratnich krajach socjalistycz

bo to jest swój, nasz człowiek. Mój kolega,

nych, było prawie niemożliwe. A ponieważ

Potem przeszłaś do„Zwrotu"i po krót
kim czasie odeszłaś z fachu.

redaktor naczelny jednego z czeskich dzien

nie mogłam zostać marynarzem, to wybór był

Polska firma Budimex budowała wtedy

ników, mówił mi: Zazdroszczę wam, u nas

jasny. Po pierwszym roku postanowiłam

m.in. więzienie i sąd w Karwinie. Nowy dyrek

w przedszkolu rodzice prawie się nie do

zmienić kierunek i pójść na dziennikarstwo.

tor był z Zakopanego i nie rozumiał po cze

strzegają, a wy macie wspaniała atmosferę.

Wydawało mi ciekawsze. Chłonęłam wtedy

sku, więc robiłam mu asystentkę i tłumaczkę.

Poza tym Polacy są wszędzie na świecie.

gazety i czasopisma, zaczęłam się intereso

To był bardzo aktywny okres, ta praca też

Znajomość języka polskiego na pewno przy

wać polityką. Poza tym wydział polonistyki

wiele mnie nauczyła. Poznałam specjalistycz

da się też w pracy. W Polsce ostatnio wzrosło

był ogromny, a na korytarzach ze świeczką

ne słownictwo techniczne, co przydaje mi się

kilkusetkrotnie zapotrzebowanie na pracow-

trzeba było szukać płci odmiennej. To chyba

w pracy nawet teraz.
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I ponownie wróciłaś do zawodu.
Tym razem jako redaktor terenowy
w dzienniku Den. Po zajściu w drugą w ciążę
postanowiłam przejść na samozatrudnienie.
Stwierdziłam, że choć będę miała niższą pen
sję i nie będę chroniona przez prawo pracy, to
będę miała więcej czasu dla dzieci. Od tego
czasu jestem sama sobie sterem i okrętem.

RODZINA TO SKARB
No właśnie, wytłumacz mi, jak nadą
żasz pracować na pełnych obrotach z piąt
ką dzieci.
Natalka jest już dorosła, mieszka od 7 lat
w Australii, więc w domu mam tylko czwórkę
w wieku od 15,5 do 2,5 lat. Wstaję wcześnie
rano, między trzecią, czwartą, i nadrabiam
dzień. Wtedy, kiedy wszyscy w domu śpią,
najlepiej się pracuje. Mam ciszę i spokój.
Tak na marginesie, nie rozumiem, dlacze
go stale ktoś się dziwi, że mam piątkę dzieci.

do restauracji, a koszt urlopu to prawie bu

absorbująca, nie pamiętam, kiedy ostatnio

dżet małej republiki afrykańskiej.

miałam wolny weekend. Pracuję też w Wigilię

A najbardziej mnie denerwują pytania, czy
znów jestem przy nadziei. Zdumiewa mnie,

i w święta. Na urlopie muszę być osiągalna.
Ale praca z domu też nie jest prosta.

że ktoś może traktować to jako minus. Pa

Kiedyś profesor Marek Szczepański na za

miętam przerażenie kelnerki w kawiarni,

jęciach z socjologii tłumaczył nam, a były to

W ROLI RZECZNIKA
Czy ktoś, kto nie zna polskiego, mógł

która podeszła do mnie i szepnęła do ucha:

lata 80., że w przyszłości będziemy pracowa

by piastować stanowisko rzecznika miasta

Szczerze współczuję, jak to się Pani przytrafi

li z domu, bo to jest logiczne - firma oszczę

na granicy?

ło? Normalnie zbaraniałam. Moja prababcia

dza za wynajem pomieszczeń, ogrzewanie,

Mógłby. Znajomość polskiego nie jest

urodziła piętnaścioro dzieci. Ostatnie w wie

wodę itp.; pracownik nie traci czasu i pienię

wymagana. Natomiast to ułatwia pracę, nie

ku 50 lat. Była żoną chałupnika, jej musiało

dzy na dojeżdżanie. Brzmiało to jak science

tylko mi, ale też dziennikarzom z Polski, któ

być trudno. Ja mam dziś pralkę, zmywarkę,

fiction. I faktycznie, dziś już mało kto pracuje

rzy szukają u nas informacji. Łatwiej mi rów

samochód i jednorazowe pieluchy. Dzieci to

w klasycznej redakcji.

nież promować nasze miasto w Polsce.

duże szczęście, choć człowiek na pewien
czas przestaje tak myśleć, gdy wchodzą

Ma to swoje plusy i minusy.

w trudny okres dojrzewania i buntu. Utrzy

Ludzie, którzy nie mają samodyscypliny,

Czy przytrafia ci się odpowiadać na py
tania dotyczące całego regionu?

mują mnie też w kondycji. Fizycznej i umy

mogą mieć duży problem. To wielka oszczęd

Często, ponieważ nikt inny w okolicznych

słowej. Z najstarszą córką nauczyłam się na

ność czasu, ale z drugiej strony człowiek traci

urzędach ani instytucjach państwowych nie

przykład angielskiego. Choć oczywiście ro

tę atmosferę, która kiedyś panowała w redak

zna polskiego. Jak jest temat, np. dotyczący

dziny wielodzietne żyją o wiele skromniej.

cjach, możliwość porozmawiania ze współ

polskiej żywności, emerytur, różnic w syste

Nie ma mowy o wspólnym wyjściu na obiad

pracownikami, wymianę zdań. Praca to jest

mie socjalnym, itp., media z Polski dzwonią
do mnie.Tłumaczę im, że to nie dotyczy bez
pośrednio władz samorządowych, proponu
ję, by zadzwonili do odpowiednich instytu
cji, ale najczęściej słyszę:„No, ale oni nie po
trafią odpowiedzieć po polsku".
Przygotowujesz też gazetę ratuszową
„Teśinske listy".
Tak, prowadzę też stronę miasta na Facebooku. Ale gazeta zajmuje mi chyba najwię
cej czasu. Ponieważ jestem sama w redakcji,
obsługuję wszystkie imprezy, wydarzenia,
robię fotorelacje, wyszukuję tematów. Ce
nię sobie, że dostałam wolną rękę w dobo
rze tematów, tekstów. Nikt nie zmusza mnie,
tak jak ma to miejsce w innych miastach, do
tego, bym robiła gazetkę polityczną, wci
skała zdjęcia polityków na co drugą stronę.
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Jednak praca dla miasta to nie wszyst
ko?
Od wielu lat współpracuję z polskim pro
ducentem kawy, herbat i słodkiego pieczy
wa, który dużo inwestuje na rynku czeskim,
jest m.in. też właścicielem czeskiej firmy spo
żywczej. Bardzo lubię tę firmę, gdyż jej wła
ściciele, państwo Mokryszowie, to niezwykle
mili ludzie. Założycielka marki Mokate Tere
sa Mokrysz jest dla mnie polskim prototy
pem Tomasza Bad. To identycznie przedsię
biorca odważny, z wizją, umiejący motywo
wać pracowników. Myślę, że w niewielu tak
dużych firmach zdarzy się, aby właściciel za
dzwonił do pracownika i gorąco mu podzię
kował za jakiś pomysł, dobrze wykonaną
pracę, by pytał o zdrowie i dzieci. Poza tym
w tej firmie pracuje też mój wieloletni men
tor, doktor Jerzy Chrystowski, specjalista od
PR. Człowiek o wielkiej kulturze osobistej
i miło mi przyznać, że po tylu latach w bran
I to zostało docenione przez profesjo
nalistów.
Do zgłoszenia się do konkursów skłoniła

Nigdy nie spotkałaś się z sugestiami,
by jednak informacje po polsku się nie
pojawiały?

ży stale mogę się od niego uczyć.
Czy w tym zabieganiu coś cię potrafi
szczerze ucieszyć?

mnie opozycja polityczna w naszym mie

Nigdy. Mam duże szczęście do moich

ście, twierdząc, że gazeta jest nic nie warta,

zleceniodawców. Władze Czeskiego Cieszy

Cieszę z każdego dnia, że nic mnie jesz

zarówno pod względem języka, jak i treści.

na, a są to osoby z trzech formacji politycz

cze na poważnie nie boli, rodzina jest zdro

A była to okazja, by niezależna komisja oce

nych, są otwarte i aktywne na polu współ

wa, udało się zamknąć kolejny numer ga

niła naszą pracę. Teśinske listy od razu uzy

pracy polsko-czeskiej. No i dają mi wolną

zety. Że najstarsza córka przyjedzie z Syd

skały drugie miejsce w konkursie Złoty Śred

rękę w doborze tematów. Ma być tylko do

ney i że spadł śnieg i mogliśmy wyciągnąć

nik, gdzie walczyliśmy z periodykami robio

brze, ciekawie i ma być pełny serwis infor

narty i sanki; że niedługo będzie wiosna

nymi przez wielkie agencje. W tym samym

macyjny. Już dziesięć lat współtworzę albo

i będę mogła kupić młode nioski i praco

roku zyskaliśmy najwyższy laur w konkursie

w pełni tworzę Listy, i ani razu nie nakazano

wać w ogrodzie (bo faktycznie z natury to

0 najlepszą czeską gazetę samorządową.

mi wycofania materiału. Wielokrotnie pod

jestem kurą domową, która codziennie go

W roku ubiegłym było tylko srebro, ale

kreślamy wątki polskie w historii, aktualnie

tuje ciepłe kolacje, by rodzina zeszła się wo

1 tak się cieszyłam, bo konkurencja jest spo

profesor Kadłubiec zgodził się ze mną współ

kół stołu). No i że będę dziewczyną z okład

ra. Gminy zaczęły być świadome wagi gaze

tworzyć do Listów cykl ciekawostek o na

ki „Zwrotu", gdyż kobietom na progu 50tki

tek samorządowych i często przeznaczają

szych strojach ludowych i ludziach, którzy je

to się nie przytrafia (chyba że jest się Ange

duże kwoty na zatrudnianie profesjonalnych

jeszcze używają.

liną Joli).

agencji promocyjnych, choć nie zawsze da
je to stuprocentowy efekt. Zasadniczo co
prawda zmienia się szata graficzna i poziom
zdjęć, ale nie ma w tym serca, bo oczywiście
ktoś z praskiej agencji nie zna lokalnych wa
runków; nie wie, czym żyją ludzie w tym
mieście, nie zna meandrów historii i w części
tekstowej zawartość zamarza na poziomie
polityczno-rządowego PR.
Te konkursy są też świetną okazją do po
równania i do zbierania inspiracji do dalszej
pracy.
Warto zaznaczyć, że zamieszczacie też
polskie teksty.
Nawet bym chciała, by było ich więcej.
Na razie nie do końca udaje nam się namó
wić polskie organizacje do aktywnej współ
pracy.

■
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PZKO W1997 ROKU
Nigdy me

było

tarwo

Tak na łamach „Zwrotu" pisano o Polskim
Związku Kulturalno-Oświatowym w roku 1997.
Organizacja obchodziła wtedy 50-lecie.

5/97

Mówimy, że obecne lata są dla Związku

to nazwy festiwal. Krajowy Festiwal PZKO
miał miejsce 12 lipca 1953 roku w Parku Si

trudne. I tak jest rzeczywiście. Ale czy kie

kory w Czeskim Cieszynie. Występy zespo

dyś było łatwiej? Wystarczy wertować prasę

łów śpiewaczych i tanecznych odbywały się

sprzed lat, czytać kroniki Miejscowych Kół,

cały dzień, w południe przeszedł pochód

kroniki szkolne, by sobie uświadomić, że

z ul. Frydeckiej do parku. Gościem Festiwalu

nam tutaj nigdy nie było łatwo. Z tych po

był ukraiński zespół taneczny z Preszowa.

żółkłych szpalt gazet, zapisów kronikarzy,

(Ani samba, ani maska

starych fotografii, opowiadań seniorów wy

- patriotyczne słowo, obraz, dźwięk.

nika, że właśnie trudne warunki i okoliczno

„Zwrot", 1997, nr 6)

ści polityczne, społeczne czy materialne by
ły bodźcem do zachowania własnej godno
ści, do chęci tworzenia dóbr społecznych,
czego świadectwem są choćby Domy PZKO.
(Szanowni czytelnicy. „Zwrot", 1997, nr 1)

PZKO
u

um

mmmm
II EUROPEJSKI KONGRES
LEKARZY POLSKICH I POLONIJNYCH
ORAZ 1 FORUM POLONIJNE UROLOGÓW
9-11 maja 1997

-

„Nadolziańska śpiewogra". Jego wykonaw
cami byli: chór mieszany Zaolzie z Orłowej-Lutyni z dyrygentką Urszulą Odstrćil i ze
spół taneczny Skotnica również z MK PZKO
Orłowa-Lutynia. W drugiej części programu
publiczność złożoną z członków i sympaty

PZKOWTYMROKU
WKRACZA W SWE
PIĘĆDZIESIĘCIOLECIE

ków PZKO z Bogumina, Lutyni, Rychwałdu,
Orłowej-Lutyni, Orłowej bawił reprezenta
DZIŚ UCZESTNICY FESTIWALU PZKO,

cyjny ZPiT ZG PZKO Olza.

JUTRO CZŁONKOWIE

(Koncert inauguracyjny

PISKIEGO ZWIĄZKU KULTURALNO-OŚWIATOWEGO

z okazji pięćdziesięciolecia PZKO.
„Zwrot", 1997, nr 5)
Gaainer ciem

Ił

Z niepokojem patrzę zwłaszcza w kierun

Od FesTYnu

do fcstiwblu

Pierwsze festyny PZKO nawiązały do or
Na

8

inauGimację

jubileuszu

ku młodzieży, która pomimo naszych starań
pozostaje stale na uboczu. Pomimo tego ma

ganizowanych już przed wojną przez liczne

rzy mi się zaktywizowanie ośrodków akade

wtedy polskie organizacje społeczne na Za

mickich. Wyobrażam sobie, że spośród na

Odbywający się 15 marca 1997 roku

olziu centralne plenerowe imprezy kultural

szych akademików uda nam się wyłonić coś

„Koncert inauguracyjny z okazji 50-lecia

ne, które często odbywały się w Parku Siko

w rodzaju gabinetu cieni ZG PZKO, którego

PZKO" miał miejsce w Domu Kultury w Luty

ry w Czeskim Cieszynie. Przygotowane zo

poszczególni członkowie stworzą alterna

ni Dolnej. Przed wypełnioną po brzegi salą,

stały przez powiatowe zarządy PZKO przy

tywny program działalności PZKO, uwzględ

gdzie i młode twarze nie były rzadkością,

współpracy SMR 31 sierpnia 1947 roku od

niający potrzeby ludzi młodych. Młodych nie

uroczystość zagaił przewodniczący ZG PZKO

był się w Parku Sikory w Czeskim Cieszynie

tylko duchem, jak wielu naszych starszych

inż. Jerzy Czap. Pierwszą część programu wy

Festyn PZKO i SMP powiatu Czeski Cieszyn,

członków, ale przede wszystkim horyzonta

pełniły: chór mieszany Hasło ze Skrzeczenia

a 21 września 1947 roku w ogrodzie koło

mi poznania i ambicjami zaistnienia w tym

pod batutą Władysława Ożoga, chór mie

Domu Stalina (przedwojenny Dom Katolic

naszym gwałtownie zmieniającym się świę

szany Lutnia z Lutyni Dolnej pod batutą

ki) we Frysztacie Festyn PZKO i SMP powiatu

cie. Bo takie będzie PZKO, jak naszej młodzie
ży w nim zaangażowanie.

Alojzego Babińskiego, kwartet męski działa

Frysztat. W 1950 roku powstało jedno cen

jący przy orłowskim Haśle. Ostatnim punktem

trum związkowe w Czeskim Cieszynie, które

(Takie będzie PZKO chowanie, jakie naszej

pierwszej części programu było widowisko

organizowało krajowe festyny PZKO w Par

młodzieży w nim zaangażowanie.

sceniczne autorstwa Antoniego Strzybnego

ku Sikory. W 1953 roku po raz pierwszy uży

„Zwrot", 1997, nr 7)
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Dowód

żywotdości

mei

wodem żywotności idei, która przyświeca

przez konsula generalnego RP w Ostrawie

„Nasza kultura bogactwem regionu"

Związkowi od 50 lat - powiedział. - Gdy nie

Bernarda Błaszczyka. Krzyżem Oficerskim

widniało nad głowami przybywających do

będzie już wiz i paszportów, można bę

Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej zo

hali widowisko-sportowej w Karwinie-

dzie narody rozróżnić właśnie poprzez kul

stali uhonorowani Karol Daniel Kadłubiec,

-Frysztacie uczestników 20. Festiwalu PZKO.

turę, tradycje, architekturę, język - wybiegł

Władysław Młynek i Stanisław Zahradnik.

Festiwal był kulminacyjnym punktem ob

w swoim przemówieniu w przyszłość mi

Dziewięciu pedagogom zostały przyznane

chodów jubileuszu 50-lecia PZKO, uczestni

nister kultury i sztuki RP Zdzisław Podkań-

medale Komisji Edukacji Narodowej RP,

czyło w nim ponad 10 tys. osób. Oficjalnego

ski. W szerszym kontekście ujął też rolę

a również dziewięciu działaczy wyróżniono
odznaczeniami Zasłużony dla Kultury Pol

otwarcia Festiwalu dokonał prezes ZG PZKO

PZKO przewodniczący Komisji Zagranicznej

Jerzy Czap. - To, że możemy dziś zaprezen

Izby Poselskiej Parlamentu RC Vilem Holań:

skiej, przyznanymi przez Ministerstwo Kul

tować imponujący dorobek 92 Kół PZKO,

- Również z punktu widzenia Unii Europej

tury i Sztuki RP.

wielu zespołów, klubów i sekcji, jest do-

skiej musimy jednoczyć się z innymi naro

(Uroczysty Konwent Prezesów.

dami, ale jednoczśnie nie możemy zatracić

„Zwrot", 1997, nr 11)

swej oryginalności, poprzez którą wzboga
camy się wzajemnie.
(Jubileuszowy Festiwal PZKO.
„Zwrot", 1997, nr 7)

Podziw i szacuneit
Idei ożywienia działalności poprzez za
angażowanie młodszego i średniego po
kolenia podporządkowane było przygo

Wpisy i ODznaczenia
m-Mmmfmmm

towanie programu działalności kultural

Ukoronowaniem obchodów 50-lecia PZKO

nej w roku 50-lecia Związku. Mamy świeżo

był uroczysty Konwent Prezesów, który miał

w pamięci wspaniałe pezetkaowskie impre

miejsce 4 października w sali Teatru Cie

zy tego roku: Festiwal w Karwinie, 50. Gó

szyńskiego. Wzięli w nim także udział kie

ralski Święto w Jabłonkowie, Festiwal Pio

rownicy klubów i sekcji oraz chórów, a także

senki Dziecięcej, koncerty, dożynki, festy

goście zza Olzy - przedstawiciele zaprzyjaź

ny, wystawy i wiele innych. Wzbudza to

nionych z PZKO organizacji, takich jak Ma

podziw i szacunek, zwłaszcza przyjezd

cierz Ziemi Cieszyńskiej. Punktem kulmina

nych i gości. W roku jubileuszowym szczy

cyjnym uroczystości był wpis do Złotej Księ

cimy się wydaniem publikacji o 50-letniej

gi trzydziestu

historii i dorobku naszego Związku - „Lek

najbardziej

zasłużonych

działaczy Związku z całego Zaolzia oraz od

sykonem PZKO".

znaczenia przyznane przez prezydenta RP

(Przed Zjazdem.

Aleksandra Kwaśniewskiego, a wręczone

„Zwrot", 1997, nr 7 OJ

zwrot

ÖL

irr
środa, 10.8.2016, imieniny Bogdan, Borys
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70 LAT MINĘŁO JAK JEDEN DZIEŃ.
Kontynuacja ze strony 2

bie przy ulicy Bożka w Czeskim Cieszynie. Do udziału w tegorocznym

Na początku lat 90. sytuacja finansowa PZKO osiągnęła punkt kry

konkursie wszystkie Miejscowe Koła PZKO serdecznie zapraszamy.

tyczny. Środki finansowe przeznaczone na wspieranie działalości

Zarząd Główny PZKO przygotowuje uroczystą galę z okazji naszego

PZKO w zdecydowany sposób ulegały ograniczeniu, wymuszając
daleko idącą redukcję ilości pracowników zatrudnionych w Zarzą

jubileuszu. Odbędzie się ona w Teatrze Czeskocieszyńskim w Czeskim

dzie Głównym PZKO (z ponad 40 pracowników na początku lat 90.

od kilku miesięcy przygotowuje atrakcyjny program. Jego częścią bę

do ośmiu, włączając w to redakcję„Zwrotu", w dniu dzisiejszym).

dzie m.in. uhonorowanie członków Miejscowych Kół PZKO posiadają

Cieszynie w dniu 21 października br. Rada Organizacyjna ZG PZKO już

PZKO w swojej kilkudziesięcioletniej działalności było nośnikiem

cych najwyższe odznaczenia związkowe. Trzeba tutaj dodać, że za

polskości i wszystkiego co polskie na naszym skrawku Zaolzia. Tak

szczyt wpisania do Złotej Księgi Zasłużonych PZKO przysługuje człon

się złożyło, że PZKO we wczesnych latach powojennych pozostawa

kom Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego dopiero po 30-letniej,

ło jedyną organizacją, w ramach której można było realizować swo

bezinteresownej działalności na rzecz nas, Polaków na Zaolziu.

je cele statutowe związane z polską racją stanu. Cele te realizowali
śmy bez względu na otaczającą nas rzeczywistość.

gatów PZKO, który rozpocznie swe obrady 25 listopada w Suchej

Życie pokazało, jak wielkie znaczenie dla zachowania naszej toż
samości narodowej odegrał nasz Związek. Cały ciężar w tym kon

W roku naszego jubileuszu odbędzie się także XXIII Zjazd Dele
Górnej. Zostaną na nim wybrane na kolejną kadencję najwyższe
władze naszego Związku: Zarząd Główny oraz prezes PZKO.

tekście spoczywał i w dalszym ciągu spoczywa na barkach PZKO,

Czego życzę naszemu Związkowi i sobie w roku jubileuszu 70-le

które stało się największą organizacją polonijną w Europie. Jest krę

cia działalności naszej zasłużonej organizacji? Życzyłbym sobie, aby

gosłupem działalności organizacji polskich na Zaolziu i nie ma u nas

nasz Związek był właściwie traktowany. Nawet nie ze względu na

takiej polskiej organizacji, w której nie działaliby członkowie PZKO.

liczbę swoich członków, ale przede wszystkim ze względu na po

Celem działania Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego
jest zachowanie wartości przekazanych nam w depozyt przez na

święcenie oraz wieloletnią bezinteresowną działalność wszystkich
członków PZKO, także na rzecz innych organizacji.

szych przodków, ale też ochrona i reprezentacja naszych praw i in

Chciałbym również, by do naszego Związku powróciła lojalność

teresów. Jest to nie tylko zaszczyt, ale przede wszystkim ogromna

i solidarność związkowa oraz wzajemny szacunek, który w dzisiej

odpowiedzialność. Nasz Związek ma tę świadomość odpowiedzial

szych zwariowanych czasach staje się towarem deficytowym.

ności wobec społeczeństwa oraz świadomość konsekwencji swojej
działalności lub jej braku.

uszowego roku, dobrej realizacji swoich zamierzeń i planów.

Natomiast wszystkim członkom PZKO życzę udanego jubile

Nasza działalność została wielokrotnie uhonorowana przez naj

Na koniec osobista dygresja - w trakcie swojej działalności w Zarzą

wyższe władze Rzeczypospolitej Polskiej. Wielu naszych działaczy

dzie Głównym PZKO poznałem wielu wspaniałych ludzi i wiele się za te

zostało odznaczonych za swoją długoletnią i bezinteresowną dzia

lata nauczyłem. W działalności społecznej bardzo mi się przydały dłu

łalność najwyższymi odznaczeniami państwowymi RP.

gie lata spędzone na stanowisku prezesa Miejscowego Koła PZKO

Za wieloletnie krzewienie polskich tradycji Senat Rzeczpospoli

w Jabłonkowie. Mogłem do działalności Zarządu

tej Polskiej odznaczył Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w dniu

Głównego PZKO wnieść swoje doświadczenie,

18 listopada 2014 zaszczytnym tytułem „Strażnik Dziedzictwa Rze
czypospolitej Polskiej".

mościami, wdrożyć nowe metody, które powin

W jubileuszowym roku 70-lecia PZKO zaplanowano wiele cieka
wych inicjatyw. Najbliższa z nich to rozpoczęty w 2016 roku konkurs

podzielić się swoimi umiejętnościami i wiado
ny ułatwić codzienny trud w pracy społecznej
wszystkim Miejscowym Kołom PZKO.

„Inicjatywy PZKO". Konkurs ten, zorganizowany przez Zarząd Główny

W trakcie swojej ośmioletniej działalności

PZKO, cieszył się w ubiegłym roku wielkim powodzeniem. Jego kolej

w Zarządzie Głównym PZKO przekonałem się,
że warto było.

na gala odbędzie się 21. kwietnia w naszej wyremontowanej siedzi

Jan Ryłko

LOGO JUBILEUSZOWE PZKO
Rozpoczynający się rok jest dla Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego) bardzo istotistot
nym. Członkowie największej polskiej organizacji u nas świętują jej 70-lecie.
Szykuje się sporo wydarzeń, które zdobić będzie nowe logo jubileuszowe. Jego
autor
go autorką jest Monika Płaczek z klasy 7A Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Ja
błonkowie. Monika wygrała konkurs na logo jubileuszowe ogłoszony przez Pol
ski Związek Kulturalno-Oświatowy.
Na konkurs dotarło 128 prac. Warto podkreślić, że znacznie aktywniejsze
były szkoły z byłego powiatu karwińskiego, w konkursie wzięło ich udział
7. Były powiat frydecko-mistecki reprezentowały tylko dwie szkoły-z Jabłon
kowa i Bystrzycy. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu odbyło się pod
czas Koncertu Świątecznego 17 grudnia w domu kultury Trisia w Trzyńcu.
Logo można pobrać ze stron internetowych www.Dzko.cz.
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CERTYFIKOWANE PREZENTY
DLA PREMIERÓW
Premierzy Polski i Republiki Czeskiej
Beata Szydło i Bohuslav Sobotka, którzy
odwiedzili 12 grudnia Czeski Cieszyn, by
spotkać się z przedstawicielami polskiej
mniejszości narodowej w RC, otrzymali
oryginalne prezenty.
Szefom obu rządów sprezentowano
artystyczne wyroby z filigranu autorstwa
Kazimierza Wawrzyka z Ustronia, posia
dacza certyfikatu Góralsko Swoboda pro
dukt regionalny®. Regionalnym koordy
natorem marki Góralsko Swoboda jest
MK PZKO Jabłonków.
- Z prośbą o wykonanie prezentów dla
premierów zwrócił się do mnie prezes

PREMIERZY W AVIONIE

wałem srebrną broszkę a dla pana premie

CZESKI CIESZYN / Kawiarnia Avion gościła

Obaj premierzy zwrócili uwagę na bar

12 grudnia dwu premierów. Z przedstawicie

dzo dobre czesko-polskie stosunki. Sobotka

koszuli. Wszystko zostało oczywiście ozna

lami polskich organizacji działających w Re

przypomniał, że w Republice Czeskiej żyje

czone naszą marką regionalną - powie

publice Czeskiej spotkali się premier Polski

ponad 40 tys. Polaków. Premier Szydło po

dział Kazimierz Wawrzyk, artysta filigranu,

Beata Szydło i premier RC Bohuslav Sobotka.

dziękowała za warunki, które Republika Cze

ostatni uczeń najsłynniejszego jubilera

ska zapewnia Polakom, zwłaszcza w kwestii

Ziemi Cieszyńskiej Franciszka Ploraka.

Obaj przyjechali z Wisły, gdzie odbyła się
pierwsza część dwustronnych rozmów. Na
moście granicznym przez Olzę przywitał ich

Historię kawiarni Avion przybliżyła pre
mierom Renata Putzlacher. Później z możli

Przed kawiarnią oczekiwało na przyjazd pre

wości porozmawiania z szefami obu rządów

mierów kilku mieszkańców miasta. Delega

skorzystali przedstawiciele poszczególnych

cje rządowe przeszły do Avionu, gdzie cze

organizacji i środowisk.

ZWROT 1 1/2017

ra Bohuslava Sobotki spinki do mankietów

Magdalena Ćmiel

szkolnictwa.

burmistrz Czeskiego Cieszyna Vit Sloväcek.

kali już na nich Polacy z Zaolzia.

12

Kongresu Polaków w RC, Mariusz Wałach.
Dla pani premier Beaty Szydło przygoto

(HS) / Fot. Halina Szczotka

REGION

Prezydent na Orszaku Trzecfi KróCi
CIESZYN / Tegoroczny OrszakTrzech Kró
li pomimo trzaskającego mrozu zgromadził
na Rynku w Cieszynie tłumy mieszkańców.
Udział wziął w nim prezydent Andrzej Duda
z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą. - Po
koju i dobra potrzebuje każdy człowiek, za
daniem nas - ludzi wierzących - jest, aby je
nieść i sobie nawzajem okazywać - mówił
do zgromadzonych prezydent.
Zanim jednak wszedł na Rynek, uczestni
czył w mszy świętej w Xlll-wiecznym cie
szyńskim kościele św. Marii Magdaleny. Za
interesowanie mszą było ogromne - tłumy
wiernych, które chciały wejść do kościoła,
czekały już prawie godzinę przed nabożeństwiem przed drzwiami świątyni. Pomimo
tego nie wszyscy zmieścili się w środku i nie
którzy uczestniczyli w mszy stojąc przed

nad Bugiem. Biegnijmy więc w naszym or

li, którzy odnowili tradycję ich organizacji

drzwiami świątyni.

szaku, głosząc światu: pokój i dobro! - pod

w Polsce. W ostatnich latach orszaki odbywa

kreślił biskup.

ły się w około 300 miejscowościach, a w tym

Mszy przewodniczył ordynariusz bielsko-żywiecki Roman Pindel. Duchowny w homi

Po mszy prezydent z małżonką na czele

lii mówiło haśle, które przyświeca orszakowi:

orszaku udali się na Rynek, gdzie pod sceną

„Pokój i Dobro/ - Tego bowiem pragniemy

czekały tłumy mieszkańców Cieszyna.

roku przeszły przez około 500 miejscowości.
Zdaniem prezydenta w ten sposób udało
się stworzyć „wspólnotę ludzi cieszących się

dla świata, a przede wszystkim dla Ojczyzny,

Prezydent na cieszyńskim rynku podzię

ze świąt Bożego Narodzenia". Prezydent An

od Cieszyna po Hel i od Zgorzelca po Brześć

kował twórcom Fundacji Orszaku Trzech Kró-

drzej Duda podkreślił, że w Cieszynie żyje
także liczna społeczność ewangelicka i przy
pomniał, że Kościół Ewangelicko-Augsbur
ski w 2017 r. świętuje 500-lecie reformacji.
W orszaku, mimo trzaskającego mrozu,
uczestniczyły setki wiernych, którzy na rynek
przyszli w pochodach z cieszyńskich parafii.
Tutaj Królowie: Kacper, symbolizujący Euro
pę, Melchior - Azję, Baltazar - Afrykę, złożyli
dary Jezusowi.
Swoje wejście na scenę miały też dzieci,
które brały udział w konkursie na najpięk
niejsze przebranie związane z historią o na
rodzinach Jezusa. Nagrody wręczyła im pa
ra prezydencka.
(HS) / Fot. Halina Szczotka, Beata Tyma
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MOSTY KOŁO JABŁONKOWA / Pomimo
tego, że słupek rtęci na termometrze wska
zywał w sobotę wieczorem w Mostach koło Jabłonkowa około -20 stopni, w Domu
PZKO bawiono się hucznie podczas 39. Ba
lu Góralskiego.
Bal tradycyjnie rozpoczynał się od prze
glądu kapel ludowych i zespołów folklory
stycznych. Jako pierwsza na scenę weszła
kapela Nowina z dwoma solistkami. Potem
zagrali starzy bywalcy Balu - kapele: Wałasi,
Smykńa czy Friś, który kontynuował zabawę
na ludowo z mosteckimi Goralami w nie
dzielę podczas Posiadów przy muzykach.
Niesamowite wrażenie na widzach zro
bił damski zespół Rosa prezentujący folklor
wschodniosłowacki. Widzowie podziwiali
też węgierski temperament zespołu Szikes
Zenekar.
W tym roku oprócz amatorskich wyko
nawców wystąpił również zespół profesjo
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nalny PULS ze słowackiego Presova. Wyko

Bal Góralski to również przegląd strojów

wicze byli też zachwyceni nowym wyglą

nawcy z Presova, którzy byli na Balu Góral

ludowych. Na parkiecie podziwiać można

dem „Kasowego", którego ściany zdobi czer

skim po raz pierwszy, długo żegnali się

było najróżniejsze stroje z wielu regionów.

wona cegła. Goście 39. Balu Góralskiego

z publicznością, widzowie dziękowali im za

Warto dodać, że strój ludowy jest obowią

bawili się w Domu PZKO do białego rana.

występ owacjami na stojąco.

zującym ubiorem na Balu Góralskim. Balo
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nie pozostawali na tym poziomie disco polo.
Andrzej Rosiewicz od dziesięcioleci

A poza tym, jesteśmy stworzeni do rozwoju.

błyszczy na estradzie. Śpiewa, tańczy,
komponuje, bawi do łez. Każdy zna prze

Czyli muzyka powinna pomagać w roz

boje takie jak:,,Najwięcej witaminy", „Czy

woju człowieka?

czuje pani cha-chę" czy „Czterdzieści lat

Muzyka, literatura, filmy są właśnie po

minęło..." Na Zaolzie przyjechał zaśpie

to, by rozwijały człowieka. Co prawda on ma

wać jubilatkom z chóru Kalina. Przed

wolną wolę i może wybrać poziom wyższy,

występem porozmawialiśmy o współcze

albo zostawać na niższym. Ale na przykład

snym świecie, estradzie, telewizji. Na po

telewizja powinna być misyjna, czyli propo

ważnie, ale z pewną dawką humoru.

nować rozwój telewidzów. Ja, jako miłośnik
wartościowych i inteligentnych żartów, czę

TEKST I ZDJĘCIA: KATARZYNA CZERNA

sto patrzę, jak marne są te działania współ
czesnych kabaretów. To mnie martwi.

Nazywa Pan siebie w żartach czasami
błaznem. Dlaczego?

Pan już nie często pojawia się na ekranie.

Czasem wychodzę na scenę w takiej

W dalszym ciągu piszę, komponuję, śpie

czapce z dzwoneczkami. A te dzwoneczki to

wam, występuję i mam właśnie taki zarzut

nosił błazen królewski, Stańczyk krakowski.

do tych, co decydują o mediach i telewizji,

I on był obserwatorem. Żartował albo z kró

a to żona nie ma nic przeciwko? A on odpo

że nie pokazują Rosiewicza przez tyle lat.

la, albo z tego co się działo w kraju. Był bar

wiada: a co ją obchodzi, co ja robię w pracy?

Jest to jedyny showman właściwie polski,

Pan zna żarty chyba na każdą okazję.

goś takiego powinno się lansować, pokazy

Ja jestem hurtownią żartu. Zawsze po

wać. Cieszyć się, że mamy takiego zdolnego

wiem na każdy temat jakiś rodzaj żartu, ale

Polaka. Ci urzędnicy jakoś tego nie widzą al

dzo spostrzegawczy i wyciągał wnioski. A ja
czuję się takim duchowym spadkobiercą te
go Stańczyka z Krakowa.
Jak taki doświadczony artysta jak Pan
postrzega współczesny świat?

który śpiewa, tańczy, śmieszy, wzrusza. I ko

jednocześnie dbam o to, by ten żart był na

bo się nie znają na tym, albo nie chcą po

poziomie. By nie był jakiś słaby, ale zadowalał

prostu. Tam nie ma tych sił twórczych, zo
stajemy na etapie takich tanich kabaretów.

Świat się zmienia bardzo. Kiedyś był tra

też wysokie gusta.Twórczość humorystyczna

dycyjny, staroświecki i miał pewne zasady.

jest, tak powiem, nieczęsto spotykana. Piose

Teraz są jakieś siły, które starają się to zabu

nek humorystycznych nie ma w repertuarze

rzyć i pewne tradycje zniszczyć.

prawie żadnego twórcy. To taki rzadki owoc.

Skąd Pan czerpie inspirację do pisania
nowych piosenek?
To jest moja pasja. Pomimo tego, że je

Siły?

Dlaczego coraz mniej dobrego humoru?

stem magistrem inżynierem melioracji wod
nej. Można czasami do mnie mówić panie

Unia Europejska moim zdaniem zdecy

Bo nie dostało się twórcom talentu takie

dowanie mówi:„bądź Europejczykiem, a nie

go od Boga. Albo ma się poczucie humoru

magistrze albo panie inżynierze. Jednak po

Polakiem". Czuję atakowanie tych polskich

i może się tworzyć, albo nie. Patrzę teraz na

studiach okazało się, że moim przeznacze

wartości, na których jesteśmy wychowani.

nowe programy, dyskusje jakieś. Dyskutan

niem jest estrada. Miałem meliorować pola,

I to mnie martwi. Bo chciałbym, by był sojusz

tów jest wielu, ale żeby zażartować, to słabo.

ale wtedy palec ukazał się z nieba, wskazał na

państw czy społeczeństw, ale równocześnie

Jest taka pani Magdalena Ogórek, ładna i wy

mnie i głos się odezwał: Rosiewicz, będziesz

by było to, co kocham: taka różnorodność.

kształcona Polka. Ona ma takie konkretne na

błaznem.

Jak piszę piosenki, to bardzo cenię róż

zwisko i to jest jeden z dowodów na to, że

norodność: żydowski folklor, góralski folk

najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny.

lor. Polska jest bogata folklorami różnych re

Czy zmienia Pan w jakiś sposób swoje
przeboje?

gionów i nie chcę, żeby to był McDonald

Co Pan myśli o współczesnej estradzie?

Na razie piosenek nie unowocześniam,

i europeizacja taka, że wszyscy są podobni

Obserwuję, jak rozwijają się talenty, co

chociaż jest taka moda. Być może jednak za

do siebie. Patrzę na oceany na przykład. Co

dzieje się w muzyce. I boleję na tym, że, jak

stanowię się nad tym, czy nie zrobić innych

tam pod spodem jest! Tyle różnych gatun

żartobliwie mówię, głównym nurtem teraz

interpretacji czy aranżacji. A poza tym oka

ków, tyle wspaniałości.

w Polsce jest disco polo. I te miliony uczesni-

zuje się, że te piosenki, które napisałem 30 lat

Pora na żart, jak jesteśmy przy tych oce

czą w disco polo. Jest to łatwa, lekka muzyka.

temu, to są przeboje, które trwają przez

anach. Facet mówi: jestem gorącym zwolen

Ale chciałbym, żeby jego wielbiciele zauwa

wszystkie te lata. Teraz w radiu leci sporo pio

nikiem akwarystyki, mogę godzinami obser

żyli też formy, które są trudniejsze, bardziej

senek, ale przebojów takich długowiecznych

wować rybki, jaktam pływają. Kolega się pyta:

ambitne, teksty bardziej wartościowe. Żeby

niema.

■
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Nie żyje Łonem Komotowsici
WARSZAWA / Na Zaolzie dotarła smutna
wiadomość. W wieku 68 lat zmarł prezes Sto
warzyszenia „Wspólnota Polska" Longin Komołowski.
Na Zaolziu gościliśmy go kilkakrotnie.
Był gościem Gorolskigo Święta, ostatnio był
obecny np. na obradach Zgromadzenia
Ogólnego Kongresu Polaków.
- Dla Polonii i Polaków na całym świecie
był partnerem, przyjacielem, bliskim czło
wiekiem. Jego świetne zdolności negocjacyj
ne wykorzystywano w latach „Solidarności"
oraz w czasach obecnych. W ramach swoich
możliwości starał się wspierać działalność
Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego
w Republice Czeskiej oraz pozostałych orga
nizacji polskich na Zaolziu - wspominają pre
zesa Komołowskiego przedstawiciele PZKO.
Longin Komołowski objął funkcję prezesa
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska" w 2010

tywnie działał w jego strukturach. W 1989 r.

na czele z prezydentem RP Andrzejem Dudą

roku po tym, jak w katastrofie Smoleńskiej

został przewodniczący komitetu zakładowe-

oraz przedstawiciele polskich i polonijnych

zmarł poprzedni prezes Maciej Płażyński.

go„S"w stoczni. Od 1990 r. był przewodniczą

organizacji.

Longin Komołowski urodził się 5 stycznia

cy Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ „So

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się

1948 w Czaplinku. Był absolwentem budow

lidarność" - można przeczytać na stronach

0 godz. 13.00 modlitewnym pożegnaniem.

nictwa okrętowego Politechniki Szczeciń

Stowarzyszenia „Wspólnota Polska".

Msza św. żałobna odprawiona została pod

Był posłem na Sejm dwóch kadencji, w ro

cińskiej. W czasie wydarzeń grudniowych

ku 1997 zdobył mandat posła na Sejm z listy

w 1970 r. brał udział w strajku okupacyjnym

Akcji Wyborczej Solidarność. W 2007 r. dostał

W uroczystościach wzięli udział parla

w stoczni.

się do Sejmu jako kandydat bezpartyjny z li

mentarzyści, politycy, przedstawiciele Polo

go kardynała Kazimierza Nycza.

-W 1980 r. uczestniczył w strajku w Stocz

sty PiS. W rządzie Jerzego Buzka był mini

nii i Polaków za granicą, współpracownicy

ni Szczecińskiej; we wrześniu 1980 r. został

strem pracy, w latach 1999-2001 wicepreze

1 przyjaciele. Prezydent Andrzej Duda złożył

członkiem NSZZ „Solidarność". Po wprowa

sem Rady Ministrów.

ziemnej „Solidarności". Od 1982 r. współorga

kondolencje małżonce zmarłego Zofii Komołowskiej. Odczytano list premier RP Be

dzeniu stanu wojennego był działaczem pod

16

przewodnictwem metropolity warszawskie

skiej. Od 1964 r. pracował w Stoczni Szcze

POGRZEB

aty Szydło. Senat RP na uroczystościach re

nizował podziemne struktury „Solidarności"

Longina Komołowskiego pożegnaliśmy

w Szczecinie, organizował druk i kolportaż

10 stycznia w Świątyni Opatrzności Bożej

prezentowała wicemarszałek Maria Koc.
Z Longinem Komołowskim pożegnali się:

wydawnictw drugiego obiegu oraz ich prze

w Warszawie. Pogrzeb miał charakter pań

były premier Jerzy Buzek, szef NSZZ „Solidar

rzut do Szwecji. Wielokrotnie był zatrzymy

stwowy, polityka i prezesa Stowarzyszenia

ność" Piotr Duda, wiceprezes Rady Polonii

wany i przesłuchiwany przez organy bezpie

„Wspólnota Polska" pożegnała rodzina, przy

Świata Helena Miziniak, prezes Kongresu Po

czeństwa. Po zalegalizowaniu związku ak

jaciele, przedstawiciele władz państwowych

lonii Amerykańskiej Frank Spula oraz prezes
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Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Tade
usz Piłat.

Longin Komołowski był wielkim przyja
cielem wspierającym działania Polaków ży

- Polskie życie społeczne traci dziś wiel
kiego człowieka. Dokonania śp. Longina Ko-

jących za granicą i Polonii. W ostatnim poże
gnaniu z nim wzięli udział przedstawiciele

mołowskiego przypominają nam, że celem
każdej działalności publicznej powinno być

organizacji polskich z Zaolzia: Jan Ryłko, pre

to, co nazywamy dobrem powszechnym.
Polska i Polacy wiele mu zawdzięczają - na
pisała premier Beata Szydło w liście odczyta
nym podczas uroczystości pogrzebowych.

zes Polskiego Związku Kulturalno-Oświato
wego; Józef Szymeczek, wiceprezes Kongre

W ostatnim pożegnaniu śp. Longina Komołowskiego wzięli udział także Polacy z ca
łego świata.
Prezesa „Wspólnoty Polskiej", byłego wi
cepremiera, polityka, człowieka „Solidarno
ści", człowieka dialogu, społecznika, przyja

su Polaków w RC; Andrzej Russ, prezes Ma

ciela Polaków mieszkających poza granica
mi, orędownika osób niepełnosprawnych

cierzy Szkolnej w RC oraz Henryk Cieślar,
wiceprezes PTTS Beskid Śląski.

w świątyni Opatrzności Bożej.

pochowano w Panteonie Wielkich Polaków
(AS)

REGION

szopka

u mnvm uvriarze

Do 2 lutego pozostanie w tym roku
szopka bożonarodzeniowa w kościele
Podwyższenia Krzyża Świętego w Karwinie-Frysztacie. Przygotowana została
w innym niż dotychczas miejscu i w no
wej oprawie plastycznej.
Umieszczona została w osobnym po
mieszczeniu, surowością ścian przypomina
jącym nieco wnętrze groty. Figury postaci
i zwierząt zbliżone są do naturalnej wielko
ści. Wypożyczone zostały od różnych insty
tucji i osób prywatnych. Pomysłodawcą był
Tomas Hejda, prezes karwińskich dzwonni
ków i asystent techniczny parafii.
Pomieszczenie znajduje się na parterze
wieży kościoła, a udostępnione zostało po
generalnym remoncie świątyni, którego
częścią była również renowacja wieży. Służy
jako galeria artystyczna, wystawiano tam

cy św. Mikołaja, zwanej potocznie chrzciel
ną. W kaplicy tej przed kilkoma laty odkry

le. BarbaraTomanek, asystentka karwińskie-

m.in. dzięki przychylności Konsulatu Gene
ralnego RP w Ostrawie ekspozycję na temat

to i odrestaurowano późnogotyckie freski,
dwa cykle figuralnych malowideł ściennych

go duszpasterstwa, zapewnia, że zwiedzanie

1050-lecia Chrztu Polski.
Wejście do galerii, zamienionej obecnie

z połowy XV w. przedstawiających męczeń

w stajenkę betlejemską, w której narodził
się Chrystus, znajduje się w kościele w kapli

Szopkę we frysztackim kościele oglądać

stwo św. Katarzyny i św. Barbary.
można, kiedy kościół jest otwarty, czyli przed

i po mszy św. w dni powszednie i w niedzie

jest możliwe również w innych terminach
po uprzedniej rezerwacji, oprócz czwartku,
kiedy odbywa się w tej świątyni całodniowa
adoracja.
CR / Fot. Czesława Rudnik
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NIESTRUDZONY ENTUZJASTA JÓZEF CHMIEL
Osiemdziesiąte urodziny obchodził 5 stycznia Józef Chmiel z Karwiny-Darkowa, znany na Zaolziu społecznik, z zawodu ratownik górniczy, z zamiłowa
nia historyk, dokumentalista, kolekcjoner, fotograf, publicysta, rękodzielnik.
TEKST: CZESŁAWA RUDNIK/ZDJĘCIA: ARCHIWUM REDAKCJI I CZESŁAWA RUDNIK

OCALIĆ DLA POTOMNYCH

ski Święto w Jabłonkowie, w Cieszynach co

się o kroniki. W zeszłym roku odbyła się XXI

Pasjonuje się wszystkim, co związane

roku było ŚwiętoTrzech Braci. I Józef Chmiel

edycja Maja Nad Olzą, którą przygotowali

jest z regionem, w którym mieszka, z jego

dostał za zadanie wymyślenie święta folklo

przedstawiciele młodszego pokolenia. Po

historią, żyjącymi tu ludźmi, ich obyczajami,

ru na zaolziańskich dołach.

mysłodawca nie musi się już więc angażo

tradycjami, językiem. Zbiera, przechowuje i

Organizatorami pierwszego Maja nad Ol

stara się ocalić i zachować dla potomnych

zą w 1996 roku, podczas którego wystąpiły

zarówno dokumenty, zdjęcia, jak i przed

zespoły folklorystyczne i orkiestry dęte, była

mioty, przede wszystkim mówiące o górni

Sekcja Folklorystyczna ZG PZKO, karwińska

czej Karwinie, która jest mu najbliższa.

rada obwodowa PZKO oraz wtedy jeszcze

wać tak aktywnie, powinno cieszyć go, że
jego dawna inicjatywa nadal procentuje.

KOLEKCJONER I PRZEWODNIK
Niespożyta energia i chęć działania na

Swoje pomysły starał się zawsze wprowa

Państwowe Uzdrowisko Darków. Na inaugu

rzecz zachowania pamięci historycznej w re

dzić w czyn, zapalić do nich innych, a że ma

rację przybył z Warszawy ówczesny prezes

gionie kazała Józefowi Chmielowi zaglądać

dar przekonywania i zmysł organizacyjny,

Stowarzyszenia Wspólnota Polska Andrzej

do przeznaczonych do rozbiórki domów,

często mu się to udawało. Toteż jest inicjato

Stelmachowski.

a było takich choćby tylko w starej Karwinie,

rem imprez folklorystycznych, przygotował

Przez wiele lat główne sprawy organiza

części Darkowa, w Łąkach wiele, odwiedzać

niejedną wystawę. Sam na fotografiach sta

cyjne spoczywały jednak na barkach trzech

zbiornice złomu, makulatury, gdzie też już

rał się uwieczniać odchodzący w przeszłość

osób: Józefa Chmielą, Tadeusza Puchały

go znano i odkładano do przejrzenia cieka

świat, dokumentować zmieniający się krajo

i Eugeniusza Matuszyńskiego. Maj nad Olzą

we materiały i przedmioty. Jego dom powo

braz górniczego regionu. Oprowadzał rów

przeżywał wzloty, ale bywały też lata, kiedy

li zamieniał się w małe muzeum.

nież wycieczki po okolicy.

wydawało się, że więcej edycji nie będzie,

Józef Chmiel zgromadził albumy i teczki

Jest autorem czy współautorem publika

bo chęci nie wystarczą, kiedy brakuje finan

ze starymi zdjęciami i dokumentami na te

cji o regionie. Ma w swoich zbiorach nie tyl

sów. Zawsze jednak podkreślano pozytyw

mat ważnych wydarzeń z dziejów miasta

ko artykuły, które napisał, ale własne wier

ne nastawienie miasta Karwiny. Wspierał też

Karwiny, jego obecnych dzielnic, które były

sze i opowiadania. Jego tworzone gwarą

imprezę Konsulat Generalny RP w Ostrawie.

kiedyś samodzielnymi miejscowościami.

zabawne najczęściej historyjki, oparte na

Józef Chmiel został laureatem Srebrnych

Zebrał stare świadectwa, protokoły, kroniki,

przeżyciach własnych czy opowieściach za

Spinek, nagrody konsula generalnego RP

podręczniki itp. Wśród przedmiotów ważne

słyszanych, niejednokrotnie zamieszczane

w Ostrawie, z okazji dwudziestolecia Maja

miejsce zajmują np. lampki górnicze, butel

były również w „Zwrocie".

nad Olzą otrzymał też akt uznania miasta

ki czy pojedyncze rarytasy.

MAJOWE DNI FOLKLORU

Karwiny. Chorował wtedy, ale starał się cho

Zgromadzone materiały odpowiednio

ciaż fotografować imprezę i nadal troszczył

opracowywał, opisywał i starał się udostęp

Ponad dwadzieścia lat życia Józefa Chmie
lą nierozłącznie związanych jest z corocz
ną darkowską imprezą - Międzynarodowy
mi Dniami Folkloru Maj nad Olzą. W majo
we niedziele i inne dni świąteczne w Parku
Zdrojowym w Karwinie-Darkowie odbywa
ją się koncerty zespołów pieśni i tańca, dzie
cięcych zespołów folklorystycznych, chórów,
orkiestr dętych, zespołów instrumentalnych.
Pomysłodawcą przedsięwzięcia i przez wie
le lat jednym z głównych organizatorów był
Józef Chmiel.
Zaczęło się od dyskusji w ówczesnej Sek
cji Folklorystycznej Zarządu Głównego PZKO,
kierowanej przez prof. Daniela Kadłubca, na
temat braku festiwalu folkloru w zachodniej
części Zaolzia. Chmiel był członkiem Sekcji
Folklorystycznej, działał też w Sekcji Historii
Regionu ZG PZKO. Górale organizowali Gorol-
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nić szerszemu kręgowi zainteresowanych. In
formacje przygotowywał zawsze w dwóch
językach - po polsku i po czesku. Stąd nieda
leka była droga do organizowania wystaw;
pierwsza odbyła się na dwudziestopięciolecie Sekcji Folklorystycznej ZG PZKO w 1990
roku. Wystawiał nie tylko na Zaolziu, ale też
w Polsce, głównymi tematami jego ekspozycji
był Darków, stara Karwina i ludzie kojarzeni
z tymi miejscowościami, np. Gustaw Morcinek.
Dwujęzyczne były też książki, w których
starał się zawrzeć jak najwięcej materiału
zdjęciowego. Współautorem niektórych był
Jan Szymik. Publikacje miały różną obję
tość, od szczupłej „Karwiny w starej fotogra
fii'^ 1994 roku, broszurki o kościele św. Pio
tra z Alkantary, po obszerny album „Stara
Karwina w fotografii" oraz książkę„Karwina-Darków".
Jest też jednym z autorów albumu o gra

nia. Miała 3,6 m długości. Pierwszy róg pa

również w „Księdze rekordów Guinnessa".

sterski metrowej długości, który spróbował

Było to pod koniec lat dziewięćdziesiątych,

Przez wiele lat chętnie oprowadzał po

zrobić namówiony przez prof. Alojzego Ko-

Daniel Kadłubiec żartem zaproponował mu,

Karwinie i okolicach turystów. Jako przewod

poczka, również pojechał na Góralski Świę

by spróbował zrobić najdłuższą trombitę.

nik poprzez swój emocjonalny wykład prze

to. Otrzymał go Władysław Młynek.

Podjął się tego zadania i powstała trombita,

niczącej z Darkowem Stonawie.

kazywał zwiedzającym nie tylko fakty, ale

Od tamtej pory trombity czy rogi autor

która ma 8,35 m długości, a waży niespełna

i wielorakie uczucia, które mu zawsze towa

stwa Józefa Chmielą powędrowały do Stani

8 kg. Jest z drewna świerkowego i koryzwiśni.

rzyszyły. Pokazywał Łąki nad Olzą, dziś rów

sława Hadyny, do ZPiT Śląsk, do Mariusza Wa

nież dzielnicę Karwiny, ze starym i nowym

łacha, Tadeusza Parnego i wielu innych osób.

kościołem św. Barbary. Przez Stonawę, gdzie

Grano na nich w różnych krajach, na festiwa

Chociaż problemy zdrowotne zmusiły

PRZEPROWADZKA ARCHIWUM

oprowadzał po cmentarzu z mogiłą pomor

lach folklorystycznych, zaś sam Józef Chmiel

w ostatnich latach Józefa Chmielą do zwol

dowanych, docierał do Karwiny-Kopalni ze

w konkursie w Bielsku-Białej ze swoim rogiem

nienia tempa i przyhamowania aktywności,

starym cmentarzem, kilkoma ważnymi po

i trombitą zajął drugie miejsca. Jak wspomi

które wypełniały jego bogate życie, nie za

mnikami, pochylonym kościołem św. Piotra

nał, pomogło mu to, że w młodości uczył się

niechał planów. Optymizm życiowy towa

z Alkantary. W Karwinie-Frysztacie pokazywał

grać na puzonie.

rzyszy mu niezmiennie. Sprawą najważniej

zwiedzającym Zamek Frysztat, rynek, kościo

Ogółem zrobił około czterdziestu instru

szą, która teraz jednak spędza mu sen z po

ły. Celem wycieczek był również drewniany

mentów. Jego trombita zapisana została

wiek,jest konieczna w najbliższej przyszłości

kościółek w Piotrowicach-Marklowicach.

przeprowadzka.
Jego dom stoi tuż nad brzegiem Olzy.

DŁUBANIE INSTRUMENTÓW

Rzeki, która ma swoje humory i lubi czasem

Od trzydziestu lat zajmuje się też Józef

zatapiać najbliższą okolicę. Przez całe lata

Chmiel wyrobem ludowych instrumentów

powódź omijała Darków, a jeśli już nadeszła,

muzycznych, trombit i rogów pasterskich,

to potrafiła oszczędzić cenne zbiory Józefa

bardziej typowych dla górali niż ludzi z nizin.

Chmielą. Dziś jednak zagrożenie dla całości

Kiedyś dawno temu robił modele samolo

materiałów zebranych przez pilnego kolek

tów, toteż miał pewne doświadczenia w pra

cjonera przyszło zupełnie z innej strony.

cy z drewnem. Z wykształcenia jest ślusa

O budowie obwodnicy Karwiny, notabe

rzem, kowalem, narzędzia potrzebne do dłu

ne bardzo potrzebnej, mówi się od lat sie

bania w drewnie nie były mu obce.

demdziesiątych ubiegłego wieku. Obecnie

Najpierw był zakład koleżeński. Na polo

jednak, dokładnie czterdzieści lat od powsta

nijny festiwal folklorystyczny w Rzeszowie

nia pierwszych na ten temat pomysłów, pla

w 1986 roku pojechał Józef Chmiel razem

ny przybrały konkretny kształt. I już trwa wy

z karwińskim ZPiT Górnik. Kiedy na miejscu

kup gruntów pod przyszłą drogę wokół mia

oglądał trombitę Józefa Brody z Istebnej,

sta. Obwodnica poprowadzi przez tereny,

doszedł do wniosku, że sam potrafiłby taką

na których stoi jeszcze dom Józefa Chmielą.

zrobić. Założył się z kolegami o beczkę piwa

A przecież jego małe muzeum, pełne warto

i zakład wygrał. Trombitę przywiózł do Ja

ściowych dokumentów archiwum nie zmie

błonkowa na Gorolski Święto i podarował
Władysławowi Niedobie - Jurze spod Gró-

ści się w mieszkaniu przydzielonym w bloku

Józef Chmiel ztrombitą

w zamian za utracony dom.

■
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Grupa turystyczna Gorole, której członkowie wywodzą się z Karwiny i najbliższej okolicy, jak co roku przygotowa
ła projekcję multimedialną ze swej ostatniej wyprawy. Tym razem pod nazwą „Góry w sercu Bałkanów - magiczna
Czarnogóra i Albania".

PONOWNIE NA BAŁKANY
Premiera projekcji odbyła się 2 grudnia
w Miejscowym Kole PZKO w Karwinie-Frysztacie. Jak zawsze w sali w Domu PZKO za
brakło wolnych krzeseł dla chętnych, którzy
przyszli obejrzeć cudowne zdjęcia i posłu
chać o nowych przygodach Goroli. - Przez
tych kilkanaście lat, kiedy jeżdżą razem, taką
sobie już markę wypracowali - zapowie
dział diashow prezes Frysztackiego Koła
PZKO Janusz Wałoszek.
Spotkanie na temat „Góry w sercu Bałka
nów - magiczna Czarnogóra i Albania" było
nie tylko relacją z zeszłorocznej podróży na
południe Europy, ale również powrotem do
eskapady sprzed kilku lat. - Chcieliśmy zo
baczyć, jak żyje się w kraju, do niedawna
w izolacji od reszty Europy, niespełna dwa
dzieścia lat po obaleniu reżimu komuni
stycznego - mówił wtedy Jerzy Franek, je

20

den z jej uczestników. - Pojechaliśmy w gó

ten artykuł na naszym portalu interneto

ry na północy, gdzie spędziliśmy większą

wym zwrot.cz.

pie trudno znaleźć obszary, które nie były
by pełne turystów, na Bałkanach można

część naszego dwutygodniowego pobytu.

W tym roku Gorole wybrali się na Bałka

jeszcze trafić na zakątki, przede wszystkim
w górach, gdzie czas płynie trochę inaczej

Tamta wyprawa odbyła się w 2009 roku.

ny ponownie. Są bowiem, jak stwierdził Ro

Opisaliśmy ją dokładnie w reportażu „Zwro

man Janusz, ich ulubionym miejscem. Byli

i przeżycia związane ze zwiedzaniem po

tu" „Po bezdrożach Albanii" w styczniu 2010

już tam kilkakrotnie i pewnie jeszcze nieraz

dobne są do tych z egzotycznych krajów

roku, a teraz w grudniu przypomnieliśmy

zawitają w te okolice. - Dziś, kiedy w Euro-

gdzieś na końcu świata - dodał.
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ODPOWIEDNI KOMFORT PODRÓŻY
Poruszali się głównie na pograniczu
dwóch państw: Montenegro, czyli Czarno
góry oraz Albanii. - Choć interesuje nas też
Macedonia, Bośnia i Kosowo, to zostawia
my te kraje na przyszłość - wyjaśnił Roman
Janusz. Opowiedział najpierw, w jaki spo
sób można dojechać na Bałkany, a raczej,
jaki środek lokomocji wybrali Gorole.
Pojechali pociągiem, który jest zdaniem
prelegenta najzabawniejszym rodzajem
transportu, ale trzeba prewencyjnie zaopa
trzyć się w trunki, które pozwolą podczas
podróży na chwile zapomnienia. Droga
z Brna do Czarnogóry trwa 23 godziny.
Pociąg eurocity powinien zapewnić od
powiedni komfort. - Był to jednak poziom
taki trochę bałkański - wyjaśnił Janusz. Nie
tylko toalety pozostawiały wiele do życze
nia. Pociąg rozwijał szybkość około 40 kilo
metrów na godzinę i zatrzymywał się na
wielu małych stacjach.
Rekompensatą za niedogodności po
dróży były przepiękne widoki, jakie rozcią
gały się przed turystami z okien wagonów
przez kilka ostatnich godzin jazdy. - Jest to
droga żelazna, która prowadzi przez Góry
Dynarskie o wysokości 2 tys. m n.p.m., jest
tam wiele różnych mostów, wiaduktów, tu
neli. Pociąg rozwija wtedy maksymalną
szybkość 20 kilometrów na godzinę - rela
cjonował Janusz. - To niepowtarzalne prze
życie.
Czarnogórę nazwał małym wielkim kra
jem. Bo na niewielkim obszarze jest wiele
ciekawych miejsc. Dodał, że Czarnogóra jest
najmłodszym państwem Europy, powstała
przez oddzielenie się od Serbii w 2006 roku.
Liczy tylko 650 tys. mieszkańców.

NA KRÓTKIE WYPADY
Zwiedzanie rozpoczęli Gorole od dwóch
pasm górskich Bjelasica i Komovi, które roz
ciągają się w północno-wschodniej części
Czarnogóry. W Bjelasicy najciekawszy wy
dał im się Park Narodowy Biogradska Góra,
który jest nie tylko najstarszym w Czarno
górze, ale podobno też drugim najstarszym
na świecie. Założony został ok. 1872 roku.
Zdziwienie Goroli wywołał fakt, że do
takiego parku narodowego mają wolny
wjazd samochody. Turyści mogą więc bez
większych ograniczeń wyjechać aż na górę
i przejechać po grzebieniu górskim. Trzeba
wziąć jednak pod uwagę fakt, że tych sa
mochodów nie jest tam za wiele.
- Góry wyglądają tam inaczej, niż jeste
śmy przyzwyczajeni na Bałkanach -tłuma-
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czył prelegent. - Nie ma ostrych szczytów,
skał, na dole są lasy, a na górze piękne łąki i
pastwiska. Rozwija się tu turystyka, ale na
razie w taki przyjemny dla turysty sposób,
bo nikt nie chce zedrzeć z niego kasy, a tych
turystów nie jest jeszcze dużo.
Przejście Bjelasicy trwa trzy dni i Gorole
polecają to pasmo górskie wszystkim na
krótkie wypady. Możliwe są spokojne prze
chadzki po grzebieniu górskim, wszędzie
rozciągają się pastwiska. Można tam nawet
usłyszeć żegnającą pracowity dzień melo
dię graną na fujarce. Byłaby to zdaniem Goroll również ciekawa trasa dla rowerzystów,
niezbyt forsowna, bo bez wielkich różnic
w wysokościach. Po drodze mija się jeziora
polodowcowe.
Najwyższym szczytem pasma górskie
go jest Crna Glava, ma 2139 m wysokości.
Z jednej strony porośnięty jest kosodrzewi
ną, która przypomina włosy, z drugiej stro
ny znajdują się skały, w których wyglądzie
odnaleźć można ludzką twarz. Stąd wzięła
się nazwa góry.
W parku narodowym oficjalnie nie wolno
nocować, ale, jak mówił Roman Janusz, na
wet w przewodniku wyczytali rady, jak to
zrobić, by móc się tam przespać. Wieczorem
trzeba rozbić namiot jak najpóźniej, a ran
kiem jak najwcześniej zwinąć obozowisko.
Gorole spali nad jeziorem Pesica, które uzna
li za najpiękniejsze. Woda była bardzo zim
na, ale okolica i atmosfera zachwycająca.

SZCZYT ZDOBYTY
Kiedy Gorole opuszczali góry Bjelasicy,
by udać się bardziej na południe i zwiedzać
pasmo Komovi, popsuła się pogoda. Góry
Komovi, leżące bliżej albańskiej granicy, na
leżą jeszcze do Gór Dynarskich. Pogoda by
ła przez jakiś czas taka, że chociaż znajdo
wali się w sercu gór, nie były one widoczne.
Zamieszkali w domku campingowym.
Po czterech dniach dopiero przejaśniło
się. Kiedy jednak mgły opadły, malowniczy
krajobraz, który rozpostarł się przed nimi,
wynagrodził im czekanie. Zapamiętają go
na długo. - Z tych łagodnych pagórków
w okolicy, łąk i lasów nagle wystają ostre
szczyty - opisywał Roman Janusz. - Jest to
Kom Vasojevicki liczący 2460 m n.p.m., na
który postanowiliśmy wyjść, a zaraz obok
Kom Kucki. Między górami rozciąga się pła
skowyż na wysokości 1900 m n.p.m. Jest to
obszar pasterski, stoją tam szałasy, bez pro
blemu można też biwakować.
- Komovi to góry wapienne, ostre jak Al
py - porównywał. Nazwy szczytów pocho

22

ZWROT | 1/2017

dzą od dawnych rodów, w Czarnogórze

goszczeni nie tylko kawą, toteż ich droga

zasilane z podziemnych źródeł małe jezior

przynależność do danego rodu zawsze była

przez góry trwała dłużej, niż początkowo

ka, z których wypływają rzeczki.

ważniejsza od przynależności państwowej.

mogło im się wydawać.

Mimo że pogoda była zmienna i często
mglista, udało się Gorolom zdobyć zapla

Doliną Ropojana doszli Gorole aż do gra
nicy z Albanią, gdzie znajdowało się jezioro

MALOWNICZE DOLINY

Czemerikino. Jednak jak to w górach kraso

nowany szczyt. I mogli podziwiać rozciąga

Po czarnogórskiej stronie granicy za

jący się przed nimi krajobraz na całe Komo-

trzymali się nad Jeziorem Plavskim, które

potem domyślić, że trawy, które tam rosną,

vi, a nawet góry Bjelasicy, które poznali już

leży na północnej stronie Przeklętych Gór.

to właściwie jezioro, z tym, że teraz niemal

wcześniej.

To największe jezioro w okolicy, bardzo

bez wody. W tej części Czarnogóry zwie

płytkie, bo ma tylko 9 metrów głębokości,

dzali też dolinę Grbaja. Natomiast znaną

czyste i ciepłe. Znajduje się tam też naj

z Albanii górę Maja Trojani zobaczyli z dru
giej strony.

GOŚCINNI MIESZKAŃCY GÓR
Warte przyjrzenia się im bliżej są też

młodszy w Czarnogórze park narodowy,

wych, woda łatwo wsiąka, znika i trudno się

Przeklęte Góry, nazywane również Albań

który powstał w 2009 roku. Są zabytki do

Wycieczka na Bałkany była na pewno

skimi Alpami. Leżą na granicy Czarnogóry

zwiedzania. - W Czarnogórze funkcjonuje

jedną z mniej forsownych i bardziej bez

i Albanii, sięgają aż do Kosowa. To też ostre

już dość dobrze infrastruktura turystyczna

piecznych. Grupa turystyczna Gorole myśli

wapienne szczyty, góry bardzo piękne,

- dodał Roman Janusz.

już jednak, ba, intensywnie przygotowuje

o majestatycznym wyglądzie. W krasowych

Gorole zwiedzali Dolinę Ropojana, któ

górach brakuje wody, toteż wyruszający

ra leży na dawnej trasie przemytniczej.

planach ma wielką ekspedycję do Ameryki

w trasę turyści muszą wcześniej zaopatrzyć

- To piękna, szeroka polodowcowa dolina

Południowej. Gorole planują wyprawę do

się do wyprawy tegorocznej. W śmiałych

się w wodę. Najwyższy szczyt to Maja Jezer-

w kształcie litery U - tłumaczył prelegent.

Peru w Andy, która wymaga nie tylko przy

ces, ma 2694 m wysokości, leży po albań
skiej stronie granicy.

Nad nią wznoszą się ostre, często niedo

gotowania fizycznego, ale i dużych środ

stępne szczyty Przeklętych Gór. Napotkać

Nazwa Przeklęte Góry charakteryzowała

tam można wiele zjawisk krasowych, m.in.

ków finansowych. Trwa więc poszukiwanie
sponsorów.
■

ich niedostępność. Być może zimą, kiedy
spadnie śnieg, jest tak do dziś. Ale, jak za
pewniał prelegent, czasy się zmieniły, i rów
nież w te góry jeżdżą już turyści. A miesz
kańcy okolicy są bardzo mili i gościnni. Go
spodarz, który gościł Goroli, poradził im, by
zwiedzili dawną kopalnię uranu. Znajdowa
ła się na zboczu góry Maja Trojani na pogra
niczu albańsko-czarnogórskim. Miejscowi
Albańczycy twierdzili, że mógł to być też
tunel, którym starano się kiedyś dojść do
lepszych czasów.
Dziś nie ma już problemu z przekracza
niem granicy. Są też mapy i przewodniki,
brakuje jednak znaków w terenie, które po
mogłyby w orientacji. Toteż poruszanie się
po tych górach jest nadal improwizacją.
Można było zapytać o drogę nielicznych
mieszkańców. Ale, jak opowiadał Roman Ja
nusz, zawsze zapraszani byli do domu,
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nim schola parafialna oraz zaproszeni goście.
W tym roku spotkanie odbyło się 8 stycznia,
a zaproszono na nie Scholę Młodzieżową
z Goleszowa. Podczas kolędowania widoczne
jest to, że w organizację spotkań angażują się
wspólnie rodzice z dziećmi i młodzieżą. Na
przykład kapela, która występowała z trzyniecką scholą, była złożona prawie w całości
z rodziców - mówi Wiesław Wania.
Co roku pod koniec stycznia Sanctus Al
bertus organizuje też wspólnie z Caritasem
Trzyniec bal. Część zysku z imprezy zosta
je przeznaczona na działalność Caritasu,
a część np. dla Poradni dla kobiet wTrzyńcu.
- Wspólnie z młodzieżą szykujemy w czerw
cu Dni dla dzieci, Schola Drops urządza za
kończenie roku szkolnego. Kolejną imprezą,
którą robimy w parafii już prawie od dwu
dziestu lat, jest Festyn Ogrodowy, czyli spo

Do śpiewu i do różańca

tkanie parafian w ramach odpustu, który
jest obchodzony w drugą albo trzecią nie
dzielę września. Jest to impreza plenerowa
z programem kulturalnym - uzupełnia Wie

Współpraca trzynieckiej i goleszowskiej parafii

sław Wania.
W ubiegłym roku stowarzyszenie brało po
raz pierwszy udział w„Wakacjach w Trzyńcu"

Życie w wielu parafiach w regionie jest niezwykle bogate i urozmaicone.
Spotyka się tutaj młodzież, dzieci z rodzicami, matki, mężczyźni, emeryci,
chórzyści, schola, wydawane są pisma itd.

(Prśzdniny v Trinci) - To podmiejski obóz or
ganizowany przez Miasto Trzyniec dla dzieci,
które podczas wakacji mogą skorzystać z bo
gatej oferty kulturalno-edukacyjnej. Przygo

TEKST: ANNA SZOTKOWSKA/ZDJĘCIA: ANNA SZOTKOWSKA, ARCHIWUM PARAFII

towaliśmy dla nich zwiedzanie trzynieckiego
kościoła z wykładem, warsztaty malowania

Jedną z takich aktywnych parafii jest trzyniecka rzymskokatolicka Parafia św. Alberta.

na szkle obrazków świętych, spotkanie śpie

tach Bożego Narodzenia.

wacze czy zajęcia sportowe - dodaje Wie

Motorem działania jest działające przy parafii

-To spotkanie jest organizowane w domu

stowarzyszenie Sanctus Albertus. O działal

kultury Trisia co dwa lata. W tym roku przypa

Program Trzynieckich Wakacji przygoto

ności organizacji rozmawialiśmy z jej preze

da dziewiętnasta edycja. Kolejną imprezą jest

wują różne organizacje. - Bardzo nam się

sław Wania.

sem Wiesławem Wanią oraz jednym z założy-

Kolędowanie przy żłóbku organizowane za

podobało, więc w tym roku chyba też weź

cieli-nestorów stowarzyszenia Eugeniuszem
Workiem.

wsze po Bożym Narodzeniu. Występuje na

miemy udział - stwierdza Wiesław Wania.

- Stowarzyszenie powstało, by nie trze
ba było wszystkimi imprezami, które są or
ganizowane w trzynieckim kościele, obcią
żać parafii - mówi Eugeniusz Worek, który
stał przed 15 laty przy powstaniu organiza
cji. - Oprócz tego nawiązujemy też niejako
do tradycji. Popatrzmy chociażby na boga
tą działalność Czytelni Katolickiej w Trzyń
cu w czasach międzywojennych, kiedy pod
jej skrzydłami działał np. chór - mówi.
Stowarzyszenie Sanctus Albertus działa
jące przy Parafii św. Alberta w Trzyńcu po
wstało w 2001 roku. Do zadań stowarzy
szenia należy przygotowywanie i realizacja
projektów oraz organizacja szeregu imprez
i spotkań.
Liczące dziś około 20 członków stowa
rzyszenie przygotowuje np. Spotkania Para
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SPOTKANIA Z GOLESZOWEM
-ŚPIEWANIE ŁĄCZY

ku goleszowska schola młodzieżowa razem

na plebanii, wyjeżdżamy dwa razy w roku

z trzyniecką scholą Drops oraz Parafialną

na zgrupowania, zawsze przed Bożym Naro
dzeniem i w okolicach Wielkanocy. Staramy

przy współpracy z Rzymskokatolicką Parafią

Scholą Młodzieżową Trzyniec.
- Chcielibyśmy oprócz wspólnych kon

św. Michała Archanioła w Goleszowie cieka

certów zorganizować też wspólny wyjazd

nież przy wspólnej modlitwie. W tym roku

wy projekt transgraniczny o charakterze in

czy zgrupowanie - przedstawia prezes pla
ny na bieżący rok.

cję nt. modlitwy i postaw przy modlitwie -

Ostatnio udało się wprowadzić w życie

tegracyjnym.
Sanctus Albertus rozpoczął współpracę

się, by młodzież spędzała razem czas rów
przygotowałem dla nich na przykład prelek
uzupełnia Wiesław Wania.

z Goleszowem w 2015 r. Parafię z Goleszowa

DZIECI I MŁODZIEŻ CHĘTNIE ŚPIEWAJĄ

nie wybrano przypadkowo. Chór parafialny
Gloria w Goleszowie prowadzi Ewa Wigezzi,

Dziecięca schola wTrzyńcu działała z prze
rwami od kilkunastu lat, najpierwjako chórek

damus, który powstał w 1999 roku, nawią

która dawniej była dyrygentką trzynieckie-

dziecięcy. Drops powstał w 2010 r„ jego pró

zał do długoletniej tradycji chóru kościel

go Polskiego Zespołu Śpiewaczego Hutnik.

by rozpoczęły się po pierwszym Kolędowaniu

nego. Występuje pod batutą Eugeniusza

- Znaliśmy się już z Hutnika, więc łatwiej by

przy żłóbku.

Worka. Pierwsze schole wTrzyńcu kształto

Śpiewanie wszystkich pokoleń w trzynieckiej parafii ma długą tradycję. Chór Lau-

ło nawiązać kontakt i zrealizować jakieś

Aktualnie schola Drops liczy około 20 dzie

wspólne działania - mówi Eugeniusz Worek.

ci, które śpiewają w każdą trzecią niedzielę

- Młodzieżowe schole w naszej parafii

- Na początku pojawił się pomysł, żeby

w miesiącu podczas mszy św. Scholę pro

zaczynałem prowadzić w roku 1985. Była

wadzą Roman Buba i Lucyna Mokrosz.

wtedy czeska i polska schola. I tak się stało,

oba chóry - Laudamus zTrzyńca oraz Gloria

wały się w latach 80. minionego wieku.

z Goleszowa - gdzieś wspólnie zaśpiewały -

Dzieci ze scholi Drops, jak podrosną, kon

że najpierw czeski chór w parafii przestał

dodaje. Udało się, a że pomysł okazał się tra

tynuują śpiewanie w Parafialnej Scholi Mło

śpiewać ze względu na wiek śpiewaków,

fiony, nie skończyło się na jednym występie.

dzieżowej Trzyniec, która powstała we wrze

pod koniec 90. lat ukończył swoją działal

Pierwsze spotkanie chórów parafialnych

śniu 2015 r. - Okazało się, że członkowie

ność też polski chór. Paru młodszych śpie

odbyło się w ubiegłym roku na początku

Dropsa są już zbyt duzi, żeby śpiewać w„ma-

waków z chóru dołączyło do nas. Ponieważ

czerwca w Trzyńcu, drugie już jesienią w Go

łej" scholi - mówi Wiesław Wania, który pro

byliśmy już trochę starsi, przekształciliśmy

leszowie.

wadzi zespół. Obecnie śpiewa w nim dziesięć

scholę w chór. Tak więc ciągłość śpiewac-

dziewcząt i dwaj chłopcy.

twa zostaje w naszej parafii zachowana -

W tym roku w niedzielę 8 stycznia w trzynieckim Kościele św. Alberta zaśpiewała go

- Staramy się próby scholi urozmaicać, to

ścinnie w ramach Kolędowania przy żłób

nie są tylko spotkania przy gitarze w salce

uzupełnia kierownik chóru kościelnego Laudamus.

■
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KORNEL FILIPOWICZ(JEGO UKOCHANA PROWINCJA
W grudniowym numerze „Zwrotu” pisałam o wydanej przez krakowskie Wydaw
nictwo Znak i promowanej również w Cieszynie książce, zatytułowanej „Najlepiej
w życiu ma twój kot”. Autorami dotąd niepublikowanych listów są (a właściwie byli)
poetka-noblistka Wisława Szymborska, która zmarła w 2012 roku i Kornel Filipowicz,
długoletni towarzysz jej życia, który odszedł wcześniej, w 1990 roku.
TEKST I ZDJĘCIA: RENATA PUTZLACHER

Dopiero przed kilku laty ujrzała światło
dzienne pierwsza pełna monografia życia
i twórczości pisarza, nosząca tytuł „Ku
wielkiej opowieści“, której autorem jest

czonych z trzech stron ceglanym muretn,
z czwartej wysokimi, żelaznymi sztacheta
mi. Zajmowałem się zbieraniem kasztanów
walających się na wilgotnej, pokrytej rzadką
trawą ziemi, zdrapywałem kruchy, odstają
cy od cegieł tynk, robiłem podkopy, wznosi
łem budowle i stawiałem mosty. Porzucałem
nagle te czynności, aby przekraść się do za
mkniętego na kłódkę ogródka, gdzie rosły
w cieniu krzaków ogniste nasturcje. Kwiaty
te smakowałyjak rzodkiewka, o czym dowie
działem się od jednego chłopca, który umarł
później na szkarlatynę. Zrywałem i zjada
łem kwiat nasturcji, potem, zaniepokojony
czymś, stałem i nasłuchiwałem: ze stajni sły
chać było uderzenie kopyt, z daleka dolaty
wał turkot kół po bruku...

Jan Pieszczachowicz. Publikacja składa się
z czterech części, uwypuklających kolejne
etapy życia i twórczości pisarza; pojawiają
się w niej też fragmenty jego dzieł, wypo
wiedzi prasowych, telewizyjnych i radio
wych (niektóre cytuję poniżej).
W powojennym wywiadzie dla Polskiego
Radia Filipowicz wyznał, że człowiek staje
się pisarzem „na przestrzeni wielu lat, gro
madząc w sobie materiał wzruszeniowy i doświadczeniowy”. Wiele osobistych wzruszeń
i wątków w jego twórczości miało związek
Babka Filipowicza była z domu Singalez Cieszynem, miastem dzieciństwa i młodo
wicz de Schilling, on sam nosił później
ści Filipowicza (który urodził się 27 paź
odziedziczony sygnet z herbem rodzinnym,
dziernika 1913 w Tarnopolu i przywędrował
a poeta Adam Zagajewski mówił o nim:
tu z rodziną w okresie międzywojennym
„wyprostowany szlachcic polski, z głową
jako dziewięciolatek). W monografii Jana
dumnie uniesioną”. W Cieszynie jednak
Pieszczachowicza można więc znaleźć dużo
trudno było Filipowiczom ukryć, że przy
ciekawych spostrzeżeń, dotyczących naszej
byli po wojennej tułaczce „z tak zwanego
małej ojczyzny. Cieszyn stał się nią również
wschodu dawnej Polski”:
dla małego Kornela, bo tamtej, kresowej nie
pamiętał. Po latach w „Odkryciu nowego lą
Moi rodzice pochodzili z familii dawno
du” porównywał siebie do Robinsona Cru już zdeklasowanej, narodowościowo wymie
soe, który zbudził się po burzy i rozbiciu stat szanej. Byliśmy hołyszami, prawie do reszty
ku na brzegu całkiem mu nieznanego lądu:
przez wojnę zrujnowanymi, skazanymi na
Okolica ta była zupełnie niepodobna do
krajobrazu mojej ojczyzny, to jest miejsca,
gdzie się urodziłem. Ziemia nie była tutaj
płaska, jak w moich stronach, tylko pofalo
wana. W tym pięknym krajobrazie były też
domy, kościoły, mosty - a także ludzie, gdyż
lęd, jak się okazało, nie był wyspą bezludną.

Rodzina pisarza mieszkała w Cieszynie
niedaleko koszar i Kościoła Jezusowego,
w kamienicy przy ulicy Górnej 14. W 2003
roku odsłonięto tu (w obecności Wisławy
Szymborskiej) tablicę pamiątkową ku czci
Kornela Filipowicza, który w opowiadaniu
„Jutro także będzie dzień” tak opisał to
miejsce:
Mieszkaliśmy w szarym, piętrowym bu
dynku, położonym w sąsiedztwie koszar oto
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urzfdfńcz?
Akyhzmy »am pozostały... Ileż nawalczyłem się z moją matką
i babką na przykład o to, aby mi wolno było
się bawić na ulicy z dziećmi, nie bacząc na
to, kim są ich rodzice.

Trudno się dziwić obu paniom, cieszyń
scy chłopcy wołali przecież za nim „Rus!
Rus!”, bo pochodził z „ruskiej Polski”. Filipo
wicz przyznawał też, że z początku trudno
mu było zrozumieć język, jakim porozumie
wali się tubylcy, a jego babkę-katoliczkę gor
szyło to, że „ewangelicy nie zdejmują kapelu
szy i nie żegnają się przed kościołem ani
przed krzyżem”. Chłopak uczył się w wieloreligijnym Cieszynie tolerancji, a przykład da
wał mu ojciec, który „chyba wątpił w to, aby
istniał tylko jeden Bóg’! Jan Pieszczachowicz
przywołuje ciekawe wspomnienie pisarza:

I a x Pieszczachowicz

WsM

Ku wielkiej opowieści
o ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI
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Ojciec dostał pracę w magistracie, a jego
osobliwe upodobania do odwiedzania ko
ścioła ewangelickiego, a nawet bożnicy ży
dowskiej, przemawiały chyba za tym, że
był człowiekiem głęboko niewierzącym. Nikt
przecież znów tak chętnie, jeśli nie musi, nie
odwiedza cudzych świątyń. A ojciec mój nie
tylko bywał na uroczystych nabożeństwach
w kościele ewangelickim i synagodze z okazji
3 Maja i 11 listopada, to znaczy wtedy, kiedy
musiał reprezentować swój urząd, ale zawsze
był gotów zastąpić chorego lub nieobecnego
kolegę, na którego właśnie wypadła kolejka.

W „Wojnach religijnych” i „Odkryciu no
wego lądu”, tekstach wspomnieniowych po
święconych Cieszynowi, można też znaleźć
opisy walk między klasą „luterską” i katolic
ką. Pokój zazwyczaj wprowadzali katecheci
„dyskretnie ze sobą rywalizując o nasze du
sze”. Po latach jednak dawny szkolny kolega
Filipowicza tak opisywał tamten sielski
okres (list Damiana W Kołodziejczyka zo
stał opublikowany w 1984 roku w „Dekadzie
Literackiej”):
Te nasze cieszyńskie czasy są jednak nieza
pomniane! Nie ma chyba na świecie innego
małego (przecież) miasta o takim wielkomiej
skim rozmachu, takich wspaniałych ludziach,
uczelniach, nauczycielach, intelektualistach
i artystach. Kiedy pomyślę, ile znakomitości
wydało nasze pokolenie, w głowie się mąci.
W „Romansie prowincjonalnym” Fili
powicz mniej wzniośle opisuje realia, które
na pewno nie są nam obce:

Elżbieta żyła teraz w tej szczególnej at
mosferze, jaką umie wytworzyć tylko małe
miasto, w którym wszyscy się znają, gdzie
wszystko jest wiadome, a każda próba ukry
cia czegoś ze swojego życia przed okiem opi
nii publicznej obraca się przeciwko człowie
kowi. Społeczeństwo małego miasta uważa,
że ma prawo wiedzieć wszystko, nadawać
wszystkiemu rangę i decydować, czy rzecz
ma podlegać tajemnicy publicznej. Jest jed
nak coś humanitarnego w okrucieństwie tej
insytucji: oto człowiek obgadywany korzysta
z dobrodziejstwa niewiedzy, że jest przed
miotem plotki.
Choć Filipowicz ogromną część swego
życia spędził w Krakowie, dokąd wyjechał
w 1933 roku, by podjąć studia na wydzia
le biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego,
w pewnym sensie do końca swoich dni „po
został prowincjuszem z Cieszyna”. Autor
monografii przywołuje tu na świadka Artu
ra Sandauera, który nazywał go „prowincja
łem”. Warto wspomnieć przy tej okazji, że
Filipowicz był autorem często cytowanego
opowiadania „Moja kochana, dumna pro
wincja”. Pieszczachowicz porównuje tę bied
ną prowincję do niezbyt ładnej i niezbyt
młodej, ale dobrej kobiety, „której nie musi
się kochać, choć można i trzeba ją lubić”.
Kornel Filipowicz pisał też o roku 1938,
gdy tak wiele się działo na Śląsku Cieszyń
skim i napięcie panujące na granicy udzie
liło się również jemu:
Po Nadrenii i Austrii przychodziła kolej
na na naszego południowego sąsiada, do któ
rego klęski mieliśmy się przyczynić i my w tak
głupi i haniebny sposób.
Jan Borecki, bohater powieściowej auto

biografii Filipowicza, pierwotnie zatytuło
wanej „Niepokój młodego serca” odczuwa
w sobie sprzeciw wobec niesprawiedliwości,
nienawiści i przemocy, które pod koniec lat
trzydziestych XX wieku coraz silniej ujaw
niały się w życiu społecznym i politycznym.
Filipowicz pisze:
Jan po prostu nie mógł być prześladowcą,
gnębicielem, nie umiałby pastwić się nad
słabszym - gdyż jego sympatie były po stro
nie uciskanych i słabych. Posiadał też pew
ną właściwość układu nerwowego, która go
strzegła przed aktami zbiorowej histerii, gro
madnego podniecenia.

Pod koniec drugiej części cyklu powie
ściowego, która nosi tytuł „Jutro znów woj
na” Jan Borecki otrzymuje powołanie do
wojska i tak pisze w jednym z listów do swej
narzeczonej:

Jadę obsadzać Zaolzie, skrawek czeskiej
ziemi zamieszkany przez sto pięćdziesiąt ty
sięcy Polaków. Nie mam żadnych wątpliwo
ści, że ludzie z Zaolzia związani są z polsko
ścią silniej niż jakakolwiek inna grupa Pola
ków na obczyźnie - mimo to czuję niepokój.
Należę do generacji, która pamięta tylko
przez mgłę rok 1918; nie wie nic, co było
przedtem; kształt naszej ojczyzny na mapie
utrwalił się w naszej wyobraźni, jeśli nie ja
ko coś absolutnie doskonałego i ostatecznego
- to w każdym razie związanego z epoką,
w której żyjemy. Niepokojące jest to, że wkra
czamy w nową epokę właśnie w tej chwili,
i że robimy to w towarzystwie Hitlera.

W jednym ze swych utworów, zatytuło
wanym „Rozmowy na schodach“, Filipo
wicz napisał: „To, co przechodzi, mija, jest
nieistotne. Ważne jest to, co zostaje i nie
zmienia się“. Przed kilku laty odnalazła za
chwaszczony grób rodzinny Filipowicza
Mariola Sznapka, miłośniczka jego twór
czości, zaczęła o niego dbać i kilka razy
w roku zapalała na tym grobie cztery zni
cze: ojcu, babci, pochowanemu w Krako
wie Kornelowi Filipowiczowi i Wisławie
Szymborskiej, która czasem towarzyszyła
mu w jego wyprawach do Cieszyna. Pamię
tam smutne słowa Marioli, opublikowane
z okazji setnej rocznicy urodzin pisarza:

W tamtym okresie zmarła w Cieszynie
babcia Kornela Filipowicza, Maria Futymowa oraz Kornel Wiktor Filipowicz, ojciec
pisarza. Oboje spoczywają w jednym grobie
na miejscowym cmentarzu komunalnym.
Krakowski pisarz regularnie odwiedzał cie
szyński cmentarz i tak opisał jedną z wizyt
w opowiadaniu „Jak dmuchawiec”:

Cieszyn, dumna, kochana prowincja Kor
nela Filipowicza, a nie ma tu nikogo, kto ze
chciałby z władz miasta poświęcić temu miej
scu i samemu Filipowiczowi czas i pamięć.
Zastanawiam się, dlaczego tak szybko zaciera
się ślad po kimś, kto myślami i w swojej twór
czości był w pełni oddany miejscu swojego
dzieciństwa, a miejsce to dziś nie chce ulec tej
wdzięczności, tętnu szczęściu i dzielić się nim
na szerszą skalę.

Wejście do tego leżącego wśród drzew
i otoczonego murami miasta prowadzi przez
wysoką, półkolisto sklepioną bramę. Prze
kraczam ją i oto jestem w mieście umarłych.
Pochylam się nad grobem mojego ojca,
oczyszczam ziemię z zeschłych liści i pożół
kłych źdźbeł trawy, potem rozkładam zni
cze. Myślę: oto na głębokości półtora metra
pod ziemią, wśród szczątków zbutwiałego
drewna, leżą kości człowieka, który był mo
im ojcem. Przyjechałem tu tylko po to, aby
zapalić światła na jego grobie.

I po raz kolejny słowo stało się ciałem marzenie miłośniczki twórczości Filipowi
cza urzeczywistniło się, nie z inicjatywy
władz, ale dzięki jej osobistym wysiłkom.
Dziś pod szyldem „Kornel i Przyjaciele”
możemy zapoznać się nie tylko z twórczo
ścią wybitnego prozaika, któremu Wisława
Szymborska chciała oddać swojego Nobla,
ale także choć przez chwilę poczuć się w tej
księgarnio-kawiarni tak, jak pan Kornel, gdy
wracał do miejsc ukochanych.
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Kardynał Duka

śpiewał polskie kolędy

PRAGA / 14 grudnia w Ambasadzie RP w Pradze odbył się Opła
tek Polonijny. Gościem ambasador Grażyny Bernatowicz był m.in.
kardynał Dominik Duka.
Kardynał złożył obecnym życzenia w języku polskim. - Wszyst
kiego dobrego na święta narodzenia Pańskiego. Niech 2017 będzie
rokiem nowej nadziei - powiedział. Wspomniał też Światowe Dni
Młodzieży, które w tym roku odbyły się w Krakowie i spotkanie z pa
pieżem Franciszkiem.
Następnie kardynał wspólnie z aktorami teatru Maska z Jeleniej
Góry oraz Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze zaśpiewał pol
skie kolędy. Ambasador RP w Pradze Grażyna Bernatowicz złożyła
wszystkim Polakom mieszkającym w Republice Czeskiej życzenia
miłych, pogodnych, dobrych i radosnych Świąt w rodzinnym gronie.
W Opłatku Polonijnym wzięli udział również przedstawiciele pol
skich organizacji działających na Zaolziu.
(HS) / Fot. Halina Szczotka

Jasełka w Wędryni
WĘDRYNIA / 15 grudnia w węd ryńskim Domu PZKO „Czytelnia"
przedszkolacy i uczniowie Polskiej Szkoły Podstawowej im. Wisławy
Szymborskiej zagrali dla wypełnionej po brzegi widowni Jasełka.
Przedstawienie Wandy Chotomskiej w reżyserii nauczycielki
Janiny Łakoty odegrały dzieci dla publiczności dwa razy - w środę
i czwartek. Wszystkich obecnych na sali przywitał nowy dyrektor
szkoły Krzysztof Gąsiorowski.
Po przedstawieniu wszyscy wspólnie zaśpiewali kolędę Cicha noc.
Po południu, po Jasełkach, odbył się kiermasz przedświąteczny,
w ramach którego można było zakupić ozdoby świąteczne wykona
ne przez dzieci oraz nauczycielki.

AS / Fot. Anna Szotkowska

Hutnik zakończył

rok koncertem

TRZYNIEC /Tradycyjnie już w okresie międzyświątecznym zapro
sił na koncert Polski Zespół Śpiewaczy Hutnik. Koncerty świąteczne
Hutnika są miłym urozmaiceniem dla melomanów w okresie po
między Świętami Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem.
Gościem ubiegłorocznej edycji był zaprzyjaźniony Chór Miesza
ny Echo z Zebrzydowic działający przy Gminnym Ośrodku Kultury
w Zebrzydowicach. - Współpracę z chórem nawiązaliśmy dwa lata
temu na festiwalu Gaudę Cantem w Bielsku-Białej.To nasz pierwszy
wspólny koncert - uzupełniła prezes chóru Anna Kornuta.
Tym razem w roli dyrygenta nie widzieliśmy Cezarego Drzewiec
kiego, który z powodu choroby obecny był na sali tylko w roli słu
chacza. Od listopada w zastępstwie zespół prowadzi młoda dyrygentka Anna Ostrowska z Bielska-Białej.
W wykonaniu Hutnika zabrzmiały np. utwory J.S. Bacha, Józefa
Świdra, Feliksa Nowowiejskiego, kolędy czy słynne Hallelujah
w oprać. L. Cohena. Chór Echo z Bielska-Białej pod batutą Jadwigi

Chórzystów z Hutnika mogliśmy usłyszeć również podczas tego

Sikory zaprezentował m. in. Ave Maria czeskiego autora Väclava

rocznych trzynieckich Wieczorów Adwentowych oraz w kościele

Ptśćka, Mazurek F-dur Fryderyka Chopina oraz polskie kolędy.

ewangelickim w Oldrzychowicach. W styczniu Hutnik wyjedzie na Fe

Chórowi Hutnik akompaniował Michał Duźniak, a chórowi Echo
Paweł Seligman.

stiwal Kolęd i Pastorałek oraz zaśpiewa na koncercie charytatywnym.

Oba chóry pożegnały się ze słuchaczami wspólnie zaśpiewa

rę z Darkowa, Hejnał z Mazańcowic, Harfę z Bielska-Białej, Kysuce
z Czadcy czy Canticorum z Hawierzowa.

nymi utworami Józefa Świdra Alleluja i kolędą Gdy się Chrystus
rodzi.
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AS / Fot. Anna Szotkowska
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FENOMENALNY KONCERT KOLĘD
JABŁONKÓW/Tylu wspaniałych zespołów, przepięknych głosów,
niesamowitych aranżacji muzycznych, które zabrzmiały 6 stycznia
w kościele parafialnym, można Jabłonkowu pozazdrościć.
W Święto Trzech Króli chór żeński Melodia, chór męski Gorol,
chór parafialny i kapela Rozmarynek zaproponowali słuchaczom
ponad godzinną ucztę muzyczną. Śpiewakom towarzyszyła kame
ralna orkiestra, która zawiązała się specjalnie z okazji tego występu.
Poszczególne części koncertu zapowiadał Tadeusz Filipczyk.
Zabrzmiały znane i mniej znane polskie i czeskie kolędy oraz pie
śni bożonarodzeniowe. Wykonawców było tylu, że ledwo mieścili
się przed ołtarzem. Słów zachwytu nie kryli burmistrz Jabłonkowa
Jin Hamrozi i proboszcz Janusz Kiwak. Słuchacze nagrodzili wyko
nawców brawami na stojąco. Koncert zakończono wspólnie odśpie
waną kolędą,,Bóg się rodzi".

(HS) / Fot. Halina Szczotka

KOLĘDOWANIE NA RYNKU
CZESKI CIESZYN / Polskie kolędy rozbrzmiewały w piątkowe po
południe na czeskocieszyńskim Rynku. Na scenie śpiewał zespół śpie
waczy „Ta Grupa", pod nią niemal wszyscy, którzy na rynek przyszli.
Świąteczna atmosfera udzielała się bowiem słuchaczom. Serca
rozgrzewały kolędy, żołądki grzane wino serwowane przez Halinę
i Henryka Brannych. Janina Procner i Anna Piszkiewicz proponowały
natomiast świąteczne pierniczki własnej, domowej roboty.
Dzieci chętnie zaglądały do ustawionej przy szopce zagrody
z owcami, a zarówno mali, jak i dorośli chętnie fotografowali się z ol
brzymimi, wędrującymi pomiędzy tłumem na szczudłach aniołami.
Imprezę tradycyjnie wspólnie z zespołem śpiewaczym „Ta Grupa"
zorganizowały Miejscowe Koła PZKO Czeski Cieszyn-Osiedle i Centrum.
Na zakończenie śpiewacy „Tej Grupy" zaśpiewali dwie kolędy „Dej Pón Bóg dobry" i „Nad Betlejem ciemna noc" wspólnie z repre

Kalendarze,

zentacyjnym zespołem folklorystycznym Miasta Czeskiego Cieszyna
„Slezan".

(Indi) / Fot. Beata Tyma

kalendarze

CIESZYN / Nie tylko znany chyba wszystkim naszym Czytelnikom,
wydawany przez PZKO Kalendarz Śląski opisuje Zaolzie. W Czeskim
Cieszynie wydawany jest też dwujęzyczny „Evangelicky kalendar Kalendarz Ewangelicki".
Jego redaktor ks. Janusz Kożusznik podkreśla, że przez wiele lat
tutejszy ewangelicyzm był związany przede wszystkim z polsko
ścią, a polskość z ewangelicyzmem. Teraz proporcje się zmieniły,
więcej jest więc tekstów czeskojęzycznych. Artykuły na temat na
szego skrawka Małej Ojczyzny znajdziemy także w Kalendarzu Be
skidzkim wydawanym przez Towarzystwo Miłośników Bielska-Białej
i Podbeskidzia, a także Cieszyńskim.
Warto także sięgnąć po inne publikacje kalendarzowe wychodzą
ce na Śląsku Cieszyńskim. W sumie jest ich dziewięć. I wszystkie zo
stały zaprezentowane podczas tradycyjnego już spotkania w Książ
nicy Cieszyńskiej, które zorganizowano 16 grudnia.

W wielu z nich sporo jest artykułów z okazji 500-lecia Reformacji.
Ale także relacji ze Światowych Dni Młodzieży, które są tak egzo

Za wspólnym stołem prezydialnym zasiedli więc redaktorzy

tyczne (np. Kalendarz z Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa opisuje jak

wspomnianych już kalendarzy: Śląskiego, Beskidzkiego, Ewangelic

pochodzący zTrójwsi biskup pojawił się w Jaworzynce z grupą Eski

kiego, Cieszyńskiego, a także Kalendarza Miłośników Skoczowa,

mosów ze swej parafii w Kanadzie), że zaciekawić mogą każdego,

Goleszowskiego, Ustrońskiego, Kalendarza z Istebnej, Jaworzynki

nie tylko mieszkańców gminy, z której pochodzi autor relacji.

i Koniakowa oraz ewangelickiego wychodzącego na prawym brze
gu Olzy. Krótko charakteryzowali swe publikacje streszczając, co
Czytelnik w nich znajdzie.

Warto też sięgnąć po te publikacje, by poznać miejscowości Ślą
ska Cieszyńskiego, ich historię i ludzi ją tworzących.
(indi) / Fot. Beata Tyrna
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Melodii

i

Permonika

NAWSIE / W ostatnią niedzielę adwentu w kościele ewangelic
kim w Nawsiu odbył się Koncert Świąteczny. Organizatorem tego
tradycyjnego koncertu był Chór Żeński Melodia działający przy MK
PZKO w Nawsiu. Obok Melodii gościnnie wystąpił Męski Chór Ka
meralny Permonik z Karwiny.
Melodia pod dyrekcją Aleksandry Zeman rozpoczęła koncert na
ludowo. Siostry Ania i Ewa Kurek w duecie zaśpiewały białym gło
sem pastorałkę „Gore gwiazda Jezusowi". Następnie w wykonaniu
chóru zabrzmiały liczne polskie, czeskie i zagraniczne kolędy uroz
maicane solówkami Bronisławy Nowak, Aleksandry Morcinek oraz
Jitki Bajusz. Akompaniowali: Paweł Seligman na fortepianie i Karoli
na Franta na flecie.
Powodzeniem cieszył się również występ dzieci chórzystek. Mag
dalena Kulka zaśpiewała „Gwiazdki świecą przy stole". Z kolei Alek
sandra Nowicka i Jakub Jaros wykonaniem „Kolędy dla nieobec

covej zaśpiewali wiązankę czeskich kolęd oraz kilka utworów muzy

nych" wzruszyli publiczność do łez.

ki popularnej włącznie z słynnym Hallelujah niedawno zmarłego

W interpretacji solistki mezzosopranowej Aleksandry Morcinek
oraz barytonisty i pianisty Radka Morcinka, studenta śpiewu solowe

Leonarda Cohena. Dobór utworów, ich wspaniała aranżacja, intona
cja chóru oraz dowcipna choreografia zauroczyły widownię.

go Uniwersytetu Ostrawskiego, zabrzmiała kolęda „Ta święta noc".
Gwiazdą programu był Męski Chór Kameralny Permonik z Karwi

Imprezę zakończył modlitwą pastor nawiejskiego zboru ewan

ny. Panowie w wieku 14-20 lat pod kierownictwem Zuzany Widni-

Koncert świetnie poprowadził Dominik Morcinek.
gelickiego Jan Fójcik.

(MaCh) / Fot. Maryla Chobot

Laureaci konkursu Gwar
CIESZYN / To była prawdziwa uczta duchowa dla miłośników gwar
Śląska Cieszyńskiego. 13 grudnia na scenie Domu Narodowego w Cie
szynie zaprezentowali się najlepsi gwarowi recytatorzy wyłonieni przez
jury XIII Konkursu Gwar 2016„Po cieszyńsko, po obu stronach Olzy".
W czasie dwóch dni jury konkursu w składzie dr hab. Jadwiga
Wronicz (językoznawca, emerytowana profesor Instytutu Języka
Polskiego Polskiej Akademii Nauk, autorka wielu publikacji nauko
wych), Jadwiga Palowska (znawca folkloru dolańskiego, długoletni
kierownik dziecięcych zespołów folklorystycznych w Karwinie),
Adam Cekiera (przedstawiciel Górnośląskiego Oddziału Stowarzy
szenia „Wspólnota Polska" w Katowicach) i Leszek Richter (Prezes
Sekcji Ludoznawczej Zarządu Głównego Polskiego Związku Kultu
ralno - Oświatowego) wysłuchało wystąpień 161 młodych miłośni
ków gwary - od przedszkolaków po uczniów szkół średnich - za

w kwestii różnorodności tekstów i autorów, i nie trzeba już było, co

równo z polskiej, jak i zaolziańskiej części naszego regionu.

było plagą lat ubiegłych, wysłuchiwać po kilka czy kilkanaście wręcz
razy tych samych utworów.

Na koncercie finałowym zaprezentowali się najlepsi. Tego roku
nie tylko laureaci pierwszych miejsc, ale również drugich i trzecich.

Laureaci otrzymali dyplomy, oryginalne kościane medale z ustroń-

- Poziom jest z roku na rok coraz wyższy i mamy problem wybrać

skiej pracowni rzemieślniczej Beaty i Andrzeja Malców oraz atrakcyj

laureatów, co nas oczywiście bardzo cieszy - powiedział Richter na
wiązując do dużej ilości miejsc ex equo.

włożyli ogrom swej społecznej pracy. - Bardzo dziękujemy. Choć to

Wspomniał, że widać, iż startujące w konkursie dzieci nie są tam

nie tyle o te papierki idzie, a o to, co się ma w sercu, co się chce prze

z przymusu, a naprawdę je to cieszy, interesuje. - Cieszy mnie też

kazywać i co się chce robić. A zwłaszcza serce się raduje, jak się widzi

przekaz międzypokoleniowy, który jest bardzo ważny. Coraz czę

taki narybek, te dziecka połoblekane, co gwarzą gwarą, tę młodzież stwierdziła Dusek-Frasncus.

ściej też, czego nie było wcześniej, młodzież sama pisze teksty. Piszą
ojcowie, piszą starzikowie. Jak się uzbiera tych tekstów trochę wię

Na koncercie nie zabrakło prezesa ZG PZKO Jana Ryłki, który

cej, to się postaramy je wszystkie dla was wydać w Biuletynie Ludo

wspomniał, że oprócz tego, łączącego Polaków z obu stron Olzy

znawczym - zadeklarował prezes Sekcji Ludoznawczej.
A prowadząca zarówno przesłuchania, jak i koncert laureatów

konkursu gwarowego, po czeskiej stronie odbywa się też konkurs

Łucja Dusek-Frasncus dodała, że startujący w konkursie i przygoto

recytatorski zapewniający zaolziańskim Polakom łączność z literac
kim językiem polskim.

wujący ich opiekunowie zawsze mogą do członków jury przyjść
z pytaniami, po radę.

cercie wszystko się dla laureatów nie kończy. - Są zapraszani na Gó

Członkowie jury, jak i ci, którzy od lat mają okazję przysłuchiwać

ralski Święto. Tam mają okazję wystąpić przed kilkutysięczną pu

się eliminacjom, nie kryli zadowolenia, że znacznie poprawiło się
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blicznością.

INDI / Fot. Beata Tyma
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WSPÓŁPRACA Z ŻYWIECCZYZNĄ I PODHALEM
CZESKI CIESZYN/W grudniu przedstawiciele PZKO oraz marki r
gionalnej Gorolsko Swoboda spotkali się w ZG PZKO z przedstawi
cielem Koalicji Marek Ziem Górskich.
Jan Ryłko - prezes ZG PZKO oraz MK PZKO w Jabłonkowie, Leszek
Richter - koordynator marki regionalnej Gorolsko Swoboda, Joanna
Pysz-Kurowska z Wyższej Szkoły Biznesu, Magdalena Cmiel - koor
dynator marki Gorolsko Swoboda oraz burmistrz Żywca i prezes Ko
alicji Marek Ziem Górskich Antoni Szlagor rozmawiali na temat
wspólnego projektu zaplanowanego na rok 2017 i 2018.
Jego celem jest nawiązanie bliższej współpracy na linii Gorolsko
Swoboda (MK PZKO w Jabłonkowie) z Koalicją Marek Ziem Górskich
oraz opracowanie wspólnego wniosku dotacyjnego.
- W tym projekcie chodziłoby o wypromowanie Koalicji Marek
Ziem Górskich po stronie polskiej, po naszej stronie prowadziliby
śmy działania marketingowe dotyczące naszej marki i jej wypromo
wania. Przewidujemy szkolenia marketingowe dla samych wytwór

nerów - Góralskim Święcie oraz Gali Finałowej Konkursu Osobowość
Ziem Górskich.
Projekt, który powinien ruszyć w połowie przyszłego roku, jest

ców oraz wzajemne przekazywanie dobrych doświadczeń - mówił
Leszek Richter.

dalszym krokiem budowania współpracy pomiędzy MK PZKO w Ja

Zaplanowana jest konferencja, na którą zostaną zaproszone rów

jącą przedsiębiorców i samorządy z obszaru Żywiecczyzny i Podhala.

nież marki regionalne z innych części Europy. Marki regionalne po
nadto zostaną wypromowanie na sztandarowych imprezach part-

błonkowie oraz Koalicją Ziem Górskich, która jest platformą zrzesza
Mikroregion Gorolsko Swoboda ostatnio nawiązał też współpra
cę z polsko-czesko-słowackim portalem informacjnym.

AS

JABŁONKÓW NA SZKLE MALOWANY
JABŁONKÓW / Domy, których już nie ma, jabłonkowskie uliczki,

Niepowtarzalna to okazja, by zobaczyć w jednym miejscu rozpro

które także zniknęły w wirze historii i zastygli w bezruchu jabłonko-

szone na co dzień „obrazki" które tuż przed drugą rocznicą śmierci

wianie, spoglądający na nas tak, jak patrzono kiedyś na fotografa, któ

swego autora spotkały się ponownie. Tak jak spotkali się na wernisażu

ry wkładał do aparatu szklaną płytkę pokrytą warstwą kolodionu, aby

ludzie, których życie splotło się z jego życiem, by wspomnieć, by po

zdjąć na niej rzeczywistość. Ale w tym wypadku to nie negatyw, lecz

rozmawiać, by stwierdzić wreszcie, że w przypadku Szpyrca jak najbar
dziej sprawdzają się słowa Horacego -„non omnis moriar".

pozytyw i pozytywne, bajkowe„obrozki" Antoniego Szpyrca, zdobiące
ściany niejednego domu na Zaolziu.

Bo Antek, Tonik nie umarł cały. I nie tylko żyje w swej twórczości,

„Na ścianie nóm wiszóm barewne obrazki

ale także w tym, co dał swoim krajanom, w tym impulsie, który dopro

Na szkle malowane z ulicy Polski.

wadził do tego - jak to ujął podczas otwarcia wystawy zastępca bur

Wyrazimy do ni z rynku od Myntelki

mistrza Stanisław Jakus - że„obudził w nas to, co w nas spało". Że zain

Głowato przewraco rumek wielki".

teresował innych małą ojczyzną, Jabłonkowem, jakby wbrew intencji

Tak o malowidłach, które ma w swej domowej kolekcji, śpiewa To
masz Tomanek z„Blafu'i Ale teraz i on, i wielu przyjaciół„naiwnygo malyrza" wypożyczyło je na wystawę do sali ślubów jabłonkowskiego ratusza.

tych, którzy przed dekadami postanowili zastąpić jego barwną śre
dniowieczną tkankę banalnością i nudą z wielkiej płyty.
Jot / Fot. Jarosław Jot Drużycki

Portety w Avion iE
CZESKI CIESZYN / Do 26 stycznia w kawiarni literackiej Avion jest
czynna wystawa Zaolziańskiego Towarzystwa Fotograficznego za
tytułowana „Portrety".
Na tej tradycyjnej już zimowej wystawie ZTF-u można obejrzeć
prace sześciu fotografików związanych z tym towarzystwem: Nor
berta Dąbkowskiego, Davida Petra, Wiesława Przeczka, Mariana Siedlaczka, Haliny Sikory i Michała Wałacha.
Wzdecydowanej większości wystawiane zdjęcia to pokłosie jesien
nego pleneru fotograficznego poświęconego fotografii portretowej,
jaki miał miejsce w październiku w Domu PZKO w Milikowie Centrum.
Zaolziańskie Towarzystwo Fotograficzne, jak sama nazwa wska
zuje, zrzesza fotografików i miłośników fotografii z terenu Zaolzia.
W ich gronie możemy znaleźć zarówno amatorów, jak i osoby upra
wiające fotografię zawodowo.

wi, co dzieje się w światowej fotografii i wyjeżdżają co roku w czerw

Członkowie ZTF nie ograniczają swoich zainteresowań tylko do

cu do Krakowa na międzynarodowy festiwal fotografii„Photomonth".

plenerów, pstrykania i wystawiania własnych prac. Są również cieką-

(WIEK) / Fot. Wiesław Przeczek
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Spotkanie

świąteczne nie tylko z kolędami

CZESKI CIESZYN-CENTRUM / Bogate w wrażenia artystyczne oka
zało się popołudnie 29 grudnia w Domu PZKO przy ul. Bożka w Cze
skim Cieszynie, anonsowane skromnie przez organizatora, którym
było Miejscowe Koło PZKO Czeski Cieszyn-Centrum, jako spotkanie
świąteczne z kolędami. Wykonawcy zaprezentowali o wiele szerszy
wachlarz utworów.
Uczestników spotkania przywitała i zaznajomiła z programem
prezes Koła Małgorzata Rakowska. A rozpoczęto baśniowo od An
dersena, którego przedstawiła Halina Pasekovä. Później zaś Ewa Si
kora przypomniała wiersz Wandy Chotomskiej o Chopinie.
Wykonawcą pierwszej część koncertu był zespół Godulan-Ropica.To chór mieszany gnojnickiego obwodu PZKO, w ubiegłym roku
obchodził swoje 65-fecie. Jego dyrygentem jest prof. Alojzy Sucha
nek. Zespół skupia śpiewaków z kilku miejscowości, a nie tak daw
no dołączyło do niego także dziesięciu chórzystów Harfy.
Chór mieszany Harfa, który działał w czeskocieszyńskim Kole
PZKO i nawiązywał do przedwojennej jeszcze tradycji śpiewaczej

fortepianie akompaniował Tomasz Piwko, słowo wiążące należało
tradycyjnie do Aurelii Szkuty.

w tej miejscowości, z powodu braku głosów zakończył swoją dzia

Młodzi wykonawcy drugiej części koncertu całkowicie zawład

łalność Przez wiele lat prowadził Harfę Alojzy Kaleta, który był też

nęli sercami słuchaczy, toteż gorąco dziękowała im potem prezes

dyrygentem chóru Godulan-Ropica.

Małgorzata Rakowska za doznania artystyczne i ciekawe komenta

Harfa w ostatnich latach występowała pod batutą Tomasza Piwki,
kierownikiem organizacyjnym była Ewa Sikora. Po rozwiązaniu ze

rze, które towarzyszyły utworom. Na fortepianie grał Andrzej Molin,
śpiewał Ariel Zmuda.

społu osoby chcące nadal śpiewać w chórze zasiliły szeregi Godula-

Obydwaj pochodzą z Czeskiego Cieszyna. Andrzej Molin jest absol

na-Ropicy, który swoje próby ma w pobliskiej Ropicy. Jeśli więc z tych

wentem Konserwatorium im. Janicka w Ostrawie w grze na fortepia

zdarzeń można wysnuć nowe pozytywne treści, to jest to na pewno

nie, studiuje teorię muzyki na Wydziale Muzyki i Tańca AMU w Pradze.

zacieśnienie współpracy Kół PZKO i nawiązanie nowych przyjaźni.

Ariel Zmuda jest absolwentem czeskocieszyńskiego Polskiego Gimna

To właśnie z inicjatywy chóru Harfa przed kilkunastoma laty roz

zjum oraz śpiewu solowego na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Ostraw-

poczęto organizowanie w Kole PZKO Czeski Cieszyn-Centrum co

skiego. Uczy śpiewu w Podstawowej Szkole Artystycznej w Trzyńcu,

rocznych spotkań kolędowych. Tegoroczne spotkanie świąteczne

występuje też w Narodowym Teatrze Morawsko-Śląskim w Ostrawie.

nawiązało do tej tradycji. I okazało się sukcesem, bo ilość uczestni
ków miło zaskoczyła organizatorów.
Chór Godulan-Ropica wykonał nie tylko tradycyjne kolędy, do śpie
wania których dyrygent Alojzy Suchanek zachęcił całą salę. Rozpoczął
od pieśni pochwalnej, zakończył tematyką patriotyczną, jednak przewa
żająca część repertuaru miała charakter religijny, bożonarodzeniowy.
Z życzeniami zdrowia i pomyślności zwrócił się do obecnych
prof. Alojzy Suchanek, podkreślając, jak ważne jest, by myślą prze

Młodzi artyści zaprezentowali w trzech częściach kolędy, także
mniej znane, w nowych, interesujących aranżacjach. Sam Andrzej
Molin dał natomiast koncert fortepianowy, wykonując utwory Wi
tolda Lutosławskiego i Fryderyka Chopina.
Wieczór zakończyło wspólne śpiewanie kolęd, do dyspozycji były
śpiewniki, do fortepianu zasiadł ponownie Andrzej Molin. A potem
kontynuowano spotkanie świąteczne w formie towarzyskiej pogawęd
ki, degustując przy tym świąteczne ciasteczka i kanapki cieszyńskie.

wodnią stało się hasło,,Uśmiechnij się". Chórowi Godulan-Ropica na

Spotkanie

w gwiazdkowym klimacie

LUTYNIA DOLNA / Końcówka roku sprzyja wszelkim przemyśleniom,

Ośrodku Kultury w Pradze, zdobywając trzecie miejsce w swej kate

podsumowaniom oraz planowaniu zadań i poczynań na rok następny.

gorii. Darek Ligocki zagrał na gitarze, wiersze recytowali Misia Gil,

To wszystko dotyczy także Miejscowego Koła PZKO w Lutyni Dolnej, któ

Aleksander i Karolinka Ćmielowie.

re swoje zebranie członkowskie, sprawozdawczo-wyborcze, połączone
z bogatą w doznania artystyczne wigilijką zorganizowało 28 grudnia.

Rok 2016 przebiegał w dolnolutyńskim MK PZKO pod znakiem
jubileuszy - 45-lecia Klubu Młodych i Roku Henryka Sienkiewicza.

Przybyli nie tylko członkowie Koła, ale również wielu sympatyków

Klub Młodych powstał w 1971 roku z inicjatywy ówczesnego preze

i życzliwych przyjaciół oraz goście. By i i wśród nich prezesowie zaprzy

sa MK PZKO Stanisława Wacławika oraz paru młodych zapaleńców,

jaźnionych MK PZKO Marcel Balcarek z Wierzniowic, Władysław Rusek

aktywnych społeczników. Młodzież spotykała się regularnie w piąt

z Rychwałdu oraz Leon Kasprzak z Orłowej-Poręby, a także wicewójt

ki w świetlicy na poddaszu małego budynku szkolnego.

gminy Lutynia Dolna Jan Pismo! i ks. proboszcz Marian Pospecha.
Program kulturalny rozpoczęły dzieci dolnolutyńskich pezetka-
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Organizowano tematyczne imprezy, wycieczki, turnieje sporto
we, zabawy sylwestrowe, śmiergustówki, mikołajówki. Młodzi przy

owców, które przygotowały program słowno-muzyczny. Dorota Cza

gotowywali programy kulturalne na imprezy związkowe, ćwiczyli

pek zagrała na fortepianie utwory Wolfganga Amadeusza Mozarta,

tańce pokazowe na bale i festyny, razem spędzali urlopy, razem też

Henry'ego Lemoine'a, Petra Bazaly i Williama Gilocka, z którymi wy

wyjeżdżali na młodzieżowe imprezy ogólnozwiązkowe: Melpo-

stąpiła na XII Międzynarodowym Konkursie Muzycznym w Rosyjskim

menki, Zloty Młodzieży, Kluboturnieje, lubili Muzyczną Jesień.
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Dziś młodzież nie ma już regularnych spotkań, ale w pracy Ko

ła PZKO udziela się aktywnie. Na spotkaniu jubileuszowym 5 sierp
nia 2016 roku bawiła się niespełna pięćdziesiątka obecnych i byłych
klubowiczów ze swoimi rodzinami.
Klub Kobiet również nie spotyka się regularnie, ale panie przygo
towują wszystkie imprezy od strony kulinarnej, organizują kursy
ciastkarstwa, gotowania, przygotowują wystawy, prelekcje i odczy
ty, pracują w zarządzie Koła i chórze mieszanym.
Dolnolutyńskie koło to 65-osobowa rodzina, której więź umacnia
chór mieszany Lutnia z 108-letnią tradycją. Lutnia zrzesza 20 śpiewa
ków z Lutyni, Wierzniowic, Rychwałdu i Orłowej. Dyrygentem jest Wła

ność, szkole za udostępnienie świetlicy szkolnej na próby chóru, Urzę

dysław Rusek z Rychwałdu, który bezinteresownie kieruje chórem nie

dowi Gminy, sponsorom i osobom prywatnym za wsparcie finansowe.

spełna 20 lat. W 2016 roku chór zaliczył 15 występów u nas i w Polsce.

W planach działalności na 2017 rok są imprezy, których tematem

Do tradycyjnych imprez Koła należą bale, obchody Dnia Matki

wiodącym będą obchody 70-lecia istnienia Polskiego Związku Kul

i Dziecka, wycieczki, prelekcje, wigilijki. Miejscowe Koło nie posiada

turalno-Oświatowego.

własnego lokalu, cotygodniowe próby chóru odbywają się w te

Po części oficjalnej spotkania w świąteczny nastrój wprowadził

atrzyku szkolnym, na imprezy zarząd wynajmuje odpłatnie lokale
Domu Kultury.

obecnych gościnny zespół śpiewaczy Rychwałdzianie MK PZKO w Ry-

Jak podkreśliła prezes Koła Maria Sztwiertnia, większych czy

rzalność gwiazdkowego klimatu podkreśliło słowo wiążące Ewy Hrnćir.

chwałdzie, który zaprezentował kilka kolęd i pastorałek, a niepowta

mniejszych sukcesów nie byłoby w Kole, gdyby nie bardzo dobra

Tradycyjna wigilijka po zebraniu członkowskim jest wspaniałą

współpraca z rychwałdzkim, wierzniowickim i orłowsko-porębskim

chwilą, kiedy można złożyć życzenia osobom, z którymi dzieli się

MK PZKO, która wzbogaca pracę Kół i przynosi obustronne korzyści.

swoje pasje i zainteresowania. Goście życzyli wszystkim obecnym

Opracowywany jest wspólny terminarz imprez tak, by członkowie

wiele radości i odwzajemnionej życzliwości oraz wszystkiego, co

mogli uczestniczyć w imprezach sąsiednich Kół.

najlepsze, w całym 2017 roku. Na zakończenie podano smaczną ko

Pani prezes podziękowała członkom zarządu, chórzystom i dyrygen

lację, którą przygotowały panie pod kierownictwem Renaty Ćmiel.

towi, rejonowym i wszystkim ofiarnym członkom za całoroczną działał-

Spotkanie

MS / Fot. Archiwum PZKO

świąteczne z teatrem, chórem i orkiestrą

NIEBORY / Prawie dwie godziny cieka

więc teatrzyk jeszcze pod koniec roku

wego programu kulturalnego mogli obej

szybko przygotował też Jasełka. I pomimo

rzeć goście Spotkania Świątecznego w Nie
boracki.

tego, że na próby nie było zbyt dużo cza
su, mali aktorzy świetnie sobie poradzili.

Gospodarzem imprezy był miejscowy

Oprócz wrażeń teatralnych widzowie

Teatrzyk Gapcio, który tym razem pokazał

doświadczyli też wrażeń muzycznych. Naj

aż dwie sztuki. Najpierw, i po raz pierwszy

pierw mogli kolędować wspólnie z chó

w Domu PZKO w Nieboracki, zagrał Kota

rem Zgoda, który w tym roku obchodził

w butach. Dzieci tak energicznie odgry

30-lecie istnienia.

wały swoje role, że aż nie wytrzymało tego
okotarowanie sceny.

Gwiazdą spotkania była orkiestra dęta ze
Śląskiego Kościoła Ewangelickiego w Nie

- Żal nam było nie wystawić Jasełek,

boracki, która pod batutą Daniela Rusnoka

skoro mamy Spotkanie Świąteczne - przy

zagrała brawurowo kilka kolęd i zachwyciła

znała Halina Szczotka, reżyser GAPCIA. Tak

publiczność.

(HS) / Fot. Halina Szczotka

KATARZYNA STONAWSKA LAUREATKĄ KRESÓW
BIAŁYSTOK / Laureatką Grand Prix Konkursu Recytatorskiego im.

Oprócz Katarzyny Stonawskiej

Adama Mickiewicza Kresy 2016 została Katarzyna Stonawska, uczen

do finału konkursu zakwalifiko

nica Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie.

wała się również Aleksandra Wa

Wyniki konkursu ogłoszono 10 grudnia podczas uroczystej gali
w teatrze w Białymstoku.
- Kasia recytowała dwa wiersze: fragment poematu „Pan Ta
deusz" Adama Mickiewicza zatytułowany „Mucha" oraz wiersz

nia, również uczennica czeskocieszyńskiego gimnazjum.
W tym roku konkurs odbył się
już po raz dwudziesty piąty. Uczniowie z Zaolzia często zdobywają

Ewy Lipskiej„Recepta". Kasia nie miała konkurencji pomimo ogól

na nim najwyższe laury. W roku ubiegłym Grand Prix zdobył Dominik

nie bardzo wysokiego poziomu tegoroczych XXV Kresów. Wszy

Morcinek. W latach poprzednich byli to m.in, Henryk Molin czy Seba

scy uczestnicy byli bardzo zdolni i razem przygotowali bardzo

stian Andre Garcia N'Dua. W konkursie Recytatorskim dla Polaków

ładne widowsko na jubileuszową finałową galę - poinformowała

z Zagranicy Kresy spotykają się najlepsi recytatorzy w najstarszej

nas Halina Przeczek, opiekunka zaolziańskich uczestników im

kategorii wiekowej (powyżej 16. roku życia) wyłonieni w elimina

prezy.

cjach w swoich krajach.

(wiek) / Fot. Halina Przeczek
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PRZEDŚWIĄTECZNE SPOTKANIE Z BAJKĄ
KARWINA-STARE MIASTO / Wigilijka Miejscowego Koła PZKO
w Karwinie-Starym Mieście, która odbyła się 18 grudnia, była okazją do
spotkania kilku pokoleń. Organizatorzy zaprosili Scenę Bajka Teatru
Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie z przedstawieniem lalkowym.
Wigilijka jest jedną z tradycyjnych imprez Koła, na które przyby
wają również dawni mieszkańcy tej dzielnicy Karwiny na peryfe
riach miasta. Musieli się wyprowadzić, opuścić rodzinne strony, bo
budowano strefę przemysłową, bo zagrażała bezpieczeństwu ich
domów niedaleka kopalnia.
Przedstawienie teatru lalek pozwala na integrację wszystkich
generacji. Młodsi oglądają bajkę, starsi z sentymentem nieraz wspo
minają własne lata szkolne, kiedy cieszyli się z przyjazdu kukiełek.
Bo Scena Bajka, dziś trzeci zespół Teatru Cieszyńskiego, to dawny
Teatr Lalek Bajka, który przez kilkadziesiąt lat działał w regionie pod
patronatem Zarządu Głównego PZKO.
W Karwinie-Starym Mieście Bajka gościła dawniej dość często.

W tym roku uczestnicy wigilijki obejrzeli spektakl „O kiju samobiju"

Potem zaczęło brakować dzieci, polska szkoła nie istnieje tam już od

który powstał na podstawie klasycznych baśni braci Grimm i K. J. Erbe-

dawna, toteż Bajkę zapraszano rzadziej. Przed trzema laty Scena

na, reżyserowała Petronela Dusovä. A potem odbyło się spotkanie

Bajka zagrała, również podczas wigilijki Koła PZKO, przedstawienie

przy wieczerzy na wzór wigilijnej i domowych ciasteczkach.

o tematyce świątecznej „Pójdźmy wszyscy do stajenki".

CR / Fot. Czesława Rudnik

KONCERTOWALI POD BATUTĄ NOWEJ DYRYGENTKI
ORŁOWA / W katolickim kościele Narodzenia Najświętszej Marii
Panny w Orłowej odbył się 11 grudnia Koncert Adwentowy, zorgani
zowany przez Miejscowe Koło PZKO w Orłowej-Lutyni. Zaprezentowa
ły się cztery zespoły, z Orłowej, Suchej Górnej oraz polskich Rydułtów.
Kolędą „Bóg się rodzi" w nastrój świąteczny wprowadził słuchaczy
zespół śpiewaczy Chórek, który pracuje w MK PZKO Sucha Górna pod
kierownictwem Barbary Weiser. Ze Smyknią, ostrawską kapelą, która
często mu towarzyszy, zaśpiewał najbardziej popularne polskie kolędy.
Gospodarzem imprezy był Chór Mieszany Zaolzie, działający
w MK PZKO w Orłowej-Lutyni. Wystąpił pod batutą nowej dyrygentki Magdaleny Mencner, która jest nauczycielką śpiewu w Podstawo
wej Szkole Artystycznej w Orłowej.
Zaprezentowali się również uczniowie tej szkoły. Wokalna Grupa
Dziecięca PSA pod kierownictwem Magdaleny Mencner zaśpiewała
razem z chórem Zaolzie, jak również osobno przedstawiła kilka cze
skich pieśni.
Koncert zakończyło Towarzystwo Śpiewu Cecylia z Rydułtów.

Rydułtowy leżą na Górnym Śląsku, jest to miasto partnerskie Or

Należy do chórów z tradycją, jego początki to 1908 rok, jest człon

łowej. Koło PZKO w Orłowej-Lutyni chętnie włącza się do współpra

kiem Konfraterni Najstarszych Chórów i Orkiestr. Prezesem stowa

cy między miastami. Rydułtowianie w styczniu przyszłego roku go

rzyszenia jest Rita Ferenc, dyrygentką Donata Miłowska.

ścić będą chór Zaolzie.

Wigilijka

wszystkich

pokoleń
HAWIERZÓW-BŁĘDOWICE / Pierwsza wspólna wigilijka Miejscowe
go Koła PZKO w Hawierzowie-Błędowicach i hawierzowskiego polskie
go przedszkola odbyła się 14 grudnia w błędowickim Domu PZKO. Po
mysł okazał się ze wszech miar trafny, o czym świadczyła pełna sala, na
wigilijkę przyszło sto trzydzieści osób. Dzieci zaprezentowały jasełka.
Na pomysł wpadł, jak zdradził prezes Koła PZKO Piotr Chroboczek,
Marek Bystroń. Do tej pory było tak, że w wigilijce pezetkaowskiej
brało udział może dwadzieścia osób przeważnie starszego pokolenia.
Byli to często dziadkowie, których wnuki chodzą do przedszkola,
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Zadowolenie z propozycji Koła PZKO wyraziła również Macierz

ją, Józefem i Dzieciątkiem oraz Aniołkami przybyli nie tylko tradycyj

Szkolna przedszkola, bo, jak powiedziała nam Magdalena Halamka,

nie pasterze, ale przedstawiciele wszystkich kontynentów, nawet

w ten sposób na imprezę można było zaprosić wszystkie pokolenia,

z Afryki, Oceanii czy Ameryki Południowej.

babcie, dziadków, ciocie. Wcześniej w wigilijce przedszkola uczestni
czyli zazwyczaj tylko rodzice.

ły członkinie Klubu Kobiet. Na stołach przygotowane były śpiew

Gorąco oklaskiwano jasełka w wykonaniu przedszkolaków, które
były głównym punktem programu kulturalnego. Do stajenki z Mary

Frysztacka wigilijka

Imprezę prowadziła Halina Hekera, poczęstunek przygotowa
niki, by kolędy, które wspólnie śpiewano, mogły zabrzmieć w ca
łości.

CR / Fot. Czesława Rudnik

przebiegła śpiewająco

KARWINA-FRYSZTAT / Zespoły śpiewacze wypełniły program
kulturalny tegorocznej tradycyjnej wigilijki Miejscowego Koła PZKO
w Karwinie-Frysztacie 17 grudnia. Zaprezentowały się działające
w Kole chóry oraz dziewczęcy zespół Nonet.
Przybyłych na spotkanie przywitał prezes Koła Janusz Wałoszek.
Wśród gości, którzy również podzielili się z obecnymi swoimi reflek
sjami i złożyli życzenia świąteczne i noworoczne, byli ks. Stanisław
Jochymek z karwińskiej parafii katolickiej oraz pastor ewangelicki
Jan Cieślar, a także Małgorzata Guz, dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Zebrzydowicach, z którym Frysztackie Koło PZKO współ
pracuje od kilku lat.
Kolędy królowały w programie występujących zespołów. Naj
pierw wykonał je chór żeński Kalina pod batutą Otokara Winklera.
Mimo że panie pożegnały się już ze słuchaczami na listopadowym
jubileuszowym koncercie w Domu Przyjaźni, chętnie powracają do
śpiewania na imprezach w własnym Kole PZKO.
Interesujący repertuar przedstawiły następnie uczennice Polskie

sław Parana. Ten z nich, który akurat nie dyrygował, śpiewał razem
z chórem.

go Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie, które

Kolędy wykonano też wspólnie z salą. Akompaniował na skrzyp

występują pod nazwą Nonet. Zaśpiewały piosenki polskie i angiel
skie oraz kolędy.

cach Otokar Winkler, na pianinie Józef Wierzgoń. Na świątecznie
udekorowanych stołach były nie tylko opłatki do przełamania się

Na koniec zaprezentowali się panowie. Chór męski Hejnał-Echo

i złożenia życzeń, ale też ciasteczka i owoce, każdy uczestnik wigilij

poprowadzili dwaj dyrygenci, najpierw Andrzej Szyja, a potem Wie

ki otrzymał smaczną wieczerzę.

CR / Fot. Czesława Rudnik

W SKRZECZONIU Z NIEZAPOMINAJKAMI
BOGUMIN-SKRZECZOŃ / Tradycyjna wigilijka, podczas której
dostojnie pożegnano stary 2016 rok i uroczyście powitano nowy
2017 rok, zorganizowana przez MK PZKO w Skrzeczeniu, odbyła
się 28 grudnia w skrzeczońskim Domu PZKO. Program kulturalny
rozpoczął miejscowy chór mieszany Hasło, który pod batutą i przy
fortepianowym akompaniamencie Ireny Szeligi zaprezentował
wiązankę kolęd.
Przed tradycyjnym łamaniem się opłatkiem prezes Koła Bogu
sław Czapek podziękował wszystkim aktywistom za pomoc przy or
ganizowaniu akcji i imprez oraz przy utrzymaniu Domu PZKO. Mi
łym akcentem było wręczenie pezetkaowskiej legitymacji Edwino
wi Popkowi, który na emeryturze powrócił w rodzinne strony.
I tym razem wigilijka była już tradycyjnie połączona ze spotka
niem z jubilatami Koła, którym oprócz urodzinowych gratulacji wrę
czono skromne podarunki. Najstarszą obecną jubilatką była 85-1 etnia Zofia Porwolik, która została członkinią skrzeczońskiego Koła po
rozwiązaniu szonychelskiego. Serdeczne życzenia złożono także
małżonkom Marielli i Stanisławowi Górniokom, którzy na Sylwestra
2016 obchodzą szmaragdowe gody, czyli 55. rocznicę ślubu.
Dla wszystkich jubilatów gościnnie wystąpił Zespół Pieśni i Ru

chej i występuje na takich imprezach, jak festyny, wianki, dni matki,
jubileusze i zebrania oraz na akcjach prywatnych.
Podczas występu w Skrzeczeniu zespół pod kierownictwem Bro
nisława Podleśnego zaprezentował tematyczny repertuar w postaci

chu Nieskoordynowanego Niezapominajki. Na wstępie kierownik

kolęd oraz znanych i łubianych piosenek. Zadowoleni uczestnicy

organizacyjny Henryk Kiedroń zaznajomił obecnych z historią ze

wigilijki nagrodzili występ gromkimi oklaskami.

społu. Obecnie ośmioosobowy zespół działa w Hawierzowie-Su-

DG / Fot. Tadeusz Guziur
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WYDARZENIA

NA spotkanie świąteczne przyszedł nawet mikołaj
CZESKI CIESZYN-MOSTY / Spotkanie świąteczne zorganizowało
w swoim Domu PZKO 28 grudnia Miejscowe Koło PZKO w Czeskim
Cieszynie-Mostach. Przebiegało ono w iście rodzinnej atmosferze,
szczere i serdeczne życzenia towarzyszyły łamaniu się opłatkiem.
Prezes Koła PZKO Władysław Kristen złożył pezetkaowcom i sym
patykom Miejscowego Koła życzenia i zachęcił do wspólnego wy
konania kolęd. Śpiewali wszyscy obecni, do dyspozycji były śpiewniczki, akompaniowała Bronisława Gabriel. Znane polskie kolędy
zagrały też na flecie młode adeptki muzyki Ewa Teper i Basia Dywor.
Nie tylko one zresztą, ale wszyscy przedstawiciele najmłodszego
pokolenia przygotowani byli do prezentacji swoich umiejętności
artystycznych. Oczekiwano bowiem również przybycia Mikołaja,
który w końcu zjawił się razem z aniołem i czartem. Rozdawał dzie
ciom prezenty, wysłuchawszy uprzednio piosenki czy wiersza w ich
wykonaniu.
- Co rok jesteśmy młodsi, bo młodość przychodzi z wiekiem...

Nad całością czuwała Maria Dywor, która jest gospodarzem Do

- czytał starszym Władysław Kristen ten i inne wiersze Henryka ła

mu PZKO, oraz Jolanta Knoll, przewodnicząca Klubu Kobiet, który

siczka oraz poezję gwarową Henryka Pasternego. Toczyły się roz

przygotował smaczny poczęstunek. Spotkanie świąteczne połączo

mowy przy kawie i herbacie, domowych ciasteczkach świątecznych

ne z odwiedzinami Mikołaja jest jedną ze stałych corocznych im

i kanapkach.

prez Koła PZKO w Czeskim Cieszynie-Mostach.
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FESTIWAL TO WSPANIAŁA OKAZJA DO ZAPREZENTOWANIA SIĘ
KOZY/W Mazańcowicach, Kozach Gajach, Zebrzydowicach, Bystrej
Krakowskiej, Skoczowie, Osieku i Bielsku-Białej odbywają się w stycz
niu koncerty w ramach XVII Festiwalu Kolęd i Pastorałek Spotkania
z Kolędą im. Piotra Jakóbca. W niedzielę 8 stycznia w kościele Zesłania
Ducha Świętego w Kozach Gajach wystąpiły również zespoły śpiewa
cze z Zaolzia: Chór Mieszany Lira działający w Miejscowym Kole PZKO
w Karwinie-Darkowie oraz Polski Zespół Śpiewaczy Hutnik zTrzyńca.
Organizatorem Festiwalu jest Polski Związek Chórów i Orkiestr
Oddział Bielsko-Biała, Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej i Gmin
ny Ośrodek Kultury w Jasienicy. Koncert w Kozach był drugim z serii
spotkań z zespołami śpiewaczymi. Słuchacze dopisali i szczelnie
wypełnili kościół.
Darkowski chór Lira, który pod batutą Beaty Pilśniak-Hojki zaśpie
wał pięć pieśni, z tego jedną czeską („Narodil se"„My też, pastuszko
wie",„Dziecino słodka",„Święta to biele"„Pospieszcie pastuszki"), wy
stąpił jako pierwszy. Następnie zaprezentował się Żywiecki Chór

- Zwracamy jednak uwagę i na to - dodał - by nie izolować się

Akord (dyr. Michał Szarzeć) oraz ZPiT Echo z Hecznarowic (dyr. Stani

od reszty społeczeństwa i potwierdzić nasze istnienie szerszemu

sław Wróbel, Łukasz Pater). Zaolziański akcent zakończył też koncert,

gronu słuchaczy po obu stronach Olzy. Bardzo cenię inicjatywę Bo

PZŚ Hutnik zTrzyńca zaśpiewał pod batutą Anny Ostrowskiej.

Jesień, wieczór muzyki chóralnej, instrumentalnej, ludowej i in. Im

powiedział po występie Tadeusz Konieczny, prezes Liry. - Festiwal

preza ta podobnie jak Maj nad Olzą odbywa się w darkowskim

Kolęd i Pastorałek to sposobność do ponownego zaistnienia w świa

uzdrowisku i oprócz Zaolziaków gromadzi również kuracjuszy sana

domości mieszkańców prawego brzegu Olzy. Wielu członków chó

torium. Dzięki temu nasza kultura ma możliwość zaistnieć w świa

rów z okolic Bielska, Żywca i innych to ludzie, którzy przeprowadzili

domości Czechów, Słowaków, jak i obywateli krajów arabskich.

się tam z różnych stron Polski, wielu nie mówi gwarą, zawirowania

- Festiwal Kolęd i Pastorałek - podsumował prezes Liry - to rów

historyczne związane z Zaolziem są im nieznane. Festiwal to właśnie

nież wyjazd integracyjny zespołu połączony z poznaniem śpiewa

wspaniała okazja do zaprezentowania się im.

ków innych chórów, nawiązaniem kontaktów i być może bliższych

Chór Lira, jak wyjaśnił jej prezes, kontynuuje 108-letnią już trady
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lesława Mrózka, który już od dwudziestu lat organizuje Darkowską

- Zawsze chętnie braliśmy udział w podobnych spotkaniach -

przyjaźni. W luźnej atmosferze po koncercie przebiegała żywa dys

cję polskiego śpiewactwa w Darkowie. Corocznie daje około dzie

kusja nad bolączkami, ale i sukcesami śpiewaków, działaczy, dyry

sięciu koncertów. - Każdy koncert - zapewnił Konieczny - to uwień

gentów. Zadałem sobie wtedy pytanie: czy dwa zaolziańskie chóry,

czenie pewnego etapu pracy wszystkich członków zespołu, to moż

darkowska Lira i trzyniecki Hutnik, muszą wyjechać tak daleko, by

liwość zaprezentowania swojego dorobku z ostatniego okresu.

się spotkać i porozmawiać? Może w przyszłym roku my, chórzyści

Śpiewamy więc dla naszych przyjaciół, bliższych i dalszych sąsia

Zaolzia, spotkamy się na własnym festiwalu w Karwinie, Czeskim

dów, dla pocieszenia i pokrzepienia zaolziańskich serc.

Cieszynie czy Trzyńcu?
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POCZTÓWKA PODWÓJNIE DOCENIONA
Sukcesem zakończył się miniony rok dla Izabeli Wałaskiej. Jej film „Pocztówka
z Zaolzia"zdobył nagrody na dwóch festiwalach polonijnych.
TEKST: CZESŁAWA RUDNIK/ZDJĘCIA: WIESŁAW PRZECZEK

CZY ZAOLZIE POTRAFI
Od pięciu lat organizuje Izabela Wałaska

Film został zrealizowany przez operatora
i montażystę Ludka Ondruśkę, a reżyserem,

w Czeskim Cieszynie talkshow Zaolzie Potra

scenarzystą i producentem była Izabela Wa

fi, spotkania z niebanalnymi ludźmi, zdolny

łaska. Podejmuje głównie tematykę naro

mi fachowcami w swej dziedzinie, ciekawymi

dową. Swoje opinie o tożsamości, języku,

osobistościami, których wspólną cechą jest

stosunku Polaków i Czechów, refleksje zwią

pochodzenie. Wywodzą się z Zaolzia, ale czę

zane z Zaolziem itp. wyraziło dwadzieścia

sto pracują dziś daleko poza ziemią rodzinną.

mniej lub bardziej znanych osób reprezen

Sama Izabela Wałaska mieszka w Pradze,

tujących trzy pokolenia Polaków pochodzą

a pochodzi z Milikowa. Na łamach „Zwrotu",

cych z czeskiej części Śląska Cieszyńskiego.

kiedy była bohaterką naszej okładki (2013,

Byli to: były premier RP i przewodniczący

nr 4), opowiadała, jak podczas odwiedzin
Zaolzia i rozmów z rodakami wpadła na po

Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, aktor
ka i piosenkarka Renata Drossier, piosenkarka

mysł prezentacji światłych umysłów zrodzo

Ewa Fama, chirurg plastyczny Roman Kufa,

nych na tej ziemi i udowodnienia, że region

poeta Bogdan Trojak, przedsiębiorcy bracia

ten nie jest żadnym zaściankiem.

Wałachowie, historyk sztuki Irena Adamczyk,

Na drodze do wytyczonego celu napoty

neurochirurg Tomasz Santarius, piosenkarka

kała na różne przeszkody, jednak, jak przy

Noemi Bocek, muzyk Albert Ćerny, poetka Re

znała, potencjał zawodowy i prywatny osób,

nata Putzlacher, aktor Maciej Cymorek, archi

które chciała przedstawić, inspirował ją do

tekt Karol Cieślar, aktor Przemysław Branny,

tego stopnia, że nie zrezygnowała. Pragnęła

psycholog Ilona Kołbik, fizyk jądrowy Józef

bowiem prezentować ludzi, których osiągnię

Kajfosz, dyrektor kampanii „Całe Czechy czy

cia i postawa życiowa stały się motorem jej
działań.

tają dzieciom" Ewa Katruśak, lekarz Stanisław
Czudek.

Swoje pomysły zaczęła konsekwentnie
wprowadzać w czyn, czego dowodem jest
kampania „Zaolzie potrafi". „Głównym celem

FESTIWALOWE NAGRODY
Film „Pocztówka z Zaolzia" miał swoją

kampanii - czytamy na stronach interneto

premierę 18 kwietnia 2015 roku w Czeskim

wych zaolziepotrafi.cz - jest zwrócenie uwagi

Cieszynie. W ubiegłym roku Izabela Wałaska

mieszkańców Czech oraz Polski na istnienie

wysłała film do Warszawy na festiwale fil

polskiej mniejszości narodowej na Zaolziu.

mów polonijnych. Przyznaje, że namówiła ją

Pragnie ona również zaznajomić samych Zaol-

do tego Renata Bilan z Telewizji Czeskiej.

ziaków z osiągnięciami ich rodaków. Kolejnym

Okazało się, że była to dobra rada, na oby

jej zadaniem jest motywować Zaolziaków do

dwu festiwalach film zdobył wyróżnienia.

wykorzystywania i rozwijania swoich umiejęt

Pierwszym był IV Festiwal Filmów Emi

ności oraz zyskania odwagi do pokazania ich

gracyjnych Emigra, który odbył się w dniach

szerszemu światu. Kampania ma też promo

4-6 listopada 2016 roku. Celem Emigry jest

wać młode zaolziańskie talenty oraz zachęcić

pokazanie życie Polaków na emigracji, ale

do używania języka polskiego na co dzień".

podczas ostatniej edycji wiele uwagi poświę
cono Polakom na Wschodzie. Jak podkreśliła

FILM O TOŻSAMOŚCI
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dyrektor Emigry Agata Lewandowski, „Pocz

Wśród projektów kampanii jest od 2012

tówka z Zaolzia" zasłużyła na wyróżnienie za

roku talkshow Zaolzie Potrafi, organizowa

wnikliwe przedstawienie Polaków na Zaolziu.

ne na początku wiosny. Izabela Wałaska za

Kilka dni później, bo 12 listopada odbyło

prasza co roku kilka osób, które w rozmowie

się w Warszawie uroczyste zakończenie XI Fe

prezentuje bliżej publiczności. Dla szerszej

stiwalu Polonijnego„Losy Polaków"! Przeglą

widowni w podobnym duchu nakręcony

du Filmów Polskich i Polonijnych „1050-lecie

został trwający osiemdziesiąt pięć minut

Chrztu Polski i Światowe Dni Młodzieży". Fe

film dokumentalny „Pocztówka z Zaolzia".

stiwal był współfinansowany przez Polski In
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stytut Sztuki Filmowej. Jury XI Festiwalu Polonijnego„Losy Polaków 2016" pod przewod
nictwem Pawła Woldana, reżysera filmowego
i telewizyjnego, przyznało Izabeli Wałaskiej
za film „Pocztówka z Zaolzia" wyróżnienie
w kategorii„Programy i filmy telewizyjne".

ZAJRZEĆ DO WNĘTRZA
Ile treści można zawrzeć w pocztówce?
Niewiele, jakiś obraz, kilka zdań najwyżej.
Zdawali sobie z tego doskonale sprawę twórcy^ocztówki z Zaolzia" i nie poprzestali na
niej. Na widzów czekają już następne dwa filmy:„Fenomen Zaolzie"oraz„Mity i (półpraw
dy o Polakach i Czechach". Każdy z nich powi
nien trwać ponad godzinę, w pierwszym wy
korzystane zostaną wywiady ze stu mniej
więcej osobami, w drugim wypowie się oko
ło siedemdziesięciu osób.
Film „Fenomen Zaolzie" ma pokazać życie
Polaków na Zaolziu w całej jego rozciągłości.
Zaprezentowani zostaną zwykli ludzie, którzy
reprezentują różne pokolenia, grupy społecz
ne, wykonywane zawody. Ich cechą wspólną
jest czynne uczestnictwo wżyciu społecznym
Zaolzia.
- Celem dokumentu - przekonują jego
twórcy - jest pokazanie stosunku przedsta
wicieli mniejszości narodowej do swej zie
mi, kultury, języka i zwyczajów. Film pragnie
pokazać ich odczucia i poglądy na tematy
związane z utrzymywaniem polskości.
Drugi film natomiast „Mity i (półprawdy
o Polakach i Czechach" dokumentuje podo
bieństwa między Polakami i Czechami, róż
nice w mentalności tych narodów. Autorzy
przy jego tworzeniu wykorzystali również
informacje zawarte w pracach badawczych
na temat stosunków polsko-czeskich oraz wy
niki ankiet z lat 2013-2016 przeprowadzo
nych w obu krajach.

REGION

Izaaeia Waiasita: NaicnęciLiśmY ok. 200 coozin Rozmów
Filmu raczej nie można zrobić za dar

szło. Nie ukrywam jednak, że ciągle zbieram

mo. Może pani zdradzić budżet swoich

pieniądze na dwa filmy. Pisanie wniosków

produkcji filmowych?

dotacyjnych jest czasochłonne i często oka

Wszystkie pieniądze, które przyszły od

zuje się, że jak człowiek już napisze, dołączy

sponsorów, wykorzystałam na zrobienie

te wszystkie załączniki, kopie, rachunki, do

pierwszego filmu („Pocztówka z Zaolzia"),

kumenty itd., to w efekcie odzew ze strony

który jest gotowy i tych dwu („Mity i (pół)

instytucji zajmujących się wspieraniem Po

prawdy o Polakach i Czechach" oraz „Feno

lonii jest żaden... I to smuci i zmusza do re

men Zaolzie"), które jeszcze nie są dokoń

fleksji, szczególnie w sytuacji, kiedy robi się

czone. Trudno mi powiedzieć teraz, który

coś za darmo w czasie, który mógłby być

z nich ile kosztował. Jak na razie na produk

wykorzystany chociażby na zarabianie na

cję wszystkich trzech filmów wydałam łącz

czynsz.

nie 350 tysięcy i liczę z tym, że jeszcze mini
malnie kolejnych 50 będę musiała na ten cel
w jakiś sposób zdobyć.

Pierwszy film jest gotowy, ostatnie
dwa trzeba zmontować?
Tak. Mam do tych dwu filmów nakręco

Rozumiem, że pani nie zarabia na ro
bieniu swoich filmów?

nych jakieś 120 godzin rozmów. I te rozmo
wy trzeba przesłuchać parokrotnie, zanim

Jeśli chodzi o mnie, to filmy robię abso

się wybierze i zrobi dwa godzinne czy pół

samością, językiem, kulturą Zaolzia itd. Do

lutnie nieodpłatnie. Wręcz przeciwnie, do

toragodzinne filmy. Mam oczywiście kon

szłam do wniosku, że z powodu ograniczeń

płacam do większości swoich projektów.

cepcję całości, ale ten ostatni etap monto

technicznych i czasowych absolutnie nie

Niejednokrotnie zamiast przyjmować zlece

wania to jest żmudna praca, która jeszcze

uda mi się w filmach zamieścić wszystkich

trochę potrwa.

tych ciekawych, jednak powtarzających się

nia tłumaczeń i zarabiać w ten sposób na

opinii moich rozmówców. Tak więc w na

utrzymanie, siedzę nad koncepcją filmu al
bo jestem na planie filmowym. Ale nie żału
ję tego.

Może już pani ustalić, kiedy widzowie
będą mogli zobaczyć nowe filmy?
Jeśli zdrowie i okoliczności dopiszą to na

Myślała pani kiedykolwiek o tym, by

pewno wiosną.

stępnych dokumentach pozwolę sobie pod
sumować w formie własnego komentarza
niektóre kwestie. Oprócz wypowiedzi osób,
które zdradziły swe poglądy na polsko-cze
skie tematy, będzie też mój osobisty ko

wykorzystać metodę crowdfundingu, czy

mentarz oraz dodatkowe informacje, które

li zdobywania pieniędzy od potencjalnych

Będą one kontynuacją pierwszego fil

widzów za pośrednictwem specjalnych

mu, czy też będziemy mieli do czynienia

udało mi się na dany temat znaleźć w me

portali internetowych?

z inną formą?

diach czy chociażby polsko-czeskie dane

W „Pocztówce z Zaolzia" były wypowie
Tak, nawet już się do tego przymierza

dzi znanych Zaolziaków bardziej filozoficz

łam. Ale ostatecznie jeszcze do tego nie do

ne, odpowiedzi na pytania związane z toż

statystyczne.
Może pani zdradzić czy będzie następ
na edycja talk show „Zaolzie potrafi"?
Na pewno. Już teraz zapraszam wszyst
kich na imprezę, która odbędzie się w mar
cu albo kwietniu. Mam już pomysł na to, ko
go tym razem zaprosić, ale w związku z tym,
że na razie dopiero prowadzę rozmowy, nie
chcę zdradzać konkretnych nazwisk. Mogę
natomiast zdradzić, że we wrześniu odbę
dzie się edycja specjalna talk show „Zaolzie
potrafi", której gościem specjalnym będzie
Jerzy Buzek. Zmienimy trochę formułę, Je
rzy Buzek będzie głównym gościem i to on
zaprosi na scenę resztę przez siebie wybra
nych osób.
ROZMAWIAŁA: HALINA SZCZOTKA
Film „Pocztówka z Zaolzia" można nabyć
w księgami - Klubie Polskiej Książki i Pra
sy przy ul. Czapka 7 w Cz. Cieszynie lub na
www.zaolziepotrafi.cz
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PARK SIKORY I JEGO FUNDATOR
W grudniu upłynęło 170 lat od śmierci Adama Sikory, fundatora parku w Cieszynie,
członka Zarządu Głównego Towarzystwa Oszczędności i Zaliczek w Cieszynie.

SUMIENNY I PRACOWITY

szynie wybrany jednym z trzech członków

TEKST: CZESŁAWA RUDNIK,
ZDJĘCIA: CZESŁAWA RUDNIK I DOROTA HAVLIK

stwo Rolnicze Księstwa Cieszyńskiego,Towa

Adam Sikora urodził się 22 grudnia 1846

Zarządu Głównego. Pracował tam niemal

rzystwo Pomocy Naukowej, Polskie Towarzy

roku w Żukowie Górnym i tam ukończył

36 lat. Był bardzo pracowity, sumienny, a za

stwo Wydawnicze i in.

szkołę ludową. Następnie kształcił się w gim

razem skromny. Stał się jednym z twórców

nazjum ewangelickim w Cieszynie, po czym

sukcesu Towarzystwa, które otworzyło swo

udał się na praktykę księgarską do Galicji.

je filie od Jabłonkowa po Bogumin.

W Warszawie pracował jako pomocnik w Księ
garni Gebethnera i Wolffa.

NA WZÓR PARKU
JORDANA

Adam Sikora działał również w innych or

Nie mając spadkobierców, w 1909 roku

ganizacjach społecznych o charakterze kul

niemal cały swój majątek przekazał Macie
rzy Szkolnej na zakup gruntu na lewym

W 1875 roku powrócił na Śląsk Cieszyń

turalno-oświatowym i sportowym, było to

ski i został przez Walne Zgromadzenie To

Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, Macierz

brzegu Olzy w Sibicy z przeznaczeniem na

warzystwa Oszczędności i Zaliczek w Cie

Szkolna Księstwa Cieszyńskiego, Towarzy

ogród zabaw i ćwiczeń na wzór Parku Jorda-

Pod koniec ubiegłego roku prezentowa
#2

na była w Czeskim Cieszynie interesująca wystawa„Adam Sikora i park jego imienia"na te
mat historii popularnego cieszyńskiego par
ku na lewym brzegu Olzy i jego fundatora.
Przygotowana została przez Mariana Steff-

w

ka z Ośrodka Dokumentacyjnego Kongresu
Polaków w RC, a zgromadzone materiały po
chodziły od wielu instytucji i osób prywat
nych. Na przełomie listopada i grudnia poka
zana została w Polskim Gimnazjum im. Juliu
sza Słowackiego. Następnie w ośrodku kultury

§te
3ss

Strzelnica obejrzeli ją członkowie Klubu Na
uczycieli Emerytów. W siedzibie Kongresu Po
laków wystawiona była od 9 do 22 grudnia.
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Park Adama Sikory przed rekonstrukcją
na w Krakowie. Służyć miał też Polakom
w Cieszynie do organizowania imprez.

ROZBUDOWA TRWAŁA
Jednak pozostał park, który nadal rozbu

KIEDY OLZA STAŁA SIĘ GRANICĄ
Po podziale Śląska Cieszyńskiego w 1920

Były to nieużytki, teren bagnisty, wyma

dowywano. Do parku wiodła nowa brama

roku parkiem opiekowała się Macierz Szkol

gający wielkiego nakładu sił i środków. Dzię

wejściowa, stanął domek stróża, powstał

na w Czechosłowacji. Organizowano tam

ki zaangażowaniu społeczeństwa w postaci

bufet, pawilon muzyczny, kręgielnia, boisko

wiele imprez. W 1933 roku powstał pomnik

darów finansowych i pracy fizycznej - dużo

i staw kajakowy. W parku było oświetlenie

Jana III Sobieskiego. W1935 roku, w 25. rocz

pomogła również polska młodzież - roboty

elektryczne. W1913 roku zbudowana została

nicę śmierci fundatora parku, odsłonięty zo

w przyszłym parku szły szybko naprzód. Wy

miniatura Wieży Piastowskiej według projek

stał pomnik Adama Sikory. Podczas II wojny

równano grunt, posadzono drzewa i krzewy,

tu Wiktora Holczaka. O park troszczył się naj

światowej obydwa pomniki zburzono.

powstał nawet staw, postawiono płot. Już

pierw Komitet Parkowy, w 1914 roku Macierz

w czerwcu 1909 roku odbył się w parku fe

Szkolna powołała Towarzystwo Parkowe.

styn Towarzystwa Gimnastycznego Sokół.

Po wojnie park przejęło państwo czecho
słowackie, w 1954 roku stał się własnością

W gorących dniach od 24 sierpnia do

miasta Czeskiego Cieszyna. W 1989 roku

Adama Sikorę w lipcu 1909 roku na Wal

21 września 1914 roku właśnie tam formo

Miejscowe Koło PZKO Czeski Cieszyn-Park

nym Zgromadzeniu Macierzy Szkolnej Księ

wał się Legion Śląski, który walczył podczas

Sikory odsłoniło tam tablicę Adama Sikory.

stwa Cieszyńskiego mianowano członkiem

I wojny światowej na froncie wschodnim

W latach 2009-2012 przeprowadzona zo

honorowym. Zmarł niespodziewanie 26 lip-

jako kompania śląska Legionów Polskich.

stała rewitalizacja Parku Sikory dzięki środ

ca 1910 roku w Budapeszcie, dokąd dwa dni

Zdarzenie to upamiętnia pomnik odsłonię

kom unijnym w ramach wspólnego projek

wcześniej wyjechał na leczenie.

ty sto lat później, 21 września 2014 roku.

tu Czeskiego Cieszyna i Cieszyna.

Kącik zabaw w parku Adama Sikory po rewitalizacji

Park Adama Sikory po rewitalizacji
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JAK TO W ZŁOTYCH CZASACH CIESZYŃSKIEGO SZPITALA BYWAŁO
CZESKI CIESZYN / W czwartek 5 stycz
nia odbył się pierwszy noworoczny wy
kład Międzygeneracyjnego Uniwersytetu
Regionalnego Polskiego Związku Kultu
ralno-Oświatowego w RC. O pierwszych
dekadach 125-letniej historii Szpitala Ślą
skiego mówiła Irena French.

ffecmuk-

TEKST: ANNA SZOTKOWSKA /ZDJĘCIA: ANNA SZOTKOWSKA,
BEATATYRNA, ARCHIWUM SZPITALA ŚLĄSKIEGO
Szpital Powszechny Zboru Ewangelickie

Schurs/cmhaus.

»0
itdminiiłntłim/

Mn'mk./Y

go w Cieszynie został uruchomiony w roku

Ktvnken - Pavilion.

1892. Był zapewne największą cieszyńską
inwestycją sfinansowaną w absolutnej prze
wadze z dobrowolnych składek - od osób
prywatnych, organizacji i stowarzyszeń, ce
sarza Franciszka Józefa I.

w

Szpital był wielokrotnie rozbudowywany
i modernizowany, od 1903 roku funkcjono
wał już jako szpital krajowy Śląska Austriac
kiego. Długo stanowił lecznicę modelową dla
innych zakładów powstających w Księstwie
Cieszyńskim na przełomie XIX i XX wieku.
W okresie międzywojennym był jedy
nym szpitalem ogólnym bezpośrednio pod
ległym władzom województwa śląskiego.

ROZPOCZĘŁO SIĘ OD KŁÓTNI

•JsoHrhaus

- Historia tego szpitala zaczęła się od
kłótni - mówiła Irena French. Ta kłótnia do
tyczyła kwestii wyznaniowej. W drugiej po
łowie XIX w. w Cieszynie były cztery szpitale.

Kt miiken l\m//on

Dwa prowadzone przez zakony katolickie -

Autnahms han/.ln

Das Allgemeine Krankenhaus der Evangelischen Gemeinde in Taschen.
Plan kompleksu zamieszczony w sprawozdaniu kuratorium szpitala, 1893 r.(ze zbiorów Szpitala Śląskiego)
Bonifratów, gdzie leczyli się mężczyźni,

namawiają ewangeliczki, które tam są ho

i szpital Elżbietanek, w którym leczono ko

spitalizowane, do zmiany wyznania. W cie

biety. Poza tym był jeszcze lazaret wojskowy

szyńskich gazetach rozpoczęła się dyskusja

i stary szpital przy kościele św. Jerzego, któ

- dodaje French. Prowadziło to do chyba

ry spłonął w roku 1882. W tym samym roku

największej konfrontacji ewangelicko-kato-

na superintendenta morawskośląskiego zo

lickiej w Cieszynie. Ksiądz Haase przytaczał

stał wybrany ks. dr Teodor Karol Haase.

zeznania spisywane przez osoby, które do

- Szpital Elżbietanek znajdował się przy

świadczyły takiego namawiania.

rynku, ze względów sanitarnych było to

Ksiądz Haase postanowił postarać się

niedobre położenie, ponieważ choroby za

o wybudowanie szpitala dla ewangelików.

kaźne były bardzo blisko centrum miasta.

Pierwotna jego myśl została owszem póź

W 1903 r. Elżbietanki przeniosły się do no

niej zmodyfikowana i szpital służył ludziom

wej siedziby, ale nim to się stało, rozegrała

każdego wyznania.

się awantura - mówiła wykładowczyni.
- Ksiądz Haase, który został superinten-

Teodor Haase
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ZWROT | 1/2017

NOWOCZESNY SZPITAL

dentem w 1882 r. publicznie powiedział, że

- Ponieważ to była osoba niezwykle wpły

w klasztorze sióstr Elżbietanek w szpitalu dla

wowa, zaczęło się od zbiórek w łonie zboru

kobiet szerzy się prozelityzm, czyli siostry

cieszyńskiego, potem zbiórka poszerzyła się

L

MUR

Warto dodać, że ksiądz Haase otrzymał
różne nagrody za założenie szpitala z do
browolnych datków - np. nagrodę i dyplom
w amerykańskim Chicago. Oryginalny dy
plom znajduje się w zbiorach Muzeum Cie
szyńskiego.

LEKARZ HERMANN HINTERSTOISSER
Pierwszym dyrektorem i na początku je
dynym lekarzem w szpitalu był Hermann Hinterstoisser. Ks. Haase sprowadził go na „kresy"
cieszyńskie z Wiednia. Hinterstoisser zaczynał
po studiach jako lekarz wojskowy. Potem roz
począł staż w słynnej klinice chirurgii profeso
ra Theodora Billrotha, największego ówcze
snego fachowca chirurgii w Europie.
Hinterstoisser w 1892 r. przyjechał z Wied
nia do Cieszyna i objął posadę pierwszego

Budynek administracji oraz pawilon im. Franciszka Józefa, ok. 1896 (ze zbiorów Szpitala Śląskiego)

dyrektora i jedynego lekarza w cieszyńskim
szpitalu. Po trzech miesiącach okazało się, że
jeden lekarz potrzebuje jednak asystentów

na Śląsk Austriacki, całą Austrię, Niemcy, Fran

janami, to nie możemy zamknąć tego szpita

cję, Anglię. Trwała dobrych kilka lat, w sumie

la tylko dla ewangelików, bo to byłoby nie

rektora-katolika stali się syn cieszyńskiego ra

całą dekadę. Zbór ewangelicki zgodził się na

chrześcijańskie - precyzowała French.

bina oraz szlachcic spod Krakowa. Kolejnym

- mówiła Irena French. I tak asystentami dy-

taką śmiałą myśl pod warunkiem, że fundu

Stronie ewangelickiej nie podobało się,

wiernym towarzyszem dyrektora był jego

sze zostaną zebrane i będą wystarczające na

że leczono wszystkich: katolików, żydów,

zastępca wywodzący się z Moraw dr Karl

budowę. Zakupiono działkę i rozpoczęto ten

prawosławnych, a nawet ateistów. Ze strony

Schmidt, który w szpitalu przepracował po

proces w roku 1888. Pierwszy budynek, który

katolickiej była krytyka taka, że to jest spe

nad 30 lat.

został wybudowany, to budynek zarządcy

cjalnie przeciwko szpitalom katolickim i do

szpitala - wyjaśniała Irena French.

tego ten szpital jest dwa razy droższy.

- Siostry diakonisy były szkolone przez
Hinterstoissera przez rok, zanim zostały

O szpitalu pisano tak: Budynki są wysokie,

- Polacy ze Śląska Cieszyńskiego uważali

jasne, pełne powietrza, wystarczą w normal

że ten szpital będzie szerzył germanizację,

ważnymi asystentkami.To były wykwalifiko

nych warunkach na 80 łóżek, w warunkach

łłaasemu zależało jednak przede wszystkim

wane pielęgniarki - mówiła French.

wprowadzone w życie szpitala. Były bardzo

nadzwyczajnych mogą pomieścić zaś nawet

na rozwoju parafii, zakładów dobroczynnych,

120. Własny wodociąg dostarcza czystą wo

szkół. Dążył w tę stronę, a nie w stronę naro

dę.... Razem ze zbiórką i budową wszystko

dową. Poza tym był posłem do sejmu w Opa

skończyło się w roku 1892.

wie i do rady państwa - uzupełniała wykła

budowy, przychodziło stale więcej pacjen

dowczyni.

tów. Pierwsza nastąpiła w latach 1900-1902.

Cała budowa pochłonęła niecałe 200 tys.

PRZEBUDOWA SZPITALA
Okazało się, że szpital potrzebował roz

guldenów. - To wszytko prawie było z dat
ków, a każdy datek był skrupulatnie notowa
ny - mówiła wykładowczyni.
W areale znajdował się pawilon admini
stracyjny (biuro, dyrekcja), pawilon dla re
konwalescentów, pawilon chorych, pawilon
chorób zakaźnych, dom sióstr, pralnia, ogród
warzywny, lodownia, chlewy czy prosekto
rium z kostnicą. - Jest to właściwie samowy
starczalne miejsce, z nasadzeniami, z pięk
nym parkiem, to wszystko było z góry zapla
nowane - opisywała French.

KSIĄDZ HAASE KRYTYKI NIE UNIKNĄŁ
- Ksiądz Haase osiągnął to, co chciał.
Jednak krytyki nie uniknął, ponieważ zmo
dyfikował swój plan. Miał to być szpital zbo
ru ewangelickiego, a Haase przekształcił go
w szpital powszechny zboru ewangelickie
go, bo stwierdził, że skoro jesteśmy chrzęści-

Słuchacze pierwszego wykładu MUR w roku 2017, po lewej wykładowca Irena French
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Wybudowano dwa pawilony: pawilon cho

W 1908 r. następuje kolejna rozbudowa -

deputat piwny - każda diakonisa dostawała

rych (dofinansowany przez władze miejskie)

powstaje nowy pawilon zakaźny, z lodowni

codziennie pół litra piwa, ale później to wy

oraz pawilon izolacyjny. Szpital byl napraw

drewnianej stała się murowana, powstaje

nagrodzenie zamieniono na pieniężne.

dę nowoczesny. Znajdował się tam pierw

pawilon dziecięcy, którego połowę kosztów

Nad łóżkiem każdego chorego widniała

szy w Cieszynie rentgen oraz winda hydrau

sfinansowała hrabina Gabriela Thun-Hohen-

tabliczka, na której zanotowano imię, na

liczna, która jeździła do lat 60. minionego
wieku.

stein. - Chodziło jej o to, żeby te dzieci jed

zwisko, datę przyjęcia, wyznanie. - Chodziło

nak oddzielić od dorosłych - mówiła French.

0 to, by duszpasterz, który przychodził na

Każdy pawilon był wyposażony w salę

Pawilon nosił nazwisko hrabiny. Na terenie

salę, nie podchodził do każdego chorego

operacyjną, w jednym z nich mieściła się na

szpitala można było znaleźć już dwujęzycz

1 nie zaczepiał go. Widział, gdzie ma swoich

prawdę piękna nowa sala operacyjna, która

ne słupy informacyjne.

wiernych - mówiła wykładowczyni. Ksiądz

miała okno boczne i górne. Co ważne, szpi
tal cechowała bardzo niska umieralność 4,99 procent.

terenie szpitala w czasie hospitalizacji.
W latach dwudziestych zaplanowano

Zaczęto używać białych fartuchów, ręka

Po śmierci Teodora Haasego, który przez

budowę pawilonu gruźliczego. Hinterstois-

wiczek, maseczek, koniecznością było my

38 lat był posłem do parlamentu (najpierw

ser pisał do urzędu wojewódzkiego z proś

cie rąk czy sterylizacja przyrządów medycz

do Opawy, potem do parlamentu wiedeń

bą o rozbudowę. Nowy pawilon zaczęto bu

nych, używano chloroform i eter. Wszystkie

skiego), Sejm Śląski ufundował mu pomnik

dować w 1929 r., wtedy już wojewoda Mi

zabiegi zostały dokładnie opisane. Szpital

na terenie szpitala.

chał Grażyński zastanawiał się, że będzie

corocznie dawał dokładne sprawozdania.

Od 1922 r. szpital cieszyński jest jedynym

kłopot z niemieckim dyrektorem. - Proszę

Okazało się, że w ciągu dekady leczyło

ogólnym szpitalem województwa śląskie

sobie wyobrazić, jedyny szpital wojewódzki,

się w szpitalu ok. 1/3 ewangelików, a 2/3 ka

go. - Były jeszcze dwa szpitale psychiatrycz

prestiżowa uroczystość otwarcia pawilonu

tolików. - Zbór ewangelicki stwierdził, że on

ne w Lublińcu i Rybniku, ale poza tym to jest

gruźliczego i teraz wyjdzie Hinterstoisser

już więcej tego szpitala nie może utrzymy

jedyny szpital wojewódzki ogólny woje

i zacznie mówić po niemiecku. Grażyński

wać, bo nie będzie utrzymywał takiej liczby

wództwa śląskiego - mówiła French.

katolików. W 1903 r. szpital ewangelicki zo

44

Haase wprowadził też zakaz konwersji na

SZPITAL
PROWADZONY IDEALNIE

Komisje notowały, że szpital jest prowa

musiał zrobić wszystko, by usunąć go z tego
stanowiska przed otwarciem tego pawilonu

staje upaństwowiony, ale nie przymusowo.

dzony wręcz idealnie, jedynym mankamen

Zbór ewangelicki dobrowolnie go oddaje

tem było prowadzenie w języku niemieckim

W 1931 r. nastąpiło otwarcie pawilonu

wydziałowi krajowemu w Opawie. Od tego

księgowości, statystyk itp. French wspomi

gruźliczego. Wcześniej Hinterstoisser został

momentu staje się szpitalem krajowym

nała, że z czasów austriackich zachował się

spensjonowany. Nowym dyrektorem w 1930 r.

utrzymywanym przez władze krajowe.

również zwyczaj, że diakonisy dostawały

stał się dr Jan Kubisz.
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RECENZJA ZWROTU

PRAWO WYBORU
TEKST: CZESŁAWA RUDNIK/ZDJĘCIA: KARIN DZIADEK

Po jeden z mniej znanych utworów Henrika Ibsena sięgnęła Sce
na Polska Teatru Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie, powierzając
reżyserię „Pani z morza” młodemu czeskiemu twórcy Pavlowi Ondruchowi. Widzowie tego teatru znają go z jego poprzednich reali
zacji na wszystkich trzech scenach.
W zamieszczonej w programie do przedstawienia rozmowie re
żyser wyznaje, jak dojrzał do realizacji Ibsena, dramaturga jego zda
niem na pozór nudnego, który jednak potrafi otwierać zakamarki
dusz ludzkich, o których nawet nam się nie śniło. „Pani z morza”
ma, jak twierdzi reżyser, doskonale wymyśloną strukturę, czyniącą
ze sztuki modelowy dramat, w którym perfekcyjnie analizować
można mechanizmy ludzkiego postępowania.
Norweski dramaturg i reformator teatru Henrik Ibsen (1828-1906)
jest twórcą dramatu realistycznego nowego typu, który podejmo
wał problemy współczesnego świata. Pisarz przejawiał też zaintere
sowanie mistycyzmem i symbolizmem. Uważany jest za twórcę na
rodowego teatru norweskiego, mimo że wiele lat spędził poza gra
nicami i na obczyźnie powstawały jego utwory. Początkowo mocno
krytykowane, miały jednak ogromny wpływ na pisarzy w wielu
krajach.
Sztuki Ibsena grane były na wszystkich kontynentach. Najważ
niejsze i wystawiane w teatrach do dziś to „Peer Gynt”, „Podpory
społeczeństwa”, „Dom lalki” („Nora”), „Upiory”, „Wróg ludu”, „Dzi
ka kaczka”, „Romersholm” „Hedda Gabler”. Nawet napisana w Mo
nachium „Pani z morza”, którą obecnie Scena Polska zagrała w prze
kładzie Anny Marciniakówny, miała kilka tłumaczeń na język pol
ski i różnie podawano jej tytuł: „Oblubienica morza”, „Kobieta
morska”, „Pani morza”, „Kobieta morza”. Polska prapremiera sce
niczna miała miejsce w Krakowie w 1899 roku.
Tematyka moralna, którą zajął się w swych dramatach Ibsen, nie
była poruszana przed nim z taką siłą. Opisywał hipokryzję społe
czeństwa mieszczańskiego, pełne zakłamania konwencje społecz
ne, ale raczej zadawał pytania, niż podawał rozwiązania. Twierdził,
że swoją twórczością, on i inni dramatopisarze, chcą ulepszać ist
niejący porządek świata.
Problematyka społeczna nie przesłoniła mu filozofii indywidu
alizmu, spraw jednostki. I chociaż świat od tamtej pory zmienił się,
bo wystawiony w Scenie Polskiej dramat „Pani z morza” pochodzi
z 1888 roku, wyraziste, tchnące prawdziwością, autentycznością
postacie, wewnętrznie bogate, nacechowane nawet pewną dozą
szaleństwa, nie zestarzały się.
Przekazywany ze sceny komunikat jest bardzo wyraźny. Osoba
siedząca na widowni staje się nie tylko świadkiem zdarzeń, ale
uczestnikiem, jakby przeżywała własne życie. Owa identyfikacja
widzów z postaciami była zresztą jednym z postulatów teatru Ibse
na. Żeby jednak sukces był pełny, najważniejszy jest, jak to w dra
matach psychologicznych, dobór wykonawców, którzy potrafią
oddać wiernie i prawdziwie emocje swych postaci. W przedstawie
niu Sceny Polskiej się to udało.
Co więcej, widz nie tylko może odnaleźć się w osobach drama
tu, ale przeżywać może jak własne ich problemy, które nie straciły
na aktualności. W „Pani z morza” są to kwestie wolności jednost
ki, godność i prawo zamężnej kobiety do własnych wyborów, od-

Henrik Ibsen „Pani z morza". Przekład Anna Marciniakówna, reżyseria Pavel Ondruch,
scenografia Michał Syrovy, kostiumy Zuzana Mazäcovä. Premiera: Scena Polska
Teatru Cieszyńskiego, Czeski Cieszyn 26.11.2016.

powiedzialność za dzieci i prawo tych dzieci do własnego zdania.
Zniewolenie, ucisk, przystosowanie to kolejne słowa klucze w czeskocieszyńskiej inscenizacji.
Wśród leniwej, pozornie nudnej przyrody północy rozgrywa
się akcja sztuki, surowy klimat przeciwstawiony emocjom wcale
ich nie studzi, przeżywane są jednak raczej we wnętrzu, nie uwi
daczniają się tak bardzo. W przedstawieniu Sceny Polskiej prze
strzeń sceniczna została rozbudowana, na ile tylko się dało, by wy
wołać wrażenie rozległości, nieograniczoności. Większość akto
rów ubrano w kostiumy ze zwiewnych, półprzezroczystych tkanin,
trudniej przeniknąć dusze granych przez nie postaci. Autorem
scenografii jest Michał Syrovy, kostiumy zaprojektowała Zuzana
Mazicovä.
Kurort nadmorski na fiordach. Ballested (Ryszard Pochroń),
epizodyczna, lecz o ważnym symbolicznym przekazie postać dra
matu, chce uwiecznić na płótnie panią morza, która wydostała się
z wody i kona, bo nie może znaleźć drogi powrotnej. Taki temat
poradziła mu Ellida (Małgorzata Pikus), druga żona doktora Wangla (Janusz Kaczmarski), którą ludzie w miasteczku nazywają pa
nią z morza. Ibsen lubił czynić kobiety bohaterkami swoich drama
tów i tak jest też w tym wypadku.
W domu Wangla ma się właśnie odbyć mała uroczystość, uro
dziny nieżyjącej już matki córek Wangla. Starsza z nich to Bollete
(Joanna Gruszka), młodsza Hilda (Patrycja Sikora). Wangel ożenił
się po raz drugi, z Ellidą, która pozostała jednak zimna i nieprzy
stępna. Nawet wspólne dziecko nie ociepliło stosunków, żyło zresz
tą niedługo. W przedstawieniu Dziecko (Krystian Stonawski), wy
wołane przez wspomnienia, pojawia się kilkakrotnie.
Doktor próbuje na różne sposoby dotrzeć do żony, sprowa
dza Arnholma (Grzegorz Widera), nauczyciela, dawnego bliskie
go znajomego Ellidy. W tym samym czasie pojawia się też Lyngstrand (Marcin Kaleta), młody człowiek marzący o karierze rzeź
biarza. Panowie potrzebni są jednak bardziej córkom Wangla i to
im pomagają dokonać wyborów życiowych.
Dla Ellidy ważny jest ktoś inny, nazwany Obcym Mężczyzną
(Mariusz Osmelak) marynarz, któremu kiedyś przed laty złożyła
przyrzeczenie i z którym powinna wyjechać, gdy zjawił się niespo
dziewanie. Wangel, który do tej pory walczył zawzięcie o uczucia
żony, nagle pozwala jej dokonać wyboru. Ballested skończył już też
swój obraz pani morza. I Ellida wybiera.
■
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JOSEF SKVORECKY W POLSKIEJ RECEPCJI
W styczniu mija pięć lat od śmierci wy
bitnego pisarza czeskiego Josefa Skvoreckiego, który większość swoich dzieł lite
rackich tworzył na emigracji w Kanadzie.
Popularnością cieszy się również w Polsce.
TEKST: LIBOR MARTINEK / PRZEKŁAD: CZESŁAWA
RUDNIK / ZDJĘCIE: ARCHIWUM REDAKCJI

WSPOMNIENIA OSOBISTE
Rozpocznę od osobistych wspomnień.
Z Josefem Śkvoreckim (1924-2012) po raz
pierwszy zetknąłem się osobiście w 1990 ro
ku, kiedy przyjechał na spotkanie na Uniwer
sytecie Palackiego w Ołomuńcu, zapewne
na zaproszenie ówczesnego rektora, angli
sty i amerykanisty prof. Josefa Jara ba.
Powieść Skvoreckiego „Tchórze" już zna
łem, jednak nie z lektury obowiązkowej w ra

„Svetovä literatura" (wychodziła od 1956 ro

Andrzej S. Jagodziński swój przekład

mach historii literatury na bohemistyce Wy

ku). Dodajmy, że od kwietnia 1956 roku był

uzupełnił o rozważanie„Przypadki tłumacza

działu Pedagogicznego UP, ponieważ aż do

Josef Skvorecky jego redaktorem, a od stycz

marnotrawnego", w którym wyznaje swe

rewolucji aksamitnej nie wolno było uczyć

nia 1957 roku zastępcą redaktora naczelnego.

oczarowanie powieścią „Tchórze", ale rów

POŚWIĘCONY CZESKIEMU EMIGRANTOWI

falą" czeskiego filmu, dzięki któremu zaczął

o pisarzach zakazanych, którymi byli również
autorzy emigracyjni, lecz dzięki własnym za
interesowaniom czytelniczym; przypomi

Ku wielkiemu mojemu zdziwieniu jeden

studiować filologię czeską i słowacką. Było

nam to tylko dla młodszego pokolenia czy

z numerów polskiego czasopisma „Literatura

to zupełnie coś innego i odświeżającego od

telników mego przyczynku, którzy nie prze

na świecie" (2007, nr 3-4) niemal cały po

tego, co w tym czasie oferowała literatura

żyli okresu totalitaryzmu komunistycznego.

święcony był czeskiemu pisarzowi i emigran

polska, łącznie z tą niezależną. „Tak potrafią

W 1992 roku przygotowywałem regular

towi Josefowi Śkvoreckiemu. A temu nume

ną kolumnę„Medailony ćeskych spisovatelü"

rowi chciałbym tu poświęcić uwagę - mówi

pisać tylko Czesi - Hrabal, Kundera, Filip czy
Skvorecky", twierdzi tłumacz.

(„Sylwetki pisarzy czeskich") dla kilku jedno

mianowicie i o tym, jak widzieli Skvoreckiego

Po fragmencie powieści „Przypadki inży

cześnie mutacji regionalnych tygodnika „Re

nasi północni sąsiedzi, ściślej mówiąc, jak po

niera ludzkich dusz" następuje przekład stu

gion" (Opawa, Karniów, Bruntal, Nowy Jiczyn,

kazała jego twórczość redakcja tego bez

dium Miroslava Kotśskaja powieść jest po

Szumperk, Ostrawa), w których prezento

sprzecznie znaczącego (a o ile wiem, również

wieścią. Jest to wielkie dzieło, bo ma formę

wałem w formie popularnej hasła o czeskich

bardzo popularnego i śledzonego) polskiego
czasopisma.

książki" z tomu „Skvorecky 80" (Akademia Li
teracka w Pradze, 2005).

dawniej zakazanych lub nawet niesłusznie
zapomnianych pisarzach. W numerze 5 „Re

Na trzystu sześćdziesięciu dwóch stro

Kolejno zaszeregowana została praca lite

gionu" przedstawiłem sylwetkę Josefa Skvo

nach poświęcona została uwaga twórczości

reckiego i uzupełniłem krótkim fragmentem
jego twórczości.

powieści i opowiadań Skvoreckiego, uzu

raturoznawcy na emigracji Kvetoslava Chvatika„Opowiadacz Skvorecky"z periodyku„Li-

pełniona o studium krytyczne, przedmowy

sty" (1985, nr 5; ze zmienionym tytułem„Vel-

A również moja biblioteczka rozrosła się

do książek i rozmowę z nachodzkim roda

ky vypravec Josef Skvorecky" opublikowała

wyraźnie o nowe wydania utworów Skvo
reckiego.

kiem (ur. 27 września 1924) w przekładach

ją„Ćeska literatura", 1991, nr 1). Chvatik ana

Później swoje zainteresowania naukowe
poszerzyłem i na literaturę polską. Instytut
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nież książkami Kundery i Hrabala czy „nową

czołowych polskich bohemistów Andrzeja

lizuje całą dotychczasową twórczość autora,
S. Jagodzińskiego, Joanny Królak, Jarosława podkreśla, że od powieści „Tchórze" do po
Rybskiego i Tomasza Grabińskiego.
wieści „Przypadki inżyniera ludzkich dusz"

Adama Mickiewicza w Warszawie darmowo

Numer rozpoczyna obszerny fragment

przesyłał mi czasopismo „Literatura na świę

powieści Skvoreckiego „Przypadki inżyniera

rzy w mit rewolucji. Zrzucanie masek ideolo

cie" (już parę lat nie posyła, Instytutowi też

ludzkich dusz", konkretnie z pierwszego roz

gicznych i odkrywanie pod nimi całego sze

brakuje finansów na propagację polskich cza

działu „Poe" i z szóstego rozdziału „Conrad",
który pewnie może być bardzo bliski pol

regu prywatnych interesów, egoizmów, sła

sopism literackich za granicą), podobnego pi
sma u nas notabene bardzo brakuje; ani„Svet

skiemu czytelnikowi również dlatego, że Jo

ironicznego postrzegania świata, który tak

literatury" czy „Plav" nawet przedstawiający

seph Conrad (Teodor Józef Korzeniowski,

szeroki ogląd światowej sztuki i literatury

1857-1924) pochodził z polskiej rodziny, po

szokował już w pierwocinie Skvoreckiego,
ponieważ o wszystkich nietykalnych i świę

„Labyrint" nie potrafią zastąpić nieistniejące

studiach w krakowskim gimnazjum udało mu

tych sprawach mówił z gorszącą szczerością

go od 1996 roku przeglądu literatury obcej

się spełnić marzenie i zostać marynarzem.

- aż po legendarną frazę „Afżije SSSR! - Jen
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se neposer!" co w„Literaturze na świecie" Ja
godziński zręcznie przetłumaczył:„Niech ży
je ZSRR! - Tylko się nie zesraj!"

woju talentu literackiego i problemach pra
cy tłumacza.
„Literatura na świecie" opublikowała też

Z tomu „Skvorecky 80" pochodzi następ

przedmowę Milana Kundery do francuskiego

ne studium, tym razem autorstwa szwedz

wydania powieści„Mirakl" Josefa Skvoreckiego
z 1978 roku. Kundera miał trudne zadanie - ob

kiej slawistki Julie Hansen,„Pamięć i narracja
w dwóch powieściach Skvoreckiego" Praca

żyła Josefowi Skvoreckiemu i jego dziełu
poprzez numer monograficzny. Prenumero
wałem to czasopismo przez kilka lat, ale ta
kiej czci nie doczekał się w nim do tej pory
żaden pisarz światowej sławy.
Skvorecky miał również szczęście do tłuma

jaśnić zachodnim czytelnikom fenomen Pra
skiej Wiosny i sposób, w jaki pisarz poradził so

czeń swoich książek na język polski, były regu
na początku lat dziewięćdziesiątych odwiedził

rakl" i „Przypadki inżyniera ludzkich dusz"

bie z tym czeskim „cudem" za pośrednictwem
głównego bohatera Dany'ego Smifickiego.

oraz odwołuje się do pracy Jamesa Olney'a

Helena Koskova w szkicu „Dzieło Josefa

gdzie odbyło się też kilka spotkań z autorem,

„Memory and Narative:The Wave of Life-Wri

Skvoreckiego w kontekście literatury czeskiej

ting" (University of Chicago Press, 1998).

i obcej", pierwotnie opublikowanym w tomie

emigrantem w kanadyjskim Toronto.
Jako ciekawostkę podaję, że od 1989 roku

„Skvorecky 80" zaszeregowała Skvoreckiego

wyszły Skvoreckiemu w Polsce następujące

obok pisarzy, którzy czuli się częścią dwóch

książki (oczywiście w różnych czasopismach

koncentruje swoją uwagę na analizie struk
tur narracyjnych powieści Śkvoreckiego„Mi-

PISARZ DWÓCH KULTUR

larnie recenzowane w polskich czasopismach,
również z żoną Zdeną Salivarovą Warszawę,

Drugi kierunek twórczości Skvoreckiego

kultur i języków (Vladimira Nabokova, Witol

były także publikowane liczne fragmenty je

reprezentują własne przemyślenia pisarza

da Gombrowicza, Czesława Miłosza, Jerzego

nad kryminałami w jego życiu (esej „Detekti-

Kosińskiego, Sławomira Mrożka, Salmana Ru-

go twórczości): „Wyjątki z autosztambucha"
(1989), „Batalion czołgów" (1990), „Lwiątko"

vky v mem żivote" opublikowało w 2006 roku

shdiego, Milana Kundery i in.).

(1992),,,Powrót porucznika Borówki. Reakcyj

czasopismo„Danny", wydawane przez Akade

Zbiór tekstów Skvoreckiego i o Skvoreckim
zamyka rozmowa Sama Soleckiego z 1995 ro

(1999), „Przypadki niefortunnego saksofoni-

mię Literacką Josefa Skvoreckiego w Pradze).

na powieść kryminalna" (1992),„Fajny sezon"

Premierę ma w „Literaturze na świecie"

ku, zawierająca pytania o najnowsze utwory

sty tenorowego" (1999), „Dwa morderstwa

esej J. Skvoreckiego „Kłopoty z językiem"

Skvoreckiego „Scherzo capriccioso" i „Nevesta

w moim dwoistym życiu" (2000), zbiór opo

(przynajmniej w copyright nie ma informacji,

zTexasu"; notatka o autorze dokumentuje je

wiadań „Historia Kukułki i inne opowiadania"

że jest skądś przejęty). Pisarz zdradza w nim

denaście tytułów książkowych z twórczości

(2003), „Siódmy batalion czołgów" (2004),

swoje główne inspiracje kulturowe - w dzie

Skvoreckiego wydanych w Polsce, różnych ga
tunkowo.

„Przypadki inżyniera ludzkich dusz" (2007),

ciństwie były to nieme groteski amerykań
skie, później fascynacja literaturą.

Rozprawę o monotematycznym nume

O jazzie w małym mieście mówi na kolej

rze „Literatury na świecie" można by za

nych stronach „Literatury na świecie" Anto

mknąć odpowiedzią Skvoreckiego na pyta

nin J. Liehm. Chodzi o rozmowę z 1967 roku,
opublikowaną pierwotnie w książce „Generace"(Köln 1988,1990). O stosunku Skvorec
kiego do pisarzy angloamerykańskich, np.

„Scherzo capriccioso. Wesoła fantazja na te
mat Dvorśka"(2016).
Na koniec zacytuję notatkę prasową,

przy której wówczas zamarło mi serce:„We
nie Soleckiego:
dług dziennika The Globe and Mail, który
5.
Solecki:„Czy to nie Valery powiedział, żepoinformował o jego śmierci, zmarł wcze
literaturą jest to, co zgubi się w przekładzie?"
J. Skvorecky:„To nieuniknione".

Chandlera, Poe'a, Hemingway'a, Faulknera,

śnie rano [3.1.2012] w szpitalu księżniczki
Margaret na raka. Skvorecki miał 87 lat".
Od siebie mogę dodać o autorze i jego

BRAK Ml PANA

czy do rodzinnego miasta i muzyki jazzo
wej, wiemy już wiele. Liehm skupia się i na

Nic dodać, nic ująć. Pozostaje podzięko

sprawach krytyki literackiej, warunkach roz

wać za hołd, jaki „Literatura na świecie"zło

głównej postaci (alter ego pisarza): Ciągle
brak mi pana, panie Josefie Skvorecky, cią
gle brak mi ciebie, Danny Smificky...

REPERTUAR SCENY POLSKIE] - LUTY 2017
04.02. Skąpiec - premiera
12.02. Skąpiec
14.02. Skąpiec
15.02. Skąpiec
18.02. Skąpiec
26.02. Rajska jabłonka
28.02. Skąpiec

Czeski Cieszyn
Czeski Cieszyn
Czeski Cieszyn
Karwina
Czeski Cieszyn
Czeski Cieszyn
Hawierzów

17.30
17.30
19.00
18.00
17.30
17.30
18.00

Bilety można zamawiać w biurze organizacji widowni
Sceny Polskiej: tel. + 420 558 731 141, scenapolska@tdivadlo.cz,
www.tdivadlo.cz. Teatr zastrzega sobie prawo zmiany repertuaru.

MOLIER: SKĄPIEC
„Skąpiec” to napisana prozą komedia Moliera, wystawiona na
deskach teatru po raz pierwszy w 1668 roku. W roli głównego bo
hatera, Harpagona, wystąpił wówczas sam autor. Sztuka zyskała
uznanie w kręgach literackich, jednakże publiczność początkowo

jej nie doceniała. Dopiero po dłuższej przerwie została włączona
w stały repertuar Comedie- Franęaise.
Komedie Moliera odznaczają się niezwykłą różnorodnością
i walorami artystycznymi. Komizm „Skąpca” wciąż bawi, a praw
da o ludzkim losie wypowiedziana w historii o Harpagonie i jego
rodzinie potrafi przejąć do głębi i rozśmieszyć nawet najwytraw
niejszych współczesnych widzów.

ANDRZEJ NIEDOBA: RAJSKA JABŁONKA
Andrzej Niedoba - publicysta i pisarz, autor reportaży i sztuk te
atralnych. Jest również autorem słów pieśni „Szumi jawor”, do któ
rej muzykę skomponował jego ojciec Adam Niedoba. Pieśń ta stała
się nieformalnym hymnem górali beskidzkich. Jego stryj, Włady
sław Niedoba, był jednym z założycieli Sceny Polskiej i jej wielolet
nim kierownikiem artystycznym. „Rajska jabłonka”, sztuka napisa
na gwarą, dedykowana była stryjowi Władysławowi.
Prapremiera odbyła się z okazji jubileuszu 65-lecia Sceny Polskiej
24 września br. W rolach głównych Karol Suszka i Tomasz Kłaptocz.
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KRZYŻÓWKA ZWROTU

KRZYŻÓWKA ZWROTU
Wśród autorów prawidłowych
rozwiązań zostanie rozlosowana
nagroda książkowa.
Rozwiązanie dodatkowe prosimy
przesyłać na adres pocztowy lub e-mail:
info@zwrot.cz
do 6 marca 2017 r.
Rozwiązanie krzyżówki z nr. 11/2016:
Każdy widzi w drugich te same wady,
które drudzy widzą w nim.
Nagrodę książkową wylosował
Władysław Koch ze Stonawy.
Gratulujemy!

POZIOMO:

1. schowek w skarbcu bankowym
7. berbeć
10. zboże z Ameryki
11. otrzepany frazes
12. jedna z rzek w Hadesie
13. warstwa osadzającej się zmarzniętej
wody
18. odcięta od morza przez rafę
koralową
21.upustz ceny
24. mały kawałek gruntu
25. nieproszony gość
26. port nad Adriatykiem

27. najmniejsze z Wielkich Jezior
31. przepływa przez RPA
34. korek na żyłce
38. małpa z Gibraltaru
39. autor powieści Egipcjanin Sinuhe
40. stylon elastyczny
41. bogaczz Indii
42. polano do kominka
46. chrapy
50. mundurowy z sikawką
53. miasto nad Wartą
54. cztery tygodnie przed Bożym
Narodzeniem
55. na nim firanka wisi

56.

papuga z charakterystycznym
czubem
59. cętkowany kot
63. pakistańska metropolia
67. Arsene, dżentelmen-włamywacz
68. przeciwnik
69. poufna pogaduszka
70. muzykant z noweli
71. posiedzenie sądu lub parlamentu

PIONOWO:

1. kuzyn łasicy z cennym futrem
2.1 /100 byłej marki
3. pochylenie tułowia do przodu
4. otwór na świat
5. kotietz bitego mięsa
6. piece buduje
7. pływalnia
8. gra karciana dla 4
9. iglaste drzewo piaszczystych gleb
14. walizkowy komputer
15. ostatnia faza lotu szybowca
16. magazyn komputerowy
17. deuter dla wodoru
19. bbiałogłowa
20. war
22. wyspa w Balcarach
23. najstarszy z rywali Stocha
28. mianowany na stanowisko
29. dział matematyki
30. koło Jaworzynki
31. nieudacznik
32. chłopczyk
33. strach niewielki
35. kłamie jakz nut
36. worek skórzany używany jako
ponton

37. tylna część karabinu
43. filmowy Grek
44. konkuruje Ferrari
45. figiel
47. czyni złodzieja
48. żuraw na budowie
49. dolna część kadłuba statku
51. smaczna z kremem
52. nasza jadowita
56. droga żelazna
57. odcinek kontrolny biletu
58. pies z antypodów
60. napis na kopercie
61. łobuziak
62. zwinięta taśma
64. szekspirowski król
65. zsyła natchnienie poecie
66. rebelia
ROZWIĄZANIE DODATKOWE
(Przysłowie polskie)
Opr. BIKI

ILUSTROWANA KRONIKA MIESIĄCA: GRUDZIEŃ 2016
•1 A Na pierwszej wspólnej wigilijce MK PZKO w Hawierzowie-Błędowicach i haI 4 wierzowskiego polskiego przedszkola dzieci zaprezentowały jasełka.

V W ośrodku kultury Strzelnica bawiono się na Balu Akademickim, organizowanym przez Sekcję Akademicką Jedność ZG PZKO.

ZO

*1 A W Ambasadzie RP w Pradze odbył się Opłatek Polonijny, w którym wzięli udział
również przedstawiciele polskich organizacji na Zaolziu. Gościem ambasador
Grażyny Bernatowicz był m.in. kardynał Dominik Duka. Wystąpili członkowie Teatru
Maska w Jeleniej Górze i Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.

-)n Na spotkaniu świątecznym MK PZKO Czeski Cieszyn-Mosty wspólnie śpiewano
kolędy, akompaniowała Bronisława Gabriel. Kolędy zagrały też na flecie Ewa
Teper i Basia Dywor. Z prezentami dla dzieci przyszedł Mikołaj.

1 A MK PZKO w Ostrawie zorganizowało spotkanie przedświąteczne, na którym kolędował zespół Niezapominajki z Hawierzowa-Suchej.

ZO

I4

I4

1 z" MK PZKO Cz. Cieszyn-Centrum i Cz. Cieszyn-Osiedle oraz kameralny zespół śpieI U waczy tego Koła TA Grupa byli organizatorami wspólnego śpiewania kolęd na
czeskocieszyńskim rynku.
1 /T W Książnicy Cieszyńskiej odbyło się spotkanie promocyjne kalendarzy regioI
nalnych na rok 2017, wśród nich „Kalendarza Śląskiego" wydanego przez ZG
PZKO pod redakcją Izabeli Kraus-Żur.

O

1 /" Spotkanie wigilijkowe zorganizował w Cz. Cieszynie Harcerski Krąg Seniora Zaolzie.

IO

1T W DKTrisia wTrzyńcu odbyła się 19. edycja Koncertu Świątecznego, organizoI / wanego przez ZG PZKO i jego reprezentacyjny ZPiT Olza. Koncert prowadził Ta
deusz Filipczyk, w pierwszej części wystąpiły dziecięce zespoły regionalne Rozmarynek, Zaolzioczek, Małe Oldrzychowice. w drugiej zespoły Olza, Suszanie, Górale, Zaolzi,
Bystrzyca, Oldrzychowice, Błędowice pokazały premierowy program „Z biegiem Olzy".

ZO

Q W MK PZKO w Lutyni Dolnej odbyło się zebranie członkowskie połączone z wigilijką, wystąpiły dzieci członków Koło i zespół Rychwałdzianie MK PZKO Rychwałd.
Q PTTS Beskid Śląski zaprosiło na tradycyjny przedsylwestrowy wymarsz na
Ostry.

ZO

Q Tradycyjna wigilijka połączona ze spotkaniem z jubilatami Koła odbyła się
w MK PZKO w Skrzeczoniu. W programie wystąpił chór mieszany Hasło skrzeczońskiego MK oraz zespół Niezapominajki z Suchej Średniej.

ZO

"■) Q MK PZKO w Rychwałdzie zaprosiło na wigilijkę, w programie wystąpił zespół
śpiewaczy MK Rychwałdzianie, było też wspólne śpiewanie kolęd.

Zy

-)Q Na spotkaniu świątecznym MK PZKO w Nieborach zaśpiewał chór mieszany
Zgoda trzynieckiego obwodu PZKO, a„Kota w butach" i „Jasełka" za prezentował
dziecięcy teatrzyk MK Gapcio.

Zy

1 "7 Na wigilijce MK PZKO Karwina-Frysztat zaśpiewały chóry Koła: żeński Kalina
I / i męski Hejnał-Echo oraz dziewczęcy zespół Nonet.
1 Q Scenę Bajka Teatru Cieszyńskiego w Cz. Cieszynie zaprosili na swoją wigilijkę
I O pezetkaowcy z Karwiny-Starego Miasta. Obejrzeli przedstawienie „0 kiju sa
mobiju" na podstawie braci Grimm i K.J. Erbena w reżyserii Petroneli Dusovej.

-)Q MK PZKO Cierlicko-Grodziszcz zaprosiło na tradycyjną wigilijkę połączoną z zeł-J braniem członkowskim.

Q Wigilijkę zorganizowało MK PZKO w Olbrachcicach. W programie zaprasza
członków i sympatyków do Domu PZKO w czwartek 29.12. o godz. 17.00 na
wigilijkę. W programie były obrazki sprzed lat, starz!kowe opowiadania i wspólne kolę
dowanie.

Zy

18

Chór żeński Melodia MK PZKO Nawsie koncertował w kościele ewangelickim
w Nawsiu. Gościem był męski chór kameralny Permomk z Karwiny.

MK PZKO Czeski Cieszyn-Centrum zorganizowało spotkanie świąteczne z kolę
dami. W programie wystąpił chór Godulan-Ropica gnojnickiego obwodu PZKO
oraz Andrzej Molin (fortepian) i Ariel Zmuda (śpiew).

1 Q W Kongresie Polaków w Cz. Cieszynie odbyła się promocja książki Daniela Kadłubca „Płyniesz Olzo".

Iy

1 Q W kawiarni literackiej Avion w Cz. Cieszynie odbyło się spotkanie uczestników
konkursu czytelniczego z autorką książek dla dzieci Katarzyną Ryrych, w ra
mach akcji „Z książką na walizkach" organizowanej przez SPPK.

Iy

29
30

PZS Hutnik zaprosił na Koncert Świąteczny do DK Trisia. Wystąpił także chór
mieszany Echo z Zebrzydowic.
MK PZKO Trzyniec-Leszna Dolna zaprosiło na Spotkanie Przedsylwestrowe ze
śpiewaniem kolęd.

Książnica Cieszyńska
CZ III 6/2017
NR 1
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ILUSTROWANA KRONIKA MIESIĄCA: STYCZEŃ 2017
r Tematem pierwszego w tym roku wykładu Międzygeneracyjnego Uniwersytetu
Regionalnego były początki 125-letniej historii Szpitala Śląskiego w Cieszynie.
Wykład wygłosiła Irena French.

D

r

80. rocznicę urodzin obchodził Józef Chmiel z Karwiny-Darkowa, folklorysta, inicjator i wieloletni organizator darkowskiego Maja nad Olzą, fotodokumentalista
zmieniającego się krajobrazu górniczego regionu, kolekcjoner, autor opowiadań gwa
rowych, twórca trombit i rogów pasterskich.

D

-i A W Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie pożegnano śp. Longina Komołowskiego, polityka i prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska". Oprócz rodziny i przyja
ciół udział w pogrzebie wzięli przedstawiciele władz państwowych z prezydentem RP An
drzejem Dudą oraz przedstawiciele polskich i polonijnych organizacji, w tym również z Za
olzia m.in. Jan Ryłko prezes ZG PZKO i Józef Szymeczek wiceprezes Kongresu Polaków w RC.

IU

iii

te

1

11W ramach projektu„lndependent.pl" odbył się Dzień Polski w trzynieckiej herŁ- baciarni„V pohode". Spotkanie z kulturą polską zorganizowała grupka uczniów
Polskiego Gimnazjum im. J. Słowackiego w Cz. Cieszynie pod skrzydłami Stowarzysze
nia Młodzieży Polskiej w RC. Wykład nt. Stereotypy polsko-czeskie na przestrzeni lat
wygłosił Michał Przywara.

I

r Chóry szkolne PSP Bystrzyca,,Wiolinki" („Crescendo" wzięły udział w Konkursie Kolęd i Pastorałek w Rudzicy. Młodsze„Wiolinki" uplasowały się na 1. miejscu w swo
jej kategorii, starsze,.Crescendo" zdobyło 2. miejsce.

D

r W kościele parafialnym pw. św. Józefa w Suchej Górnej odbył się koncert pt. WęJ drowali Trzej Królowie z udziałem uczniów górnosuskiej PSP, przedszkolaków oraz
Chóru Mieszanego „Sucha" MK PZKO.

Zmarł Otto Jaworek, długoletni kierownik artystyczny ZPiT Olza, reprezentacyj
nego zespołu ZG PZKO.
1 3 Prelekcję o swojej wyprawie motocyklowej do Mongolii wygłosili w Bibliotece'
I J Miejskiej przy ul. Hawliczka w Cz. Cieszynie Tomasz Glac i Ondrej Mitrenga.

0 stawę obrazów pt. Beskidzkie Obrazki. Swoje prace inspirowane folklorem, życiem góra
li, tańcami i zwyczajami oraz pejzaże beskidzkie, wystawiała Agnieszka Pawlitko z Cieszyna.

1 A Pierwszy Koncert Dobrej Woli zorganizowało w swoim Domu PZKO Miejscowe
I 4 Koło PZKO Leszna Dolna. W koncercie wystąpił m. in. PZŚ „Hutnik" pod batutą
Anny Ostrowskiej oraz utalentowani skrzypkowie z Lesznej. Dochód z imprezy został
przekazany Fundacji„Spełnienie" w polskiej Szprotawie.

£ W tegorocznym Orszaku Trzech Króli w Cieszynie wzięła udział para prezydencka
O RP Andrzej Duda i Agata Komhauser-Duda.

1 r Chór Żeński "Melodia" MK PZKO w Nawsiu pod dyrekcją Aleksandry Zeman wystąI J pił z koncertem kolęd w kościele klasztornym Sióstr Elżbietanek w Jabłonkowie.

£ Centrum Góralskiej Informacji Turystycznej w Mostach koło Jabłonkowa urządziło wy-

IT W ramach nabożeństwa w Śląskim Kościele Ewangelickim A.W. w HawierzoI
wie-Błędowicach wystąpił z koncertem Chór Mieszany „Lira" z Darkowa pod
batutą Beaty Pilśniak-Hojki.

D

1 C Chór męski„Gorol" z MK PZKO Jabłonków w ramach corocznego zimowego cyklu
koncertowego zawitał z kolędami do kościoła pw. Św. Katarzyny w Wędryni.

ID

1C W Domu PZKO im. Adama Wawrosza wTrzyńcu na Tarasie odbył się Koncert No-

ID

woroczny w wykonaniu Kameralnego Zespołu Śpiewaczego „TA Grupa" zorga
nizowany przez MK PZKO Trzyniec-Osiedle.
IT W Kościele św. Alberta w Trzyńcu odbyło się Kolędowanie przy żłóbku. Kolędy
I / i pieśni bożonarodzeniowe wykonały dziecięca schola DROPS, Parafialna Schola Młodzieżowa z Trzyńca oraz schola młodzieżowa z Goleszowa.
1 O Od 18.1. do 29.1.2017 w Wielkiej Galerii Teatru Cieszyńskiego można było obejI O rzec wystawę PRZENIKANIE°°PRONIKÄNI młodych artystów z Polskiego Gim
nazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie.
ZT W kościele parafialnym w Jabłonkowie odbył się V Koncert Kolęd. W programie

U wystąpili - Chór Męski„Gorol", Polski Chór Parafialny, Chór Żeński„Melodia", kape
la „Rozmarynek" oraz Orkiestra Kameralna.
ZF„Górole"zorganizowałw Domu PZKO w Mostach koło Jabłonkowa XXXIX Bal Go/ miski. W ramach przeglądu zespołów i kapel ludowych wystąpił również profesjo
nalny zespół PUL'S ze słowackiego Preszowa.
_____

~J W Wierzniowicach odbył się tradycyjny noworoczny spływ kajakowy Olzą, który
/ kontynuowano nieformalnym spotkaniem w Domu PZKO.
W kościele ewangelickim w Hawierzowie-Błędowicach przebiegła kolejna edycja
/ świątecznego czytania i kolędowania. Aktorka Jolanta Baton czytała książkę pt.
Przygody Koziołka Matołka, Beata Czendlik-Śelova zaśpiewała międzynarodowe kolędy.
O Chór „Lira" z Darkowa oraz Polski Zespół Śpiewaczy „Hutnik" z Trzyńca wystąpiły
O w ramach XVII Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Kozach Gaje w kościele pw. Zesłania
Ducha Świętego.
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OD WYDAWCY

WIARYGODNOŚĆ A ZWIĄZKOWA TOŻSAMOŚĆ
Początek roku to dla wielu z nas, działaczy PZKO lub - jak kto woli -

Bardzo ciekawe i znamienne było wystąpienie skarbnika MK PZKO

wolontariuszy, bardzo pracowity okres. Tak, jak wcześniej pisaliśmy,

Czesława Gałuszki, który stwierdził, że sprawozdanie finansowe to

obecny jubileuszowy 70, rok działalności Polskiego Związku Kultural

najważniejsza informacja, jaką członkowie MK PZKO w Boguminie-

no-Oświatowego w Republice Czeskiej będzie rokiem bardzo specy

-Skrzeczoniu chcą zawsze usłyszeć. Przeprowadził więc szczegółową

ficznym dla wszystkich Zaolziaków. Czekają nas nie tylko uroczyste

analizę kosztów i dochodów ze wskazaniem na rentowność organi

obchody siedemdziesięcioletniej działalności naszego Związku, ale

zowanych imprez. Tych dochodowych, ale też i tych, które przyniosły

również Zjazd Delegatów PZKO, który wybierze nowe władze, przed

członkom Miejscowego Koła PZKO straty.

stawicieli - reprezentantów naszego Związku.

I tu jest cały pies pogrzebany!!!
Sprawozdania finansowe podawane na każdym zebraniu spra

Członkowie Zarządu Głównego PZKO starają się być na wszyst

wozdawczo-wyborczym MK PZKO czy Zjeździe Delegatów PZKO,

kich zebraniach Miejscowych Kół PZKO, by przekazać zebranym

sprawdzone i skorygowane przez komisje rewizyjne, są miarą WIA

najważniejsze informacje i zaznajomić się z problemami i propozy
cjami swoich członków.

dego Miejscowego Koła PZKO oraz całego Związku! Bez rozliczenia

Miałem przyjemność uczestniczyć w kilku zebraniach sprawoz
dawczo-wyborczych, na które zaprosiły mnie Miejscowe Koła. Ostat
nie z nich odbyło się w Boguminie-Skrzeczoniu.
Po wysłuchaniu sprawozdania z działalności Koła oraz sprawoz
dania finansowego nastał czas na chwilę refleksji.
Wierzyć się nie chce, że taka garstka ludzi jest w stanie wykonać
tyle pozytywistycznej pracy „od podstaw':

się z zarządzanych pieniędzy nie jest i nie może być żadna organiza
cja wiarygodna. PZKO ta zasada dotyczy w pierwszym rzędzie.
Właśnie dlatego takie wielkie znaczenie mają nasze sprawozda
nia finansowe. Są podstawą zaufania, dobrych wzajemnych stosun
ków w Miejscowych Kołach PZKO i w całym Związku. Tworzą pozy
tywny wizerunek PZKO nie tylko wśród samych członków, ale także,
a może przede wszystkim, wobec otoczenia.

W sprawozdaniu z działalności można było usłyszeć nie tylko

Tutaj pozwolę sobie na małą dygresję. Kilkakrotnie mogliśmy

0 takich tradycyjnych imprezach integracyjnych jak Bal Kabareto

w naszych mediach przeczytać, że PZKO jest organizacją postkomu

wy, międzynarodowy turniej w piłce nożnej, turniej tenisa stołowe

nistyczną. Takie sądy prezentowali ci członkowie PZKO, którzy ra

go, festyn ogrodowy, wycieczki tematyczne czy wigilijka.

zem z nami zjadali bułeczki z tej samej komunistycznej piekarni. Pa

Panowie z MK PZKO wchodzą również w skład drużyny piłkar

trząc na odbywające się obecnie zebrania Miejscowych Kół PZKO na

skiej„Orły Zaolzia" która corocznie bierze udział w turnieju organi

całym Zaolziu mam prawo powiedzieć, że Polski Związek Kultural

zowanym w ramach imprez towarzyszących jabłonkowskiego „Gorolskigo Święta"

no-Oświatowy był w owych czasach prekursorem demokratyczne
go systemu zarządzania.

Swój wkład w zachowanie naszej kultury oraz tożsamości naro

Dlaczego? Przyjrzyjcie się, drodzy czytelnicy, strukturze odbywa

dowej wnieśli bogumińscy pezetkaowcy poprzez występy chóru

jących się dzisiaj zjazdów i zebrań członkowskich. Tak samo jak wte

Hasło, który w ubiegłym roku obchodził swoje 90-lecie, zorganizo

dy, tak samo i dzisiaj wybieramy demokratycznie, poprzez głosowa

wane prelekcje, uczczenie ofiar lokalnego Polenlagru oraz troskę o
pomnik 104 Polaków, ofiar II wojny światowej.

nie, członków zarządów, komisji rewizyjnych, uchwalamy plany

Ciekawie zapowiada się listopadowa uroczystość, którą bogumińskie MK PZKO włączyło do swojego planu pracy w związku z ob
chodami jubileuszu 70-lecia PZKO.

działalności związkowej, budżety, przyjmujemy nowych członków,
podejmujemy ważne dla nas decyzje.
Co więcej, podobny model zarządzania stowarzyszeniami taki
mi, jak PZKO, obowiązuje i w czasach obecnych.

Członkowie Koła dbają też o swój Dom PZKO - przeprowadzili

Powracając do zebrania sprawozdawczo-wyborczego w MK PZKO

remont WC, ogrzewania gazowego,zrobili rekonstrukcję kuchni, re

w Boguminie-Skrzeczoniu trzeba powiedzieć, że tutejsze MK PZKO

mont dachu. Ze wszech miar słuszna była więc decyzja Zarządu

nie jest żadnym wyjątkiem. Bardzo podobna działalność odbywa się

Głównego PZKO o wspieraniu Miejscowych Kół poprzez instruktaż

we wszystkich działających Miejscowych Kołach PZKO na całym Zaol

1 szkolenia dotyczące zdobywania środków finansowych na realiza
cję swoich inwestycyjnych zamierzeń.

ziu. W jednych bardziej bogata, w innych skromniejsza.
Od siedemdziesięciu lat staramy się o zachowanie naszej mowy,

Członek Komisji Rewizyjnej MK PZKO Albert Grzebień przypo

kultury, zwyczajów, szkół i przedszkoli. Poprzez swoją bezintere

mniał, że bogumiński Dom PZKO jest obecnie ostatnim w Obwo

sowną działalność udowodniliśmy sami sobie, że jesteśmy godnymi

dzie Bogumińskim i najdalej wysuniętym Domem PZKO i poprosił
nas o wsparcie.

sach i pozostawili nam spuściznę, o którą się troszczymy i którą sta

Obwód Bogumiński PZKO to jeden z nielicznych, prężnie działa
jących obwodów, zrzeszających lokalne Miejscowe Koła PZKO. Jego
zebrania odbywają się 2 razy w roku.
Członkowie MK PZKO w Boguminie-Skrzeczoniu nie zapominają
również o potrzebach Związku, czego wyrazem był udział w prenu

2

RYGODNOŚCI, RZETELNOŚCI i UCZCIWOŚCI każdego skarbnika, każ

następcami naszych poprzedników, którzy żyli w trudniejszych cza
ramy się zachować dla naszych następców.
PZKO to nie tylko nazwa Związku, to klejnot, to marka, wliczana
do naszego majątku związkowego, która ma swoją wymierną war
tość. Obowiązkiem każdego członka PZKO bez wyjątku, jest obrona
tej nazwy, dobrego imienia PZKO.

meracie wspierającej naszego miesięcznika „Zwrot". Ze względu na

Skrót PZKO ma dla nas taką samą wartość, jaką dla zmotoryzo

ograniczone środki otrzymywane z Ministerstwa Kultury RC nie by

wanych ma marka Mercedes, czy BMW. PZKO jest dzisiaj gwarancją

libyśmy w stanie dopiąć ubiegłorocznego, ograniczonego budżetu

solidności, rzetelności, wywiązywania się z podjętych zobowiązań.

„Zwrotu", gdyby właśnie nie wsparcie naszych prenumeratorów.

Jesteśmy partnerem, na którego można liczyć.
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I tu chciałbym się odnieść do prób realizacji, bez związkowej ak

Chciałbym być tutaj dobrze zrozumiany. Nie miałbym nic przeciw

ceptacji. pomysłu zmiany nazw naszych Domów PZKO na Domy

ko temu, ale tak poważny zabieg powinien być poprzedzony konsul

Polskie. Rebranding, czyli właśnie zmiana nazwy, jest procesem

tacjami z samymi członkami PZKO i w efekcie poddany pod głosowa

trudnym i obarczonym pewnym ryzykiem. Czasami przynosi on po

nie właściwych gremiów. Mam wrażenie, że ktoś chce nam tutaj zro

zytywne efekty lub jest wręcz konieczny, kiedy na celu mamy zmia

bić dobrze, nie pytając pacjenta o samopoczucie i jego zdanie.

nę wizerunku, czy postrzegania danej organizacji.

W roku naszego zacnego jubileuszu pozbawianie nas tego waż

W naszym jednak wypadku uważam, że nie mamy się czego wsty

nego atrybutu wydaje się działaniem, delikatnie rzecz biorąc, nie

dzić, a powstaje zasadnicza wątpliwość, czy pomysłodawcy zastanowili

przemyślanym, w myśl zasady:,,o nas bez nas". Jest jeszcze czas, aby

się nad tym, czy dany proces nie zaważy na historii i wartości marki od

się nad tym zastanowić i podjąć przemyślaną dyskusję i ewentualną

70 lat używanej przez wiele pokoleń. Nie można się zgodzić z tym, aby

decyzję. Zastanówmy się także i nad tą ważną dla PZKO sprawą, bo

sygnowane przez Kongres Polaków Wizje, czy inne informacje, w istotny

skutki tej decyzji będą miały niewątpliwie wpływ na nasz związko

sposób ingerowały, czy też podważały wewnętrzne struktury Związku.

wy wizerunek w przyszłości!

Wasz Jan Ryłko

MIKROREGION Z WIĘKSZYM ZASIĘGIEM
Poszerzenie granic Mikroregionu Góralsko Swoboda, planowa
ne wyjazdy czy działania promocyjne - to tylko część tematów pod
jętych podczas spotkania, które miało miejsce w piątek 27 stycznia
w Domu PZKO w Jabłonkowie. W obradach wzięli udział członkowie
Mikroregionu z Leszkiem Richterem, koordynatorem lokalnym mar
ki Góralsko Swoboda produkt regionalny, na czele.
- Rok 2016 był dla naszej marki szczególnie pracowity. Oprócz
szeregu spotkań z samorządowcami i przedstawicielami placówek
kulturalnych, dzięki którym udało nam się nawiązać nowe partner
stwa, zorganizowaliśmy Komisję Certyfikacyjną. Większość produ

pularyzacji rzemiosła, jakim jest malowanie ceramiki na pograniczu

centów przedłużyła ważność swojego certyfikatu, w dodatku na li

polsko-czeskim. Przypomni o dziedzictwie kulturowym i zachęci do

ście naszych certyfikowanych produktów znalazło się siedem no

kultywowania tradycji i przekazywania jej młodszym pokoleniom.

wych oryginalnych wyrobów. Zainteresowanie marką niezmiernie

Wypracowane zostaną też innowacyjne metody, wzornictwo i techni

nas cieszy - powiedział na wstępie Leszek Richter. W u biegłym roku

ki zdobnicze.Te wszystkie działania wpłyną na uatrakcyjnienie obsza

marka zaistniała na Facebooku, kładziono też nacisk na promocję

ru objętego projektem - podkreślił Leszek Richter. Jeśli chodzi o pro

w mediach lokalnych, dzięki czemu informacje nt. działań poszcze

jekty unijne, to na tym się nie kończy. Mikroregion Góralsko Swoboda

gólnych członków Mikroregionu dotarły do większej ilości osób.

planuje złożyć wniosek projektowy wraz z Koalicją Marek Ziem Gór

Przedstawiciele marki wzięli udział w szeregu imprez regionalnych

skich. Projekt miałby na celu wypromowanie obu partnerów.

i nie tylko. Zaproszeni zostali m.in. na Międzynarodową Wystawę

Ważnym wydarzeniem tego roku będzie z całą pewnością pre

Technicznych Innowacji, Patentów i Wynalazków „Invent Arena

zentacja marki w ramach„Dni Kulutry Słowiańskiej" w Liberskim Gro

2016", III Europejski Piknik Rowerowy na trójstyku czy Międzynaro

dziszczu. Festiwal odbywający się w pierwszych dniach czerwca po

dową konferencję naukową pt. „Zaolzie jako wieloetniczny region

święcony zostanie polskiej i chorwackiej kulturze. Oprócz licznych

historyczno-kulturowy. Doświadczenia koegzystencji i wyzwania

wydarzeń zaplanowanych na rok 2017 wydrukowane zostaną kata

na przyszłość". Z producentami i ich wyjątkowymi wyrobami można

logi oraz materiały promocyjne. Nie zabraknie też gazety regional

było się oczywiście spotkać w ramach „Gorolskigo Święta", gdzie

nej, która powstała już w wielu regionach należących do Stowarzy

podczas niedzielnego programu wręczono im certyfikaty.

szenia Marek Regionalnych w RC. Materiały wykorzystywane będą

Mimo że rodzina producentów rozrosła się niedawno, bo w maju

w ramach jarmarków i imprez folklorystycznych, ale także w punk

ubiegłego roku, również w tym roku odbędą się obrady Komisji Certy

tach informacyjnych czy oficjalnych spotkaniach. Materiały promo

fikacyjnej udzielającej markę. Wszyscy chętni mogą zgłaszać swój

cyjne trzeba koniecznie zaktualizować, bowiem zmianie uległ nie tyl

udział, bowiem marka przyznawana będzie na przełomie marca

ko skład producentów, zmieniły się także granice Mikroregionu. Na

i kwietnia. Komisja to jedno z wielu działań zaplanowanych na rok bie

mapie wyznaczającej poszczególne gminy bądź jej części znalazły się

żący. W ostatnim dniu stycznia rozpoczęła się realizacja projektu pt.

dodatkowo Czadca i dzielniceTrzyńca, takie jak: Czeski Puńców, Lesz

Malowane dziedzictwo bez granic, który MK PZKO Jabłonków (koor

na Górna, Guty, Karpętna, Koj ko wice, Oldrzychowice, Osówki i Tyra.

dynator marki) realizuje wspólnie ze Stowarzyszeniem Kraina św. An

Odtąd o markę ubiegać się mogą także producenci zamieszkujące

ny z Krapkowic (Opolskie). - Realizacja projektu przyczyni się do po

owe tereny.

WSPÓŁPRACA Z KOLEJNĄ POLSKĄ UCZELNIĄ

z przedstawicielami Wydziału Etnologii i Nauko Edukacji Uniwersyte

Magdalena Ćmiel / Fot. M. Ćmiel

tu Śląskiego w Cieszynie na czele z dziekanem wydziału prof. Zeno

CIESZYN / Polski Związek Kulturalno-Oświatowy od kilku już lat

nem Gajdzicą. W spotkaniu udział wziął też dyrektor Stowarzyszenia

współpracuje z Wyższą Szkołą Biznesu. Najprawdopodobniej roz

Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza" Bogdan Kasperek. Rozwa

pocznie współpracę z kolejną wyższą uczelnią.

żano możliwości transgranicznej współpracy obu placówek przy re

Delegacja PZKO z prezesem Janem Ryłką na czele spotkała się
w czwartek 2 lutego w siedzibie Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie

alizacji projektów. Kolejne spotkanie zaplanowano na koniec lutego.
Podczas niego zostaną ustalone bliższe szczegóły partnerstwa.

AS
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Jan ‘RyJUur, Tomasz Wałach
PZKO OCZAMI DWU POKOLEŃ
W tym roku Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w RC obchodzi jubileusz 70-lecia. O tym, jak patrzą na tę organi
zację dwa pokolenia Polaków, rozmawiamy z Janem Ryłką, prezesem PZKO oraz Tomaszem Wałachem, członkiem
kapeli Noemiracles. Teść (Jan Ryłko) i zięć (Tomasz Wałach) opowiadają też o tym, czym jest dla nich patriotyzm.
TEKST: HALINA SZCZOTKA / ZDJĘCIA: WIESŁAW PRZECZEK
Coraz powszechniejsze staje się stwier
dzenie, że nie potrafimy rozmawiać z ro
dziną o rzeczach poważnych. Mówicie
w domu o „sprawach polskich"?
Tomasz Wałach: Na pewno podejmuje
my ten temat, również dlatego, że często
jesteśmy rozczarowani sytuacją wokół nas.
Mnie na przykład smuci fakt, że chodzę do
kościoła, który niespecjalnie dba o to, żeby
rozwijać tożsamość polską, pomimo tego,
że większość ludzi, którzy tam chodzą, jest
Polakami albo przynajmniej ich przodko
wie nimi byli. Po prostu odczuwam brak od
powiedniego wsparcia w szukaniu naszej
autentycznej tożsamości, a przecież to taka
ważna sprawa.
Tak samo, jak wiem, że jestem chrześcija
ninem, powinienem też wiedzieć, że jestem
Polakiem na Zaolziu. Dlaczego przytoczy-

4
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fern akurat Kościół? Bo to, moim zdaniem,
całkiem liczna „organizacja" zrzeszająca du
żo Zaolziaków, którzy czują się do niej bar
dziej przynależni, niż do jakiejkolwiek innej
polskiej organizacji na Zaolziu.
Wracając do pytania, sporo rozmów na
temat „spraw polskich" prowadzę też z mo
im dziadkiem (choć on nie lubi, jak tak do
niego mówię, woli„starzik"), który ma niesa
mowitą wiedzę historyczną, więc często po
obiedzie niedzielnym robi nam „wykłady"
nt. Zaolzia, Polski.

Jan Ryłko: U nas w domu zawsze była
taka tradycja, że wieczorami rozmawiali
śmy z bratem i z rodzicami na różne tematy.
I właśnie te rozmowy i spotkania utkwiły mi
do dziś w pamięci, doceniam ich olbrzymi
wpływ na moje życie. Te rozmowy były tym
najwartościowszym, co mnie w relacjach
z moimi rodzicami spotkało.

To prawda, że sporo Zaolziaków nie zna

też potrzebują butów". Był tam ze mną kole

To samo staram się wprowadzać teraz

dobrze języka polskiego, ale to niestety nie

ga, u którego mieszkałem w Niemczech. Po

u siebie w domu, również staram się roz

dotyczy tylko młodych. Moim zdaniem naj

tem rozmawialiśmy o sytuacji, o Polakach,
którzy żyją z takiego handlu. No i wtedy mu

mawiać często ze swoimi dziećmi. Jeśli

ważniejsze jest to, by człowiek sam chciał, by

wydarzy się coś ważnego, to spotykamy

sam szukał swojej tożsamości i się kształcił.

powiedziałem, że nie jestem Polakiem, tyl

się w wąskim rodzinnym gronie i dyskutu

Oczywiście dobrze jest, kiedy rodzice tłuma

ko jestem Ślązakiem. Po prostu wstydziłem

jemy szczerze i otwarcie. Takie rozmowy

czą dziecku, kim jest, ale przychodzi taka

się zachowania tych ludzi. Dopiero później

tworzą niesamowicie silne więzy pomię
dzy nami.

chwila i człowiek sam znajdzie właściwą drogę.

uświadomiłem sobie, że każdy jest odpo

Znam młodych ludzi, których rodzice wy

wiedzialny za siebie i nie muszę się identyfi

chowywali jako Polaków, starali się im wszcze

kować z tymi ludźmi.

W jaki sposób przekonywał pan swoje
dzieci, by mówiły po polsku, by czuły się
Polakami?

waniu języka polskiego najbardziej pomaga

mojej rodziny. Jeden dziadek został zamor

Jan Ryłko: Ja mam sprawę załatwioną

spędzanie czasu ze znajomymi z Polski czy

dowany przez Sowietów w Miednoje, brat

pić, jak ważne są korzenie, ale w nich nie zo

Natomiast jeśli chodzi o sam patriotyzm,

stawiło to śladu. Mnie osobiście w utrzymy

to on jest głęboko zakorzeniony w historii

samoistnie, ponieważ przywiozłem sobie

słuchanie polskiej muzyki, to robię auten

mojego ojca został zastrzelony przez Niem

żonę z Warszawy i w domu mówimy po pol

tycznie, nie z przymusu.

ców na trzy miesiące przed końcem wojny
o polskość. Mój ojciec zaś walczył w Wojsku

polsku. Sprawami polskości zajmuję się po

No właśnie, młodzi ludzie na Zaolziu
są patriotami?

za domem i nie przenoszę spraw zawodo

Tomasz Wałach: Do kwestii patriotyzmu

ta po zakończeniu wojny, w Bieszczadach,

wych z pracy do domu. W naszej rodzinie ni

podchodzę bardzo ostrożnie. Czasami spo

w konflikcie polsko-ukraińskim. Czyli moi

gdy nikogo nie trzeba było przekonywać do

tykam się u nas z przejawami ksenofobii, a to

przodkowie niejako zobowiązują mnie do

polskości, mamy ją we krwi.

mi się nie podoba. Jeśli chodzi o ludzi w mo

takiego, a nie innego zachowania. I może

im wieku, to bywa różnie. Niektórzy czują się

dlatego właśnie jestem tak długo, a może

Ostatnio sporo mówi się o tym, że mło
dzi nie znają dobrze języka polskiego.
Zgadza się pan z tym stwierdzeniem?
Tomasz Wałach: Teść to sobie dobrze

być Polakami, ale sądzę, że jednak większo

nawet za długo, prezesem MK PZKO w Ja

ści z nas patriotyzm jest raczej obcy.

błonkowie, i pewnie dlatego też zgodziłem

sku. Czasami oczywiście też zdarza się, że
używamy gwary, ale najczęściej mówimy po

pod Kozubową, bo walczył w partyzantce
Polskim od 1945 do 1948 roku, czyli trzy la

się zostać prezesem ZG PZKO.

Jan Ryłko: Teraz, po latach mam już bar

załatwił, bo ma żonę z Warszawy. Moi rodzi

dzo jasne określenie tego, co jest patrioty

ce obaj pochodzą z Zaolzia i jako dziecko

zmem. Nie zawsze tak było. Byłem kiedyś

nie miałem bezpośredniego kontaktu z ję

w Niemczech, w Zgorzelcu. Akurat było to

Umiemy manifestować swój patrio
tyzm?
Tomasz Wałach: Myślę, że łatwiej było

zykiem polskim na co dzień, chyba że spoty

w czasie, kiedy Polacy przez granicę z Nie

o uczucia patriotyczne w czasach wojny.

kaliśmy się z wujkiem, najstarszym bratem

miec przenosili na plecach dywany i inne

Wtedy często człowiek musiał wybierać,

taty, który mieszka w Polsce. Na pewno ła

produkty. I tam w jednym sklepie z butami

kim będzie, musiał określić się po którejś ze

twiej mieli moi koledzy, którzy studiowali

widziałem, jak Polka podeszła do kasy z kil

stron. Dziś, kiedy żyjemy w demokracji, to

w Polsce. Ja spędziłem studia w Pradze i na

koma parami butów. A pani sprzedawczyni

już nie jest konieczne. Nikt z nas nie jest

uczenie się poprawnej polszczyzny nie

wyciągnęła te buty z koszyka, zostawiła jej

zmuszany do tego, by określać swoją tożsa

przyszło mi tak łatwo.

tylko jedną parę i tłumaczyła: „Nasi ludzie

mość. Jeśli nie chce, nie musi.
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Jan Ryłko: Patrzę na to inaczej. W Polsce
patriotyzm często bywa wyświechtanym
pojęciem i z istotą tego słowa ma niewiele
wspólnego. Natomiast my swój patriotyzm
musimy przejawiać codziennie - wchodząc
do sklepu i mówiąc „dzień dobry" zamiast
„dobry den" wychodząc od lekarza i mó
wiąc „do widzenia" zamiast „na shiedanou"
do pełnej poczekalni.
To jest moim zdaniem przejaw patrioty
zmu, choć my sami często tego w tych wła
śnie kategoriach nie postrzegamy. Patrio
tyzm u nas przejawia się nie tym, że biegamy
z polską flagą po Jabłonkowie, ale tym, że nie
wstydzimy się swojej polskości, nie wstydzi
my się mówić po polsku i np. posyłać swoje
dzieci do polskiej szkoły, czytać publicznie
polską prasę, czy polską książkę. Na tym wła
śnie polega różnica między Polakami u nas
i w Polsce.Tam nie trzeba na co dzień mani
festować swojego patriotyzmu, tam się po

np. w latach 80. liczyłem się z tym, że tak

prostu jest Polakiem. U nas to nie jest takie

może być, ponieważ studiowałem w Polsce

mnie rola prezesa ZG PZKO to pełna poświę

proste i wymaga czasami sporej odwagi, no

i na nasz teren przynosiłem te „zgniłe soli

cenia misja. Zależało i cały czas zależy mi na

i uświadomienia sobie tego, kim się jest.

darnościowe pomysły". Miałem możliwość

tym, by ten Związek, nasz Związek, działał,

na własnej skórze przeżyć to, co działo się

żeby miał należny szacunek w społeczeń

Tomasz Wałach: W takim rozumieniu

w Warszawie i skonfrontować z tym, co pisa

stwie, by nie był odsuwany na boczny tor.

oczywiście też jestem patriotą. Studiowałem

no np. w„Rudym Prawie". A także bardzo bo

biznes w międzynarodowej szkole, w której

leśnie odczuć częste przekraczanie czesko-

rozmawialiśmy tylko po angielsku. I zawsze

-polskiej granicy.

mówiłem tam o sobie, że jestem Polakiem
mieszkającym w Republice Czeskiej. Myślę,
że wiele mi to ułatwiło, moi rozmówcy wie
dzieli, kim jestem, i że jestem pewien swojej
tożsamości.

Czasami jednak bywa tak, że ludzie
mieszkający w Polsce nie mają pojęcia
o tym, że na Zaolziu żyją Polacy.
Jan Ryłko: Jak przyjeżdżamy do Polski,
to mówią o nas:„wy Czesi", a jak jesteśmy tu
taj, to znowu: „wy Polacy".

Porozmawiajmy teraz o PZKO. Mamy
rok jubileuszowy, zbliża się Zjazd PZKO.
Na ostatnim Zjeździe został pan wybra
ny na prezesa ZG PZKO na drugą kaden
cję. Wtedy nie było żadnych kontrkandy
datów. Jak pan sądzi, jak będzie w tym
roku?
Jan Ryłko: Tak, rok 2017 jest rokiem
szczególnym, bo obchodzimy kilka ważnych
dla naszej społeczności wydarzeń. Mam na
myśli 70-lecie istnienia PZKO i oczywiście 70.
edycję Gorolskigo Święta. W tej odświętnej

Tomasz Wałach: Ostatnio byliśmy na uro

atmosferze będzie miał miejsce również

dzinach i żona mojego dalszego kuzyna z Wi

XXIII Zjazd PZKO. Czy będę kandydował? Nie

sły w rozmowie z moją żoną powiedziała:„Wy

podjąłem jeszcze ostatecznej decyzji, bo

Czeszki to macie ładną urodę". Widać, że na

prawdę mówiąc, biję się z myślami, Z jednej

wet członkowie rodziny czasami nie mają po

strony mam wystarczająco dużo energii i po

jęcia o tym, że my jesteśmy Polakami.

mysłów, ale także wiele pozytywnych efek
tów mojej i naszej związkowej pracy, a z dru

Jan Ryłko: Ja mam dodatkowo jeszcze
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giej strony spotykam się często z niezrozu

polskie obywatelstwo, pomimo tego, że

mieniem i brakiem wsparcia, szczególnie

urodziłem się tutaj. I tego to już w ogóle ma

wśród niektórych działaczy PZKO. To mnie

ło kto rozumie. Jestem rezydentem, muszę

nie wspiera, nie daje poczucia, że robię coś

mieć świadomość tego, że mam co prawda

dobrego i potrzebnego. Dlatego ta decyzja

zezwolenie na pobyt stały, ale równie do

nie będzie łatwa. Trudno być prorokiem we

brze mogę nie dostać przedłużenia tego ze

własnym kraju. Zobaczymy...

zwolenia. Chociaż wydaje mi się, że dzisiaj

A wracając do poprzedniego Zjazdu, to

tego typu sytuacja nie może się zdarzyć, ale

sam zadaję sobie pytanie, dlaczego wtedy
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nie było żadnych chętnych kandydatów... Dla

Identyfikuje się pan z jakąkolwiek or
ganizacją tak mocno, jak pana teść?
Tomasz Wałach: Trudno powiedzieć,
chyba nie. Członkiem PZKO zostałem w taki
sposób, że ówczesny prezes MK PZKO przy
szedł do nas, jak byliśmy chyba w ósmej kla
sie, rozdał legitymacje, powiedział, że fajnie
jest być w PZKO, a jak nie będziemy, no to
nasz minus. No więc podpisałem, chociaż

ROZMOWA ZWROTU

Śledzi młodzież spór między PZKO
i Kongresem Polaków? Ma on jakikolwiek
wpływ na ich stosunek do polskich orga
nizacji?
Tomasz Wałach: Ja nie mam szans na to,
by konfliktu nie śledzić, skoro moim wujkiem
jest Mariusz Wałach, prezes Kongresu Pola
ków a teściem Jan Ryłko, prezes ZG PZKO.
Moim zdaniem większość konfliktowych sy
tuacji została sztucznie stworzona. Młodzi lu
dzie na Zaolziu nie mają pojęcia, że takie spo
ry na Zaolziu są, bo nie czytają „Zwrotu", nie
czytają „Głosu Ludu" i ich to nie obchodzi.
Oczywiście pośrednio te informacje też mię
dzy nich docierają, ale nie sądzę, by ich jakoś
specjalnie interesowały. Choć z drugiej stro
ny, na pewno w niektórych wypadkach nie
mają pozytywnego wpływu na określenie na
przykład ich tożsamości. Choć nie zawsze, ja
jestem Polakiem i nie zmieni tego żaden kon
nie wiedziałem, na czym to bycie członkiem
w ogóle polega, nikt nam tego nie wytłu
maczył, nie powiedział.

Jan Ryłko: Niektórzy sugerują, że Góral
ski Święto nie jest polską imprezą, tylko ślą

flikt między organizacjami.

ską, albo nawet czeską. Ostatnio spotkałem

Mógłby pan w kilku słowach wytłuma

się ze stwierdzeniem, że to nie jest impreza

czyć, o co w tym całym konflikcie chodzi?

Teraz ta organizacja też jest panu ob
ca?

PZKO, tylko polska impreza organizowana

Jan Ryłko: Powodów jest wiele. Cały ten

przez PZKO. Z tym też nie mogę się zgodzić,

problem powstał, kiedy PZKO złożyło akces

Tomasz Wałach: Nie. Bardzo lubię np.

bo Góralski Święto zawsze było, jest i będzie

do Kongresu Polaków, warunkiem tego ak

Góralskie Święto, razem z żoną w ubiegłym

PZKOwskie. Z natury rzeczy jest to impreza

cesu miała być umowa, w której miały być

roku pomagaliśmy w stoisku MK PZKO Ja

polska, ponieważ organizuje ją Polski Zwią

określone jego warunki. Umowa nie była

błonków i bardzo dobrze się czułem wśród

zek Kulturalno-Oświatowy, a nie Chiński

przez KP dotrzymywana. Opracowano nową

tych ludzi. Moim zdaniem to, że ludzie rów

Związek. Myślę, że to każdemu zdrowo my

umowę, niestety ona powstała pod moją

nież w ten sposób pomagają w utrzymywa

ślącemu człowiekowi jest jasne. Tradycje,

nieobecność i nie wszystkie konieczne zmia

niu polskości, folkloru, tradycji na Zaolziu

które tam pokazujemy, są polskimi tradycja

ny w tej umowie się znalazły. A cały problem

jest bardzo wartościowe. Nawet przygoto

mi regionalnymi, one wyrastają z polskiej

polega na tym, że od co najmniej dwudzie

wanie tradycyjnych potraw kuchni śląskiej
jest bardzo ważne.

kultury, z żadnej innej.

stu lat staraliśmy się zmienić statut KP tak, by
nie był on dyskryminujący dla PZKO. Do tych

Wróćmy jeszcze do tematu naboru no

zmian, które by nas satysfakcjonowały, nie

wych członków do PZKO. Czy to, o czym

doszło. Uważam, że sytuacja, kiedy ja z mo

mówił pan Tomasz, nie wydaje się panu
niepokojące?

im wiceprezesem na Zgromadzeniu Ogól
nym KP reprezentując 12 tys. członków ma

Jan Ryłko: Na pewno nie tak powinno

my każdy jeden głos, a obok mnie siedzi pre

wyglądać przyjmowanie nowych członków i

zes organizacji, która ma 50 członków i też

ja mam nadzieję, że nigdzie tak się już nie

ma jeden głos, a dalej osoba fizyczna, która

dzieje. Kiedyś Agata Cimała (teraz już Sucha

też ma jeden głos, jest po prostu niedemo

nek) z Danielem Szpyrcem, szefem Rady Mło

kratyczna. Takiego systemu nie ma nigdzie

dzieży PZKO, jeździli po szkołach i robili pre

na świecie. Widocznie taki stan rzeczy nie

zentację i promocję PZKO, pokazywali, co or

którym osobom odpowiada i nie ma woli te

ganizacja może zaoferować młodzieży. Nie

go zmieniać.

wciskali nikomu legitymacji, tylko tłumaczyli,
co to jest za organizacja, co oferuje itp. Ostat
nio ciekawa inicjatywa pojawiła się w By

Pana zdaniem PZKO ma cokolwiek do
zaoferowania młodzieży?

strzycy. Pani Śkńouril zaprosiła uczniów klasy

Tomasz Wałach: Myślę, że to akurat za

ósmej i dziewiątej do Domu PZKO, przygo

leżne jest wprost od młodzieży. Są Miejsco

towano dla nich specjalny program. Trzeba

we Koła, które są bardzo ciekawe dla mło

też podkreślić młodym ludziom, że PZKO

dzieży, która się spotyka, są imprezy mło

jest największą polską organizacją w Euro

dzieżowe. Na przykład bardzo dobrze widać

pie działającą poza granicami kraju, i że by

to w Bystrzycy, gdzie jest sporo imprez dla

cie jej członkiem jest wielkim zaszczytem.

młodych, spotkań. To, czy młodzi znajdą
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w PZKO coś dla siebie, uzależnione jest od
ludzi, nie od organizacji jako takiej. Jak są
młodzi i robią coś, to jest fajnie, ale wiemy
dobrze, że są też Koła, gdzie młodzież nie
pracuje. Jednak moim zdaniem tego nie da
się narzucić odgórnie. Przyczyną tego, że
młodzi nie udzielają się w pracy PZKO, nie
jest sama organizacja, tylko właśnie brak
odpowiednich liderów wśród młodych lu
dzi.

Jan Ryłko: Staramy się przygotowywać
też ofertę dla młodzieży i moim zdaniem
młodzi ludzie w PZKO robią wiele dobrych
rzeczy. Na konferencji, którą ostatnio orga
nizowaliśmy w Warszawie, wystąpił zespół
Noemiracles, teatrzyk GAPA2 i zespół By
strzyca.To wszystko byli młodzi ludzie. W ra
mach PZKO pracuje sporo zespołów, które
nie tworzą emeryci, ale właśnie młode po
kolenie. Więc to nieprawda, że oni się nie
identyfikują z PZKO, choć można się z taki

Nie zawsze umiemy to odpowiednio pro

„weźcie wiatrówki i urządźcie zawody strze

mi wypowiedziami spotkać w niektórych

mować, co niestety skutkuje tym, że inni sta

leckie" nie będzie miało sensu, jeśli młodzi

mediach czy wydawnictwach. W dodatku

rają się umniejszać naszą rolę. Mało się o na

ludzie nie będą się z tym utożsamiać. Nie

jest jeszcze Sekcja Akademicka „Jedność"

szej działalności pisze, mało się o niej wie.

mogę narzucać nikomu, co ma robić. Wręcz

ZG PZKO. Są też imprezy dla młodych ludzi -

I właśnie z tego powodu, by lepiej promo

przeciwnie, propozycje powinny przycho

Hawaii Party, Dolański Grom. Oczywiście są

wać działalność PZKO, postanowiliśmy zor

dzić od naszych członków. My pomożemy

ludzie, którzy twierdzą, że PZKO to organi

ganizować konkurs Inicjatywy PZKO. Wła

w organizacji, udostępnimy Domy PZKO, po

zacja emerytów stojących nad grobem, ale

śnie ten konkurs ma za zadanie publiczną

możemy w zdobyciu pieniędzy na realizacje

to też nieprawda. Tylko że to jest tak, że sa

prezentację i promocję najlepszych projek

pomysłów itp.

memu trzeba coś zrobić, a nie czekać, aż ktoś

tów, osób, zespołów, działalności PZKO.

coś dla mnie zorganizuje, przygotuje, da na
tacy.

derzy, działalność kwitnie.

PZKO nie powinno być ośrodkiem kul
tury, który zapewnia ofertę dla swoich
klientów?

Może właśnie PZKO nie potrafi marke
tingowo dotrzeć do młodzieży?
Tomasz Wałach: Na pewno prościej ma
ją te osoby, które pracują w zespołach PZKO.

coś młodzieży, ponieważ ofert na spędzanie

Łatwiej im włączyć się w działalność PZKO.

czasu wolnego jest bardzo dużo. Oprócz te

Jan Ryłko: Ktoś mi kiedyś powiedział, że

Ja na przykład nie tańczyłem w Bystrzycy,

go ludzie znacznie więcej czasu spędzają

brakuje nam animatorów kultury i w ZG po

miałem inne zainteresowania, rodzice nie

w Internecie, nie spotykają się tak często jak

winien być jeden człowiek, który by się zaj

chcieli mnie zmuszać. Teraz trochę żałuję,

kiedyś, nie czują potrzeby spotkania w real u,

mował animacją kultury. A ja na to odpowia

na pewno byłoby mi łatwiej utożsamiać się

rozmowy wirtualne na Facebooku czy Twit-

dam: My mamy co najmniej 80 animatorów

z działalnością PZKO, gdybym się już wtedy

terze im wystarczą.

kultury. Każdy prezes MK PZKO jest animato

zaangażował. Jak już ludzie spotykają się na

rem kultury, tak samo każdy członek Zarzą

próbach, na występach, to znacznie im pro

du MK PZKO, każdy członek PZKO jest poten

ściej umówić się też na organizację innych

pociągnąć za sobą innych. Tam, gdzie są li
Dodatkowo dzisiaj trudno zaoferować

cjalnym animatorem kultury. Te setki imprez

imprez. Ci, którzy są poza zespołami, mają

Moim zdaniem demonizuje pan Twittera i Facebooka.
Tomasz Wałach: Sieci społecznościowe

rocznie, które są organizowane przez Koła

trudniejszą sytuację. Zrozumiałem to dopie

zdecydowanie pomagają w integracji nie

PZKO, świadczą o tym, że jesteśmy ośrod
kiem kultury.

ro po gimnazjum. Wcześniej mnie jakoś

tylko młodych ludzi.

PZKO nie interesowało.

Warto podkreślić tutaj właśnie rolę inte
gracji. Wszystkie imprezy, które organizu

Jan Ryłko: To fakt. Na pewno prościej
jest zwołać imprezę, spotkanie dzięki tym

Miejscowego Koła PZKO w Jabłonkowie.

Co zrobić, by młode osoby, które są
członkami PZKO, ale stoją z boku, nie
czuły się wyobcowane, bo np. nie tańczy
ły w zespole, nie śpiewały w chórze?
Jan Ryłko: Na pewno na tym polu mamy

Uczestniczą w niej ludzie nie tylko z całego

jeszcze sporo do zrobienia. Z drugiej strony

mu, sprzed monitora komputera i zrobić

Zaolzia, ale przecież też z całego kraju, z ca
łego świata.

moim zdaniem inicjatywa powinna wyjść

coś w rzeczywistości, wirtualny świat im
wystarczy.
■

jemy, mają jeden wspólny cel - integrować
środowisko. Wystarczy przykład Gorolskigo
Święta - to nie jest przecież tylko impreza
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Z doświadczenia wiem, że najważniej
szym czynnikiem są osoby, które potrafią
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częściowo też od tych osób. To, że powiem:

narzędziom. Tego nie zastąpi żaden rejono
wy PZKO. W ten sposób młodzi są w stanie
zorganizować się z dnia na dzień, tego ina
czej zrobić się nie da. Z drugiej strony też
sporo z nich nie czuje potrzeby wyjść z do

POGOTOWIE JĘZYKOWE

SŁOWO ROKU

Mamy dla was wspaniałą
wiadomość! Redakcja „Zwro
tu" otwiera Pogotowie Języ
kowe. Jeśli zatem macie wąt
pliwości, jak napisać coś po
prawnie po polsku, piszcie do
nas.
Swoje zapytania możecie
wysyłać na adres pogotowie.
iezvkowe@zwrot.cz. Trafią one
|
j
'
do językoznawcy Ireneusza
•
•
Hyrnika, absolwenta Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Ostrowskiego, który po
stara się rozwiać wasze wątpliwościjęzykowe.
Nasza oferta jest skierowana do polskich organizacji, szkół, ale też do osób
prywatnych z Zaolzia, które chcą posługiwać się poprawnym językiem polskim.
Oczywiście nie robimy tłumaczeń, ani korekt. Nie będziemy też odrabiali zadań
domowych uczniów polskich szkół.
Mamy nadzieję, że dzięki tej inicjatywie znikną z naszego języka takie kwiatki,
jak np. „wstępne dobrowolne", czy „tom bo la", imprezy zaś będą się odbywały re
gularnie a nie „prawidłowo co miesiąc".
Dajcie znać o naszej inicjatywie znajomym!

Święta minęły i zabawa sylwestrowo-noworoczna miło i pogodnie. Nikomu na
szczęście żaden problem językowy nie sta
nął ością w gardle. Nowy rok oprócz nowe
go liczebnika przyniósł nam również nie
spodziankę w postaci zimowej aury. W tym
czasie najprzyjemniej jest siedzieć sobie
przy domowym ognisku, w temperaturze
o kilkadziesiąt stopni Celsjusza wyższej od
tej panującej na zewnątrz i czytać książki
w wygodnym fotelu.
Ja również lubię w ten sposób spędzać
czas, od czasu do czasu sprawdzam jednak
lampkę kontrolną z napisem Alarm Pogoto
wia językowego. A tu nic. Podejrzewałem
już, że łącza zamarzły albo styki oblodzone.
Nagrzewanie jednak nie spowodowało
włączenia się lampki kontrolnej. Widocznie
wszystko jest cacy, nikt nie potrzebuje po
mocy ani nagłej i doraźnej, ani zaplanowa
nej i długotrwałej.
Cieszy mnie ten fakt tym bardziej, że sam
mam wtedy czas przeszukiwać biblioteki
tak tradycyjne jak internetowe w celu do

JAK TO JEST Z BALAMI?

kształcania się. W trakcie jednej z takich po

Jak to jest z balem, czyli zabawą, a balem,

dróży znalazłem ciekawostkę, którą chcę się

czyli pniem drewnianym? Kiedyjest bali, kie

(od niemieckiego Balken):

z Państwem podzielić.

dy jest balów?

liczba pojedyncza

Różnica oprócz znaczenia przejawia się

Słowo roku 2016 wybierane było w wielu
krajach. Redaktorzy słowników oksfordzkich
zdecydowali, że angielskim słowem roku
2016 jest post-truth. Jak tłumaczyć to słowo,

netowych tłumaczenie postprawda nie cał
kiem mnie zadowala. W Niemczech słowem
roku jest postfaktisch, w Austrii to Bundespräsidentenstichwahlwiederholungsverschiebung. W Rosji słowem roku 2016 stał się
Brexit (6peK3i/nj, w Republice Czeskiej Prażska
kavärna, w Słowenii to begunec.
Polskim słowem roku 2016 wybranym
przez kapitułę, której członkami są najwy
śmienitsi polscy językoznawcy, jest trybu
nał. W głosowaniu polskich internautów
zwyciężyło 500+. Po raz pierwszy w Polsce
internauci mogli wybierać również młodzie
żowe słowo roku, którym na rok 2016 stał
się sztos.
A jakie słowo zwyciężyłoby na Zaolziu?
Zapraszam do wypowiadania się w tej spra

M. bal sosnowy

również w odmianie zwłaszcza w dopeł

D. bała

niaczu liczby pojedynczej i mnogiej. Mamy

C. balowi

więc następujące bale:

B. bal
N. balem

należałoby zapytać anglistów. Proponowa
ne na łamach polskojęzycznych stron inter

Bal, czyli pień drewniany

Bal, czyli zabawa (od francuskiego bal)

Ms. Napis wyrzeźbiony w balu

liczba pojedyncza

W. balu

M. W sobotę będzie bal
D. Organizacja balu

liczba mnoga

C. balowi

M. W stos ułożone bale

B. Idziemy na bal.

D. Dom z grubych bali.

N. Z balem

C. balom

Ms. Huczna zabawa na balu

B. bale

W. balu

N. balami

liczba mnoga

W. bale

Ms. balach
M. Dwa bale
D. Balów w tym roku jest mnóstwo.

Bal, czyli duża paczka, bela (od niemiec

C. Balom

kiego Balie). Pomimo tego, że oznacza coś in

B.

nego, to odmienia się dokładnie tak samo jak

Lubimy chodzić na bale

N. Z balami

bal drewniany. Są jeszcze inne BALe - bez-

Ms. Na balach karnawałowych bawimy się

załogowy aparat latający, BAL (British anti-

dobrze.
W. Bale

-Lewisite) - środek chemiczny, służący jako
antidotum na bojowy środek parzący luizyt.

wie e mailem, który można wysyłać na ad
res poaotowie.iezvkowe@zwrot.r7Ireneusz Hyrnik

Jak widać na balu można się bawić, z bali można domy budować, w bale można różne rzeczy
pakować, BALe mogą latać, ratować życie. Sprawa nie jest prosta, jeśli zbadać ją dokładnie...
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PZKO W1987 ROKU

Tak na łamach „Zwrotu" pisano o Polskim
Związku Kulturalno-Oświatowym w roku 1987.
Organizacja obchodziła wtedy 40-lecie.

PieitWSZY ST3TUT

^PIERWSZY STATUT

W roku jubileuszowym Polskiego Związku Kulturalno-Oświato
wego chcemy na łamach Zwrotu przypomnieć Czytelnikom doku
menty, które stały się kamieniami milowymi w jego historii. Po raz

#34(74-

pierwszy Związek, jego prawa i funkcje, określony został„Statutem"
ważnym dla ówczesnych dwu organizacji powiatowych - frysztackej i czeskocieszyńskiej.

(Pierwszy statut, „Zwrot" 1987, nr 1)

GÓRlilK

§ 1. Nazwa, siedziba, zakres działania, rok administracyjny i tytułowanie członków.

Pytałem najmłodszych, co sprowadza ich do zespołu, co w nim
trzyma. Odpowiedź była prosta - tańczyli w„Górniku" rodzice, więc
i my przychodzimy. A trzyma nas to, że możemy w ten sposób cie
kawie wypełnić wolny czas.
Nie ma więc wielkich słów o utrzymywaniu tradycji przodków,
o kultywowaniu zwyczajów itp. Może nawet nikt o tym nie myśli.
Jeżeli jednak łączy ich tylko to, że chcą w jakiś bardziej kulturalny
sposób spędzać czas, a niedużo mają w górniczych miastach takich
możliwości, to i tak jest to dużo. W końcu przecież właśnie takimi
drogami możemy osiągać nadrzędny cel, którym jest wychowanie
do życia w społeczeństwie.
W niejednym wypadku można by krytycznie się ustosunkować
do ich zachowania, na pewno dużo pod tym względem pozostaje
do zrobienia. Na pewno jednak już teraz„Górnik" wszczepił swoim
młodym i najmłodszym poczucie odpowiedzialności za kolektyw,
za dobre imię tej grupy i całego społeczeństwa, które podczas swo
ich występów reprezentują. I to jest najcenniejsze, bo pozostaje na
całe życie.

W roku jubileuszowym Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego chcemy na
łamach Zwrotu przypomnieć Czytelnikom dokumenty, które stały się kamieniami
milowymi w jego historii. Po raz pierwszy Związek, jego prawa I funkcje, określo
ny został „Statutem“ ważnym dla ówczesnych dwu organizacji powiatowych —
frysztackiej i czeskocieszyńskiej. Oto pierwsze paragrafy ówczesnego „Statutu
(z zachowaniem oryginalnej pisowni):

(Górnicy, „Zwrot" 1987, nr 1)

Związek nosi nazwę: ,,Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w powiecie frysztackim“, w skrócie PZKO. Związek rozwija swoją działalność na całym terytorium
powiatu Fryśtat. Siedzibą związku jest Karvinnä. Jest związkiem niepolitycz
nym. Językiem obrad jest język polski. Członkowie tytułują się wzajemnie: obywate
lu, obywatelko.
§ 2. Cel związku.
Celem związku jest:
a) skupianie wszystkich zwolenników postępowej kultury i oświaty z szeregów
obywateli narodowości polskiej bez względu na przynależność polityczną, wyznanio
wą lub stanową:
b) wychowywanie ludu polskiego w duchu wzajemności słowiańskiej, zwłaszcza
z bratnimi narodami czeskim i słowackim ,
c) obrona interesów narodowościowych, kulturalnych i socjalnych ludu polskiego;
d) oddziaływanie na obywateli narodowości polskiej w sensie spełniania zadań go
spodarczych, ustanowionych przez rząd, np. spełnianie planu dwuletniego itp.;
e) pomaganie pod względem finansowym, organizacyjnym i moralnym przy poko
nywaniu trudności związanych z wychowaniem, szkoleniem i socjalnym zabezpie
czeniem polskiej młodzieży i dorosłych;
f) dopomaganie do wszechstronnego rozwoju kulturalnego ludności polskiej.
„Statut“ zamyka stwierdzenie, że został zatwierdzony przez „Morawskośląski
Krajowy Komitet Narodowy - ekspozytura w Ostrawie rozporządzeniem z dnia
27. 6.1947 ö. j. 1I/3 — 6030“. Tak samo brzmiał również dokument, określający
działalność PZKO w ówczesnym powiecie czeskocieszyńsklm. W obydwu
można zauważyć dążenie władz Republiki do narzucenia Związkowi apolitycz
ności. Powstanie nowej organizacji społecznej Polaków w Czechosłowacji było
jednak przede wszystkim dziełem lewicowo nastawionej klasy robotniczej, re
prezentowanej przez grupę działaczy ściśle związanych z pismem komunistycz
nym „Głos Ludu“. Już wkrótce, bo w lutym 1948 roku członkowie nowego Związ
ku wykazali, że wprowadzenie pojęcia „niepolityczny“ do „Statutu“ było tylko
formalnym ustępstwem, nie zaś określeniem rzeczywistej postawy większości
Polaków, zamieszkujących czechosłowacki Śląsk Cieszyński.

MeLPomeniti '86

Od piątku do niedzieli (28-30. 11. 1986)

Powtarzając daną działalność któryś raz

w lokalach Domu PZKO i gospody p. Mroż

z rzędu - winno się osiągnąć perfekcyjność

kowej w Milikowie-Centrum pomimo spar

2/87

wykonania. To logiczne - ale w dotychcza
sowej historii MELPOMENEK - nie spraw

goście, widzowie i organizatorzy mogli się

dzone. Różnego kalibru zastrzeżenia doty

nie gorączkować, mieć gwarancję sprawne

czące organizacji, koncepcji etc. były przez

go przebiegu, dobrej obsługi technicznej,

wiele edycji imprezy motywem stałym

ciekawego zaplecza kulinarnego...

oceny. I nic nie pomagały zalecenia poim-

Więc można, jeżeli się przyłożyć. Wyma

prezowe, uchwały i ich kontrole ... Wyda

ga to wkładu pomyślunku, pracy i dobrej

wać się mogło, że sprawność przebiegu

woli - ale też procentuje. Z najważniejszych

najdawniejszych Melpomenek jest mitem

plusów: funkcjonująca technika (światło,

tylko, a w ogóle to częściowo - nieprawdą.

dźwięk), sprawność tzw. prezentacji (karty,

Jak uda się wejście w drugą dziesiątkę lat?

drogowe ...), wystawa retrospekcyjna Mel

Czy po jedenastych Melpomenkach znowu
będziemy narzekać?

siebie - frajda, widzieć błędy - nauka), jed

pomenek 1-10, rejestracja video (widzieć

Te i im podobne pytania wisiały nad no

norodna oprawa plastyczna.

wym miejscem (Milików), nowym instrukto

Z minusów: załamanie się wydawania

rem ZG (Wandą Jursa) i odnowionym nieco,

Melpka, efekty węchowe. Było więc dobrze.

zmienionym sztabem społecznych organiza

Warunki organizacyjno-materialne dla bu

torów. Już przebieg narad (odpraw) ww. szta

jania Muz Teatru stworzyć się udało dobre.

bu zdawał się sugerować lekki optymizm.
Nie brakło nowych pomysłów, stare zaś
skrupulatnie sprawdzano. Zadania - „reali-

10

tańskich warunków - wszyscy uczestnicy,
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zowano rytmicznie". Wszyscy niemal współ

A to, czy i jak one bujały - to już inna parafia

pracownicy serio traktowali swoje deklara

i inny omawiacz...

cje. I stało się.

(Melpomenki 86, „Zwrot" 1987, nr 2)
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TitYBuna CzYTeLniKów
Od 15 lat wykonuję funkcję rejonowego

życia z innego środowiska, a następnie wy
stępują z organizacji PZKO. Takich przykła

MK PZKO w Karwinie-Frysztacie na terenie

dów w moim terenie mam w tym roku już

osiedla w Karwinie-Raju, gdzie opiekuję się

trzy, a obserwuję, że będzie ich więcej. A my

35 członkami. Są wśród nich starzy i młodzi

przecież powinniśmy zaopiekować się mło

PZKO-wcy. Jeśli spojrzeć prawdzie w oczy.

dą generacją i różnymi sposobami wciągnąć

to z tą naszą młodzieżą bywa różnie. Moż

ją do naszego środowiska, bo od niej zależy

na odnieść wrażenie, że wyrasta z niej po

dalsza przyszłość PZKO. O starszą generację

kolenie biernych uczestników naszych im

nie miejmy obaw, ona pracuje i uczęszcza na

prez PZKO-wskich. Myślę, że może ją jesz

nasze akcje regularnie. Pamiętajcie więc, Ko

cze zainteresować coś nadzwyczajnego,

chani Towarzysze z ZG, o tej naszej młodzie

np. wideoprogramy, które są teraz wszę

ży i uczyńcie coś przełomowego na serio!

dzie w modzie. Ale to wszystko powinno

JAN ZOLICH Karwina-Raj.

być przemyślane i kierowane przez sekcję
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(Trybuna Czytelników, „Zwort"7 987, nr 3)

młodzieżową przy ZG PZKO w Cz. Cieszy
nie i myślę, że taka tam istnieje, ale nie wy
kazuje wielkiej aktywności. Jako redaktor
bywam często w terenie i obserwuję, co się
gdzie dzieje.

Dobrc cHęci to mato
...Rzadko kiedy decydujemy się na wła
śnie krytyczną ocenę własnej pracy. Tym ra

W Domu Przyjaźni w Karwinie-Frysztacie

zem skłoniły mnie do tego stwierdzenia,

od pewnego czasu są regularne programy

których zasadniczą myśl przedstawiłem na

wideo dla młodzieży, której to bardzo impo

wstępie. We wszystkich trzech wypadkach

uroczystych zebrań i spotkań, ze wzajem

nuje. Tak samo w siedzibie Powiatowego

poświęcono wiele uwagi młodzieży. Było

nych kontaktów z PRL nie pomijając akcji

Komitetu SZM w Karwinie-Frysztacie bywa

dużo uwag i zastrzeżeń, żalu do „nowej ge

młodzieżowych są namacalnym i na szczę

ją często programy wideo, a fachowcy ścią

neracji, która przyjdzie po nas"a która jakoś

ście trwałym świadectwem tego bogatego

gani są z Ostrawy. Wiem o tym, że w Domu

nie bardzo się do pracy społecznej garnie.

dorobku. Jestem przekonany, iż nasze pol

Kultury w Cieszynie na rynku (Polska) istnie

Chyba na wszystkich konferencjach za

skie społeczeństwo odznacza się nie tylko

je też Klub Wideo. I takie przykłady mógł

brzmiały jednak i te wspomniane już słowa

przywiązaniem do ziemi ojczystej, ale i umi

bym wyliczać dalej. MK PZKO nie stać na ta

- najlepszym sposobem, jak młodych pozy

łowaniem własnej kultury.

kie kosztowne akcje, gdyż nie ma środków

skać, to działać dobrym przykładem. Przy

Mamy pełne prawo być dumni z na

na kupno tak kosztownego sprzętu. Tym

okazji mówiono o rodzicach, o szkole, o pra

szych własnych twórców i to w każdej dzie
dzinie sztuki. Świadczy to o zdolnościach

musi się zająć ZG PZKO w Cz. Cieszynie. Jeśli

cy w Kołach .. a ja pozwoliłem sobie patrzeć

nic nie będziemy robić, to w takich centrach

pod tym właśnie kątem widzenia na prze

ludzi, których wydała ziemia śląska. Tym

przemysłowych, jak Karwina i inne miasta,

bieg obrad konferencji miejskich i obwodo

tłumaczę sobie wyjątkową wrogość polity

stracimy naszych młodych członków, którzy

wych PZKO. Moglibyśmy się na nich młodzi

ki stosowanej wobec naszej ludności pol

bardzo często wybierają swoich partnerów

nauczyć, zgoda, organizowania zebrań od

skiej przez hitlerowców w czasie II wojny

podstaw. W tym względzie mamy dobre do

światowej, której wynikiem były tak liczne

świadczenia. Ich jednak - i to powinniśmy

ofiary.

3/87

sobie uświadomić - interesuje zupełnie coś

W stanie obecnym pocieszający jest fakt,

innego. Jeżeli uda ich się pozyskać do pracy

iż działalność związkowa utrzymuje się na

społecznej, a takich jest dużo, choć czasem

dobrym poziomie.Twierdzenie to odnosi się

wolimy w to wątpić, to zadają sobie pytanie

do Kół Miejscowych, które są podstawowym

„jak"?...

ogniwem aktywności. Dlatego też pomoc
(Dobre chęci to mało, „Zwrot" 1987,

i to wszechstronna ze strony ZG jest czoło

nr4,s.3)

wym zadaniem wobec tych Kół. W ostatnich
latach w wielu Kołach aktywność skierowa
na została na budowę własnych obiektów,

Genenacja zatoŻYcieu
Mówiąc ogólnie i skrótowo dorobek

co stanowi jakby osobny rozdział w poczy
naniach związkowych.

40-lecia naszego Związku dla rozwoju na

Z wielkim uznaniem i podziwem trzeba

szej grupy narodowościowej jest imponują

oceniać zapał i ofiarność członków, którzy

cy. Twierdzenie to nie jest sloganem. Opie

przy niejednej budowie dokonują wprost cu

ram je na dokumentacji fotograficznej znaj

dów. Nie zaniedbuje się w Kołach przy tym

dującej się w ZC, z którą mam do czynienia

organizowania imprez kulturalno-oświato

od dłuższego czasu.

wych i to jest ważne stwierdzenie.

Tysiące zdjęć z najróżniejszych imprez,

JÓZEF KAZIK

z działalności zespołów, kursów, festiwali,

(Generacja założycieli, „Zwrot" 1987, nr 5)
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Warto na pewno sięgnąć po publikację albumową „TEŚINSKA - CIESZYŃSKA THETESHEN BELLE EPOQUE", która niedawno pokazała się na półkach księgarskich
po obu stronach Olzy, poświęcić jej czas, a za pośrednictwem starych historycznych
fotografii przenieść się do czasów pięknej epoki.
Album wydany został przez czeskie stowarzyszenie obywatelskie „Ducatus Teschinensis" o. s. z siedzibą w Bystrzycy oraz Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie. To
pokłosie efektywnej czesko-polskiej współpracy. Autorem tekstów jest historyk Ma
riusz Makowski, edytorem Irena Cicha.

TEKST: EMILIA ŚWIDER /ZDJĘCIA: EMILIA ŚWIDER, ARCHIWUM MŚC

BELLE EPOQUE CZYLI PIĘKNA EPOKA

- To piękna epoka i rzeczywiście warto ją

Nazwą Belle epoque, czyli piękną epoką,

pokazać - dodaje Irena Cicha z Ducatus Te-

pięknym okresem, określa się w historii Eu

schinensis. Tego samego zdania jest dyrektor

ropy koniec XIX i początek XX stulecia. Jak

Muzeum Śląska Cieszyńskiego Marian Dembi-

podają źródła historyczne, charakteryzuje

niok, który podkreśla, iż dzięki świetnej współ

się ona polityczną stabilizacją, niebywałym

pracy obu partnerów udało się wydać album.

postępem technicznym, rozwojem gospo

- Starych fotografii zachowało się w zbio

na, szaleństwami Monte Carlo czy z Wiedniem

darki, rozkwitem architektury, sztuki i arty

rach muzealnych sporo. Jest ich parędziesiąt

cesarza Franciszka Józefa I. Gospodarczy, kul

stycznych rzemiosł. Był to, mówiąc krótko,

tysięcy, a duża część dotyczy właśnie pięk

turalny i społeczny rozwój sięgał zenitu. Oczy

pomyślny i szczęśliwy okres w życiu.

nej epoki. Ich znalezienie nie było proble

wiście ten świat był naśladowany w mniej

- Belle epoque obejmowała okres od za

mem, jednak niełatwym zadaniem był wy

szych ośrodkach, nawet w Cieszynie.

kończenia wojny francusko-pruskiej w 1871

bór, bo wszystkie są piękne, a możliwości

Jak dodaje Mariusz Makowski, to okres

roku do wybuchu I wojny światowej w 1914

publikacji ograniczone. Część zdjęć można

względnej stabilizacji, a jednocześnie szalo

roku. To przede wszystkim lata, kiedy nastą

też było wypożyczyć z prywatnych rodzin

nego rozwoju techniki, przemysłu, transpor

pił spokój i pokój w Europie, a druga rzecz

nych albumów - mówi Mariusz Makowski,

tu, nowoczesnych środków łączności. - To

ważna, nastał niebywały rozwój przemysłu,

który w Muzeum Śląska Cieszyńskiego pro

są pierwsze telefony, telegraf i co za tym

różnych wynalazków, kolei, samochodów,

wadzi Dział Fotografii.

idzie, generalnie podniesienie standardu
rozwoju przemysłu. Ten szybki i gwałtowny

drukarstwa.To wszystko nakładało się na sta
ry styl z pięknymi strojami i wykwintnym ży

JAKI BYŁ TO OKRES W EUROPIE?

Nina Demel von Elswehr, żona burmistrza Leonarda Demla
carskiego Petersburga, wilhelmińskiego Berli

rozwój nakładał się jeszcze na, jakby to

ciem. Jest to, można powiedzieć, jeszcze sta

Belle epoque kojarzy sie przede wszystkim

można powiedzieć, stary kostium feudalny,

ry świat, który skończył się strzałami w Sara

ze wspaniałymi latami rozbawionego Paryża,

czyli długie suknie, fraki, cylindry, piękne

jewie - tłumaczy Mariusz Makowski.

wiktoriańskiego i edwardiańskiego Londynu,

pałace, sztukaterie, wspaniałą porcelanę,
szkło itd. Coraz większe masy ludności, któ
re się bogaciły, naśladowały w stylu życia
arystokrację, a na dodatek w tym okresie
powstało szereg fantastycznych kierunków
w sztuce od secesji czy Art Nouveau po
cząwszy, a kończąc na dekadencji i tym, co
się nazywa fin de siede czyli epoką schyłko
wą - mówi Makowski.

PIĘKNA EPOKA W CIESZYNIE
Wspaniałą atmosferę Belle epoque dało
się jak najbardziej odczuć w grodzie nad Ol
zą. - Cieszyn był małym prowincjonalnym
miasteczkiem położonym na wschodnich
rubieżach wielkiej monarchii austriackiej,
ale trzeba pamiętać, że sama monarchia po
mimo przeróżnych komplikacji ekonomicz
nych, społecznych, emancypacji klasy robot
niczej czy chłopstwa, też przeżywała fanta
styczny rozwój, podobnie jak inne duże

Irena Cichä i Mariusz Makowski

12
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miasta europejskie. Wiedeń, jako stolica, tak-

REGION

ŻYCIE UCHWYCONE NA GORĄCO

że wpisywał się w nurt pięknego secesyjne

czego w Zagłębiu Karwińsko- Ostrawskim,

go miasta, które swym urokiem zachwyca

ale także włókienniczego w Bielsku czy we

Piękną epokę przedstawił autor albumu

zresztą do dnia dzisiejszego. Nie było chyba

Frydku. Cieszyn był stolicą administracyjną

na starych fotografiach, koncentrując się

w Monarchii Austro-Węgierskiej miasta czy

Księstwa, miastem, gdzie mieściła się nie tyl

przede wszystkim na ludziach. - Fotografie

miasteczka, które by nie było zapatrzone

ko administracja państwowa, ale także za

pokazują we fragmentach życie uchwycone

w Wiedeń. Nawet malutki Cieszyn czerpał

rząd dóbr kameralnych arcyksiążąt cieszyń

na gorąco. Zależało mi, żeby przedstawić Cie

swoje wzory z Wiednia, ale nie tylko, bo tak

skiej linii Fiabsburgów.

szyn od strony ludzi, którzy to miasto tworzy

że sam Wiedeń przyjeżdżał do Cieszyna.

- Miasto się rozbudowywało, więc ten

Chociażby w osobie najważniejszej persony

anturaż był bardzo piękny. Ładne secesyjne

były czasy monarchii i społeczeństwo było

w państwie, samego cesarza Franciszka Jó

kamiennice, hotele, całe pierzeje ulic, od

wtenczas zróżnicowane stanowo. Między

zefa I, który w naszym grodzie gościł aż czte

nowa wybudowane szkoły czy sąd. Była to

grupami były różnice nie tylko majątkowe,

rokrotnie - opowiada Mariusz Makowski.

chluba ówczesnych burmistrzów Johanna

ale też co do pozycji klasowej począwszy od

Piękna epoka to też okres rozwoju same

i Leonarda Demlów von Elswehr. W tym wła

arystokracji, szlachty, książąt, którzy tutaj

go Cieszyna, okres związany z powstaniem

śnie sztafażu toczyło się życie mieszkańców

przebywali, przez zamożne mieszczaństwo,

Kolei Koszycko-BogumińskieJ, rozwojem wie

i, prawdę mówiąc, dokładnie w takiej samej

przemysłowców, przeciętne rodziny urzędni

lu zakładów przemysłowych i bardzo szyb

scenerii toczy się do dnia dzisiejszego, tylko

cze, nauczycielskie, po bardzo proste rodziny

kim rozkwitem przemysłu górniczo-hutni

ludzie się nieco zmienili - mówi historyk.

li. Zdjęcia oddają tamtejszą atmosferę. To

rzemieślników, służących, tych, którzy obsłu
giwali wyższe klasy społeczne.Ta hierarchiza
cja była widoczna na każdym kroku i nie za
wsze tak było, że każdy z każdym rozmawiał.
A druga rzecz, która się na to nakładała, to
zróżnicowanie narodowościowe. Większość
mieszczaństwa wtenczas stanowili ludzie
przyznający się do kultury niemieckiej, cho
ciaż nie zawsze byli Niemcami, mniejszość
stanowili Polacy, Czesi czy inne nacje.

ZDJĘCIA WEDŁUG TEMATYKI
Zdjęcia wybrane zostały według tematy
ki. - Chciałoby się pokazać różne dziedziny
życia ówczesnych mieszkańców, ale nieste
ty fotograf w tym okresie jeszcze nie wszę
dzie dochodził, bo trzeba pamiętać, że do
minowała fotografia atelierowa. Wykonanie
fotografii w plenerze łączyło się z wieloma
kłopotami, natomiast już wtedy powstały
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pierwsze fotograficzne aparaty przenośne

nież wojsko, gdyż w Cieszynie były duże

i troszeczkę takich zdjęć się zachowało. Dru

koszary, cesarsko-królewska armia. - Na fo

która się urodziła w latach osiemdziesiątych

ga rzecz to taka, że jeśli robiono fotografie,

tografiach ujęty został sposób spędzania

XIX wieku chodziła w sukniach do kostek,

to jak sama nazwa Belle epoque wskazuje,

wolnego czasu, sport, wypoczynek, kawiar

kąpała się w specjalnej koszuli do kąpieli,

wykonywano je właśnie pięknie. Sesje były

nie, restauracje, ale także dzieci, młodzież

nie oglądała swojego ciała w lustrze.To były

pozowane, kreacje odpowiednio dobiera

czy taki prozaiczny temat, który nosi tytuł

pewnego rodzaju tabu w tamtych czasach.

ne. Przygotowywano się do nich specjalnie,

„Od kolebki po mogiłę" czyli koleje życia

Charakterystyczny był sposób prowadze

ubierano najlepsze szaty, robiono fryzury,

ludzkiego, które nie zmieniły się do dnia dzi

nia rozmowy, jedzenia, taka kultura osobi

udawano się do atelier. Fotografia była jak

siejszego. Zmieniły się tylko stroje, w jakich

sta jakbyśmy to dzisiaj nazwali, kultura ży

by dokumentem pewnego stylu życia, wy-

chodzimy - relacjonuje Mariusz Makowski.

cia codziennego, podawania do stołu, od

tworności, elegancji, bogactwa, więc więk

noszenia się do innych osób, grzeczność,

szość tych zdjęć jest po prostu piękna. Na

NOSTALGIA ZA DAWNYMI CZASAMI

dodatek sztuka fotografii atelierowej osią

Fotografie zamieszczone w publikacji

Były to oczywistości, których dziś już się

gnęła wtedy swoje największe apogeum

albumowej sporo mówią o czasach i oby

niestety nie spotyka na codzień i myślę, że

uprzejmość, odpowiadanie na listy.

i taką właśnie piękną rzeczywistość może

czajach pięknej epoki i mogą być nostalgią

to także nostalgia za tym. Oczywiście tam

my zobaczyć na zdjęciach w tym albumie opisuje autor.

za dawnymi czasami. Mają ogromny urok.

to społeczeństwo też było pełne konflik

- Selekcja polegała na tym, żeby wybrać te

tów, ale nie było takiej potwornej agresji,

W publikacji znajdziemy takie działy jak

najładniejsze, zaś sama praca przy doborze

obrażania, jak w dzisiejszych czasach. Jed

„Cieszyńska śmietanka towarzyska", „Pod

fotografii była czystą przyjemnością. Nato

znakiem c.k. munduru", „Spacerkiem po Cie

miast kwestia techniczna, nadanie smacz

nak szereg spraw załatwiano w białych rę
kawiczkach i myślę, że też na tym polega

szynie",,,Na zbiorowej fotografii",,,Wśród zwy

ku, takiej mgiełki stulecia temu albumowi,

Belle epoque. Na tym polega mentalność

kłych mieszkańców", „Cieszyńskie pociechy",

to już zasługa plastyka i wydawcy Ducatus

Cieszyniaka, który jest człowiekiem łagod

„Odpoczynek, sport i zabawa", „W kawiarni

Teschinensis z Ireną Cichą na czele. Ta epo

nym i chce przede wszystkim cieszyć się

i restauracji, „Po cieszyńskich drogach" oraz

ka zasłużyła na miano Belle epoque - mó

życiem, co Francuzi nazywają joie de vivre,

„Od kołyski po mogiłę".

wi Makowski.

a Wiedeńczycy Lebenslust.

- Zdjęcia pokazują elitę cieszyńską z sa

Wprawdzie okres ten przeszedł do histo

Trzeba umieć cieszyć się z tego, co mamy

mym cesarzem, arcyksiążętami Habsburga

rii, ale nieco z niego w Cieszynie pozostało.

i otaczać się pięknem, samemu tworzyć to

mi, zamożne mieszczaństwo, ale też zwy

- W samym mieście jest to architektura. Lu

piękno, bo wtedy świat jest piękniejszy -

kłych ludzi w codziennym życiu. Jest rów

dzie tamtej epoki odeszli już, ale starsze po

mówi Mariusz Makowski.

Na przyjazd cesarza w 1890 r. wystawiono przy moście Głównym powitalną bramę triumfalną
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kolenie ich jeszcze pamięta. Moja prababka,
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Elegancki orszak ślubny przed wejściem do ewangelickiego Kościoła Jezusowego
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Juz w młodości zachwyciłją humor* Wa wroszą
Cokolwiek zamierzasz zrobić, o czymkolwiek marzysz, zacznij działać. Śmiałość zawiera w sobie geniusz, siłę i magię - J. W. Goethe
Kiedy odwiedziłam dom rodzinny eme
rytowanych nauczycieli państwa Krystyny
i Piotra Roszaków z Czeskiego Cieszyna,
moją uwagę zwrócił leżący na stoliku to
mik opowiadań pt.„Karo opowiado" autor
stwa pani Krystyny. Wzięłam książeczkę do
ręki i przejrzałam pobieżnie. Od razu wie
działam, że to ciekawy temat do rozmowy.

TEKST: EMILIA ŚWIDER/ ZDJĘCIA: ARCHIWUM RODZINY
ROSZAKÓW, EMILIA ŚWIDER, ST. KONOPKA 0X.PL
Siadamy z panią Krysią. Przed nami mnó
stwo zdjęć z lat młodzieńczych, które skru
pulatnie przechowywane są w albumach.
Pani Krystyna zaczyna snuć wspomnienia.
Wydany w tych dniach tomik opowiadań
gwarowych jest spełnionym marzeniem pa
ni Krystyny. A wiadomo, często nie urzeczy
wistniają się one od razu. Czasami trzeba
poczekać. Pełny tytuł debiutu książkowego
brzmi „Karo opowiado" czyli Nasza starecz-

ków, a tym samym spojrzenie na życie z tej

ka„RZECY" mówili.

weselszej strony.

HISTORYJKI Z ŻYCIA WZIĘTE

w jego opowiadaniach. One były impulsem
do tego, że później w życiu wyszukiwałam

- Już w wieku dziecięcym zainteresowa

właśnie takich sytuacji, które mogą rozwe

ła mnie poezja i proza Adama Wawrosza.

selić człowieka. Wawrosz mnie jakby inspi

Książeczka obejmuje dwadzieścia trzy

To z jego pióra powstał cały szereg znako

rował - dzieli się wrażeniami.

opowiadania gwarowe o charakterze saty

mitych opowiadań pisanych gwarą pełnych

Humor Adama Wawrosza zachwycił pa

rycznym. Są to historie zabawne i fascynu

niepowtarzalnego humoru i dowcipu. Po

nią Krystynę już w młodości. Zapamiętywa

jące z życia wzięte, zaś ich celem jest wy

dobało mi się wszystko, co było wesołe,

ła różne historie, które opowiadała jej sta-

wołanie uśmiechu na twarzach czytelni

a Wawrosz był wesoły. Zaczytywałam się

reczka, ale też te, z którymi spotykała się
wżyciu codziennym.
-Te opowiadania jakby się w moim sercu
rozwijały. Nawet nie myślałam, że kiedyś je
spiszę, jednak postanowiłam tak zrobić,
gdyż odczuwałam potrzebę dzielenia się ni
mi. Czasami opowiadałam je w domu, ale to
się tak jakoś rozpływało. Kiedy poszłam na
emeryturę, temat ten stał się bardzo aktual
ny i podjęłam decyzję: opracować historie
z życia i wydać - zdradziła.

UMIŁOWANIE GWARY
Krystyna Roszakzdomu Niemiec urodzi
ła się i wyrastała w Ligocie Allodialnej koło
Czeskiego Cieszyna. Wtenczas była to sa
modzielna wioska, tak samo jak Kocobędz
i Podobora. Dopiero później stała się częścią
Kocobędza. - Dzisiaj mówi się tylko Ligota,
słowo allodialna oznaczało „nie lenna,’’ czyli
wolna od wszelkich ciężarów i powinności
lennych. Uważam, że prawdopodobnie lu
dzie kiedyś wywalczyli sobie prawo do wol

le
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ności, zbuntowali się i nie chcieli płacić -

go. I chyba dlatego, że w domu rozmawiali

rze. Kiedy byłam nieco starsza, założyliśmy

opowiada pani Krysia.

śmy po polsku, to był taki język urzędowy,

w Ligocie Klub Młodych. Doskonale pamię

-Ligota była piękną wioską, mieszkali tu

uwielbiałam używać języka gwarowego. Na

tam nasze niezapomniane przedstawienia

wspaniali ludzie. Gmina miała nawet własny

podwórku czy w ogrodzie bawiąc się z dzieć

teatralnejch dwoje" i „Złoto nie dziewczyna",

dworzec kolejowy. Pamiętam go doskonale,

mi, mówiliśmy gwarą. Kojarzyła mi się z lu

które wystawialiśmy. Spektakle były przyj

był mały, ale ładny, stylowy z drewnianym

zem, odpoczynkiem. Teraz, kiedy piszę opo

mowane entuzjastycznie, podobały się i na

obudowaniem. Niestety w 1962 roku ruch

wiadania gwarowe, tak samo odpoczywam -

zaproszenie graliśmy je również w sąsiedniej

pasażerski do przystanku zawieszono, a na

wyznaje.

Podoborze. Oprócz teatru fascynował nas ta

stępnie zabudowania w większości rozebra
no. W ten sposób wioska została okaleczo

niec, toteż stworzyliśmy zespół taneczny. Li

PIERWSZE KROKI SPOŁECZNIKOWSKIE

czył sześć par, co na tak małą wioskę było

na. Na dworzec zjeżdżali ludzie z różnych

Swój stosunek do sztuki i kultury kształtu

stron, od poczty z Kocobędza, z Wyrąbanej

je od najmłodszego wieku, a Melpomena to

itd. Tam można się było łatwo przesiąść na

warzyszy jej zapewne już od kołyski. Ledwie

Od najmłodszych lat kochała sztukę, te

pociąg i pojechać w stronę Ostrawy czy Cie

pani Krystyna odrosła spod stołu, zaczynała

atr, taniec i gwarę cieszyńską. Te zamiłowa

szyna,Trzyńca, Jabłonkowa-wspomina z sen
tymentem.

chodzić na próby teatralne w Ligocie, gdzie

nia towarzyszą jej przez całe życie i są z nimi

w ramach PZKO prężnie działał teatr amatorski.

związane liczne ciekawe historie.

sporo, i występowaliśmy na festynach czy re
wiach -opowiada pani Krystyna.

Z gwarą związana była pani Krystyna od

- Przedstawienia reżyserowała między in

- Chodziłam na kursy teatralne, które

dzieciństwa. - W domu mówiliśmy po polsku,

nymi moja mamusia i właśnie ona zabierała

prowadził aktor Sceny Polskiej Włodzimierz

moja matka i jej rodzina pochodziła z Krakow

mnie na każdą próbę. Tam stawiałam swoje

Tympalski i on nas nauczył różnych trików

skiego, a rodzina ojca ze Śląska Cieszyńskie-

pierwsze kroki w społecznikostwie i w gwa

i sztuczek teatralnych. Bardzo mi się później

„Olza"w Rożnowie rok 1960
- Krystyna i Piotr Rosząk pierwszy raz razem

„Olza" 1962 (Krystyna Niemiec w prawo)

Zespół tetaralny PZKO Ligota 1963 (Krystyna Niemiec)
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„OLZIAŃSKIE" WSPOMNIENIA
Pani Krystyna przez kilka lat tańczyła
w Zespole Pieśni iTańca Olza. Z tym okresem
tak samo kojarzy się wiele nietuzinkowych
przeżyć, o których dziś ze śmiechem wspo
minają ze swoim mężem Piotrem, również
olzianinem.
- Mieliśmy występować na festiwalu w am
fiteatrze w Żelezowcach na granicy słowacko-węgierskiej i tuż przed naszym występem
rozpętała się okropna burza. Pioruny biły, bły
skawice leciały z nieba jedna za drugą, deszcz
lał strumieniami. Scena znajdowała się w doli
nie, a my siedzieliśmy w autokarze i czekali aż
przestanie lać. Niestety, nie przestało! I w tej
strasznej nawałnicy przetrwaliśmy aż do dru

Zespół taneczny Klub Młodych PZKO Ligota 1962

giej nad ranem. Cały teren był bardzo rozmoknięty i autobus nawet nie dałby rady wy

przydały i wykorzystywałam je w spekta

dowisko było fantastyczne, cudowne, dzieci

jechać, gdyby nie wyciągnął nas na drogę

klach. Do niezapomnianych niewątpliwie

absolutnie naturalne, wszyscy bawili się na

traktor. Tego człowiek pewnie nigdy nie zapo

należą przedstawienia w naszej wiosce.

prawdę przednio-opowiada pani Krystyna.

mni. Z Olzą objeżdżaliśmy przede wszystkim

Z okazji Święta Zwycięstwa mieliśmy przy

Ucząc w szkole w Czeskim Cieszynie na

wioski na Śląsku Cieszyńskim. Tam, gdzie nie

gotować występ, a ponieważ program obej

pisała dwa scenariusze do przedstawień,

było sceny, tańczyliśmy nawet na podium

mował koniec wojny, trzeba było nagrać

które wystawione zostały na scenie w Te

zrobionym z beczek - dzieli się wrażeniami.

wybuchy i marsze. Poradziliśmy sobie. Efekt

atrze Cieszyńskim. Pierwsze to„Jasełka" we

maszerowania uzyskaliśmy poprzez szelest

dług Wandy Chotomskiej, drugie„Calinecz-

i darcie papieru, wybuchy przez trzaskanie

ka" na motywach znanej baśni Andersena.

po drewnianych krzesłach. Dźwięki brzmia

Oba przedstawienia były bardzo udane.

ły autentycznie, nagraliśmy je na nasz

TAJEMNICZE „RZECY" STARECZKI
Pani Krystyna niejednokrotnie wspomina
bogate tradycje społecznikowskie w Ligocie,

- Pamiętam, że widownia pękała w szwach

wraca pamięcią do swojego domu rodzinne

pierwszy magnetofon. Pamiętam go dosko

i sztuki graliśmy kilka razy. W „Jasełkach" wy

go. Właśnie tam często słuchała opowiadań

nale, nazywał się Sonet duo. W ten sposób

stępowały przeważnie dzieci starsze, z drugie

swojej stareczki, pani Zuzanny Niemiec ze

przenieśliśmy publiczność do świata, kiedy

go stopnia, a maluszki zmieniły się w słodkie

Stonawy, które zamieściła w tomiku „Karo

kończyła się wojna. Po występie podeszło

aniołki ze złotymi perukami. Nie zapomnę

opowiado".

do nas dwóch starszych panów zachwyco

momentu, kiedy aniołki miały pojawić się na

Karo to postać fikcyjna, która powstała

nych efektami dźwiękowymi. Nie mogli tyl

scenie podczas dźwięków kolędy „Sypią się

przez połączenie pierwszych liter imienia

ko zrozumieć, w jaki sposób uzyskaliśmy ta

z nieba święci aniołowie", ale nauczycielki

i nazwiska autorki. Wydarzenia zapisywała

ką fonię i byli przekonani, że efekty nagrali

przegapiły ten moment i aniołki się,, nie wysy

w pamięci, by po ponad pół wieku przelać

śmy wprost z żołnierzami. Oczywiście nie

pały." Były to niezapomniane chwile - dodaje.

je na papier.

zdradziliśmy naszej tajemnicy i mieliśmy
z tego wielką frajdę - opisuje.

Z TAŃCEM PRZEZ ŻYCIE
Zamiłowania do teatru i tańca aktywnie
rozwijała również w roli pedagoga pracując
w szkołach w Gnojniku, Trzyńcu i Czeskim
Cieszynie.
A jak rozpoczęła się jej przygoda z gwarą?
- Prawdę mówiąc, gwarą już zaczęłam pi
sać pracując w szkole w Trzyńcu. W ramach
programu z okazji jubileuszu szkoły napisa
łam scenariusz do widowiska teatralnego, któ
re nazwałam „Je, dziecka tu cos! stawiajóm".
Tańce i piosenki połączyłam gwarowym
słowem wiążącym. Pomysł był taki, by dzie
ci się świetnie bawiły i przedstawienie było
na luzie. A wiadomo, że podczas zabawy
dzieciaki mówią gwarą, a nie językiem lite
rackim. Stąd pojawia się w nim gwara. Wi
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Starzyk Jan Niemiec

Stareczka ze Stonawy Zuzanna Niemiec z domu Byrtus

OSOBOWOŚĆ

Te krótkie, pełne humoru opowiadania

Wszystkie opowiadania oparte są na

nie, czy będzie kontynuacja, odpowiada

gwarowe, napisało samo życie. - Stareczka

prawdziwych zdarzeniach. To, które szcze

z uśmiechem: „Może tak, mam coś w zana

opowiadała różne rzeczy, czasami wesołe,

gólnie upodobała sobie pani Krystyna, na

drzu. Rodzą się nowe opowiadania, bo nie

a czasami smutne. Tomik zawiera nie tylko jej

zywa się „Prziszła kryska na Matyska abo

wszystko zdążyłam spisać To tak samo wspo

opowiastki, a również przeżycia moje i moich

Jak prziszła krycha na Pycha".

mnienia moje i moich przyjaciół. To, co kiedyś

znajomych. Wszystkie spisałam gwarą ligoc

Jest najdłuższe, bo dotyczy kilku osób i za

przeżyłam, usłyszałam. Na razie jednak nie

ką. Taką mówiła moja stareczka. Gwara ta

wiera bardzo dużo sytuacji pełnych humoru.

chciałabym więcej zdradzać. Wiem, że napiszę

bardzo mi się podoba. Nasza stareczka uży

To historia dziewczyny i chłopca, który przy

je znowu gwarą. Gwara jest bowiem elemen

wała takiego ciekawego słowa RZECY, które

szedł na świat w niezwykły sposób - w pocią

tem naszej kultury, używając jej dowiadujemy

pojawiało się wyłącznie w jakimś kontekście.

gu. Pani Krystyna w ten sposób to opisuje:

Dziś trudno wytłumaczyć jego znaczenie.

się, skąd i kim jesteśmy. A nasz skrawek Ziemi

Jak, a kaj sie Pycho narodził, to uwierzyjy-

- ziemia cieszyńska jest niezmiernie piękna

Myślę, że to odpowiednik słowa podobno.

ny tyn, gdo w pindziesiontych rokach jeździł

i bogata, gdyż, jak pisał Gustaw Morcinek, po

Nawet znalazłam go w gwarowym słowniku

z Cieszyna do Frydku motorowom kocabkom.

wstała z uśmiechu Boga.

pana Władysława Milerskiego. Słowo to bar

To wom jeździły taki trzi wagony.

SPOTKANIA Z MIŁOŚNIKAMI GWARY

dzo mnie fascynowało i chciałabym żeby po

W piyrszym siedzioł maszynfira, a w dru

zostało w naszych sercach, dlatego zdecy

gim stół na postrzodku wielki zieleźniok, we

Dla Krystyny Rosząk ważne są spotkania

dowałam się na podtytuł „Naszo stareczka

kierym w zimie hajcowoł konduktor. A prawie,

z ludźmi, którzy tak samo jak ona kochają

RZECY mówili" - rozpamiętuje.

przi tym piecu, w jedno zimowe rano, z nicze

gwarę. - Jest to grupa wspaniałych osób

go nic, prziszeł na świat Pycho...

z obu stron Olzy, którą założył i prowadzi

OPOWIADANIA PEŁNE HUMORU

Jego mama jeździła każdom sobotę na

Henryk Nowak. Spotykamy się w Domu Na

Oprócz talentu pisarskiego, tanecznego

torg do Cieszyna. ..No, a takjak roz do Cieszy

rodowym w Cieszynie. Tam mówi się po na-

i aktorskiego Bóg obdarzył panią Krystynę

na, z Rychym w brzuchu, jechała wajca przed-

szymu, jak kto potrafi, czytamy różne teksty

również talentem plastycznym. Teksty za

ować, zaczynyjom odchodzić wody.

swoje czy innych autorów - opowiada.

warte w tomiku opowiadań wzbogaciła

Wylynkała sie, bo rachowała z tym aż za

A w jaki sposób się zaczęło? - Chyba dwa

więc swoimi grafikami. W opowiadaniach

miesionc. Pomyślała se, że esi, nie dej Boże, se

lata temu przeczytałam w„Głosie Ludu"ogło

wyróżnić można trzy bloki tematyczne. -Je

nie siadła na tych wajcach, kiere wiyzła przedać.

szenie informujące o istnieniu sekcji miłośni

den odnosi się do dzieci, ich rozumowania,

Rycho nie doł na siebie czakać, a za dzie-

ków gwary cieszyńskiej„Rzóndzymy, rozpra-

myślenia, w jaki sposób reagują na różne sy

siyńć minut był na świecie. Drził sie jak opa

wiomy i śpiywómy po naszymu". Poszłam

tuacje. Dzieciaki znałam doskonale pracując

rzony, bo go poliło w zadek od pieca przi kie

z nimi przez tyle lat. Dalsza se

rym jego mama siedziała.

więc tak z hecy i od razu na pierwszym spo
tkaniu tak bardzo mi się spodobało, że już zo
stałam. Zresztą taksamo, jak wielu innych Za-

ria opowiadań dotyczy Mańki,

Co sie potym robiło, to se każ

dziewczyny, która wszystkim

dy poradzi przedstawić. Gdo jy-

sprawiała kłopoty, wymyślała

ny móg z tego wagona uciyk.

Jest też członkiem Studni Literackiej dzia

różnego rodzaju psikusy, które

Konduktor sie tak spłoszył, że za-

łającej przy Bibliotece Miejskiej w Cieszynie,

nie każdemu mogły się podo

pomnioł szczykać listki, a przez

którą prowadzi pani Beata Kalińska. Do Stud

olzian - mówi.

bać. Trzecią część poświęciłam

wszycki wagony wrzeszczoł, aby

ni zapraszani są autorzy każdego wieku. Mię

sytuacjom życiowym każdego

jakosi baba, kiero tymu kapkę

dzy innymi urządzane są tu wieczory autor

z nas. Na przykład opowiada

rozumiy, prziszła z pomocom.

skie. Pierwszy tegoroczny, styczniowy, po

nie,/^, ta skleroza!" przypomi

1/1/ Cieszynie eszcze starczył przi-

święcony był Krystynie Rosząk z Czeskiego

na, że w pewnym wieku pa

wołaćsanitke - a omdloł...."

mięć już nie służy tak, jak po
winna itp. - mówi.

Tomik opowiadań jest debiu
tem Krystyny Rosząk. Na pyta

Cieszyna i promocji jej opowiadań gwaro
wych p.t.„Karo opowiado".

Utwory Krystyny Roszak można przeczytać na str. 44
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w miejscu, w Którym obecnie leży najstarsza częsc chorwackiego miasta Split, na przełomie III i IV wieku cesarz
rzymski Dioklecjan polecił wznieść monumentalny kompleks pałacowy.

TEKST I ZDJĘCIA: CZESŁAW GAMROT
Zbudowano go w latach 295-305 na pół
wyspie, niedaleko miasta rodzinnego cesa
rza Salony. Zanim cesarz wybrał to miejsce
na swoją rezydencję, istniała tu już rzymska
mieścina. A przedtem osada Aspalathos za
łożona przez kolonistów greckich z niedale
kiej wyspy Issa (obecnie Vis).
Zdaniem Aleksandra Krawczuka, znane
go historyka polskiego i autora wielu książek
o tematyce historycznej, sama nazwa Split to
tylko zniekształcenie łacińskiego słowa Palatium, czyli pałac. Według innej wersji wywo
dzi się od wspomnianego wyżej greckiego
słowa aspalathos, oznaczającego „pachnące
ziele obficie porastające okolicę".

REZYDENCJA, TWIERDZA
I OBÓZ WOJSKOWY
Imponująca budowla wzniesiona na rzu
cie prostokąta, której długość murów ze

Stoiska na tle murów pałacu Dioklecjana.

wnętrznych wynosi 214 a szerokość 175 me

20

trów, o wysokości dochodzącej do 26 me

resztę swego życia po swej dobrowolnej ab

Kompleks pałacowy zbudowano z białe

trów, pełniła funkcję luksusowej rezydencji,

dykacji w roku 305. W ogrodach swej rezy

go wapienia z wyspy Brać, miejscowych tu

a zarazem twierdzy i obozu wojskowego. Tu

dencji podobno zajmował się również ho-

łów i cegły wypalanej w Salonie. Ozdobne

były władca imperium rzymskiego spędził

dowląjarzyn.

granitowe kolumny i niektóre rzeźby po

ZWROT I 2/2017

REPORTAŻ ZWROTU

chodzą z Egiptu a marmury z Grecji i Włoch.
Obiekt od południa przylegał do brzegu
morza, gdzie kolumnowy portyk umożli
wiał spacery wzdłuż nadbrzeża.
Obecnie od strony południowej prowa
dzi popularny, wysadzony palmami deptak
- Obala hrvatskog narodnog preporoda,
nazywany potocznie Rivą. Pełno na nim re
stauracji i kawiarenek, w których można coś
przekąsić albo wypić i odpocząć w trakcie
zwiedzania tego ciekawego miasta.
Natomiast od północy, wschodu i zacho
du pałac był ufortyfikowany murami obron
nymi z szesnastoma basztami wzniesionymi
na narożach, przy bramach i w środkowych
częściach murów, pomiędzy bramami. Wodę
z rzeki Jadro doprowadzał do objektu akwe
dukt. Przez zabudowę wewnątrz murów
przechodziły dwie wewnętrzne ulice: podłuż
na i poprzeczna, wzdłuż których stały szeregi
kolumn. W miejscu ich skrzyżowania znajdo
wał się wewnętrzny dziedziniec - perystyl.
Ulica poprzeczna oddzielała część przezna

Sprzedawcy w stoiskach są nastawieni na turystów

czoną na pomieszczenia gwardii cesarskiej
od części reprezentacyjnej. Każda z ulic koń

Najważniejszą była Złota, ponieważ tu-

pem Ninu, miasteczka leżącego na północ

czyła się bramą w murach: od strony zachod

taj rozpoczynała się droga prowadząca do

od Zadaru, który usiłował o formalne wpro-

niej - Bramą Żelazną, od wschodniej - Bramą

Salony. Niedaleko stoi ośmiometrowy po-

wadzenie języka chorwackiego do liturgii

Srebrną, od północnej - Bramą Złotą, od po

mnik Grzegorza z Ninu z roku 1929. Grze-

katolickiej, prowadzonej w tym czasie w ła-

łudniowej - najmniejszą Bramą Brązową.

gorz z Ninu był w latach 900-929 bisku-

cinie.

Md

Pierwotny wygląd imponującego kompleksu pałacowego Dioklecjana.
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rej roztacza się wspaniały widok. Na prze
łomie XIX i XX w. groziło jej zawalenie, to
też w 1908 r. rozebrano ją i zbudowano
ponownie.
Wejścia do mauzoleum strzegły dwa
małe sfinksy egipskie wyrzeźbione z czar
nego granitu. Kopia jednego z posążków
stoi na swoim miejscu po dziś dzień. Na
uwagę zasługuje już wspomniany, stojący
w sąsiedztwie katedry, perystyl okolony an
tycznymi kolumnami. W sezonie odbywają
się tu wieczorami różne koncerty. Z tego
powodu mieszkańcy budynków położo
nych przy dziedzińcu otrzymują od miasta
rekompensatę pieniężną za narażanie ich
na systematyczny hałas.
Los podobny do losu mauzoleum spo
tkał przylegającą do perystylu świątynię Jo
wisza, którą przebudowano na baptysterium. Oprócz wspomnianej katedry w obrę
bie murów znajdują się jeszcze trzy mniejsze
kościoły p. w. św. Rocha, Jana i Filipa.
W tutejszej symbiozie architektonicznej
wyróżna się pałac Pa pal idów, obecnie siedzi

CIEKAWA SYMBIOZA
ARCHITEKTONICZNA

ba Muzeum Miejskiego. Oferuje zajmującą
trzy piętra ekspozycję poświęconą dziejom

W stosunkowo dobrze zachowanych

prześladowców chrześcijan w starożytnym

miasta i jego rozwojowi w poszczególnych

murach mieści się obecnie najstarsza część

Rzymie, obecnie służy jako chrześcijańska

okresach. Budynek uważa się za najcenniej

Splitu. Kiedy bowiem w VII wieku już wspo

świątynia. I to pod wezwaniem jednej z ofiar

szy gotycki zabytek w Splicie.

mniane miasto Salona zaczęli nękać Awaro

cesarza. Domniusz jest ponadto patronem

wie i Słowianie, część tamtejszej ludności

Splitu, w którym żył aż do śmierci człowiek

schroniła się za murami pałacu. Z biegiem

odpowiedzialny za jego zgon.

CESARZ DIOKLECJAN
Dioklecjan urodził się około roku 240

czasu zadomowiła się tu na dobre, stopnio

Obok katedry wzniesiono samodzielną

w okolicach już wspomnianego miasta Salo

wo przebudowując budowle pałacowe na

dzwonnicę romańską, która mierzy 61 me

ny w Dalmacji. W roku 284 został cesarzem

swe domy mieszkalne.

trów. Służy też jako wieża widokowa, z któ

przez aklamację wojsk. Zdarzenie to miało

W ten sposób powstała ciekawa symbio
za architektoniczna antycznego stylu ze
średniowiecznym. Tak więc dzisiejsze ulicz
ki starego Splitu to w rzeczywistości byłe
korytarze i dziedzińce byłej siedziby Dio
klecjana.
Pałac został wpisany na listę dziedzictwa
kulturowego UNESCO. Z wielu pierwotnie
rzymskich budowli zachowały się tylko fun
damenty, na których wyrosły domy nowych
mieszkańców. Obecnie stoi tu 220 budyn
ków i mieszka aż trzy tysiące ludzi. Do cza
sów obecnych przetrwały oprócz okazałych
murów, częściowo zasłoniętych nowszą,
średniowieczną zabudową, m. in. rozległe
sklepienia pałacowe.
Byłe ośmiokątne mauzoleum cesarskie
zostało przekształcone w katedrę św. Domniusza. Wspomniany święty, pełniący
obowiązki biskupa Salony, zginął w roku
304 śmiercią męczeńską w pobliskim Trogirze w trakcie prześladowań rozpętanych
przez Dioklecjana.
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I tak mauzoleum cesarza, który okrył się
ponurą sławą jako jeden z największych

ZWROT | 2/2017

REPORTAŻ ZWROTU

w 1990 r. miały miejsce XV Mistrzostwa Eu
ropy w Lekkoatletyce.
Ponadto są tu dwie hale sportowe. Pierw
sza to przeznaczona do koszykówki Arena Gri
pe. Swoje mecze rozgrywa tu miejscowa dru
żyna KK Split, której początki sięgają 1945 r.
Druga to nowoczesna wielofunkcyjna Spaladium Arena, wybudowana z myślą o odbywa
jących się 2009 r. w Splicie Mistrzostw Świata
w Piłce Ręcznej. Ciekawostką jest, że jednym
z miast partnerskich Splitu jest Ostrawa.
Bawiąc w Splicie można wybrać się pro
mem na którąś z chorwackich wysp. Warto
też zwiedzić przynajmniej niektóre intere
sujące miejsca w okolicy. Choćby miastecz
ko Solin, a raczej znajdujące się w jego ob
rębie ruiny już wspomnianej starożytnej
Salony. Od Splitu jest oddalone zaledwie
kilka kilometrów. Z kolei dwadzieścia kilo
metrów na zachód leży uroczy Trogir, z ład
ną Starówką i niezapomnianym splendo
rem. Albo Omiś, usytuowany ok. 20 kilome
trów na południowy wschód od Splitu.
Tutejsze nieliczne na chorwackim wy
miejsce pod miastem Nikomedia (obecnie

Miasto może się również pochwalić jed

brzeżu piaszczyste plaże stanowią świetne

nym z najstarszych zachowanych teatrów

miejsce do nauki pływania albo dziecię

Jego panowanie okazało się w dziejach

w tej części Chorwacji - Dalmacji, usytu

cych zabaw. W Omiśu wpada do morza

imperium rzymskiego przełomowym. Do

owanym poza murami pałacu. Okazałą bu

rzeka Cetina, z bardzo malowniczym ka

historii wszedł jako twórca tetrarchii, czyli

dowlę w stylu secesyjnym wzniesiono pod

nionem i wodospadami Gubavica. A jakieś

czwórwładzy. Dobierał sobie do pomocy

koniec XIX wieku.

28 kilometrów na południe od Omiśa, po

Izmit w północno-zachodniej Turcji).

trzech współwładców, dzięki czemu osią

Na pagórku Marjan w zachodniej części

łożona u podnóża majestatycznego ma

gnął rozłożenie odpowiedzialności władzy

miasta znajduje się najpiękniejszy park

sywu Biokowo, znajduje się miejscowość

nad poszczególnymi częściami olbrzymie

w Splicie oraz ogród zoologiczny. Miasto

Baśka Voda, która posiada wszystkie cechy

go państwa rzymskiego.
Przeprowadził reorganizację wojska,

jest znane również w świecie sportu. Znaj

i atrakcje kojarzone z małym nadmorskim

duje się tu stadion sportowy Poljud, gdzie

miasteczkiem.

■

umocnił granice imperium i przeprowadził
potrzebne reformy gospodarcze. W historii
kościoła natomiast uzyskał hańbiący przy
domek wielkiego prześladowcy chrześci
jaństwa. Zmarł w roku 313 albo 316 w swo
im pałacu. Następny rok po abdykacji Dio
klecjana, władzę w Rzymie objął Konstantyn
Wielki - cesarz, który w 313 r. wydał edykt
mediolański, proklamujący wolność wy
znania wiary dla chrześcijan.

CIEKAWE MIEJSCA W OKOLICY
Starówka Splitu nie obejmuje tylko ruiny
byłego pałacu. Kawałek za Bramą Żelazną
znajduje się byłe średniowieczne centrum
gospodarcze miasta - Narodni trg (Plac Lu
dowy). Nad samą bramą dostrzec można cie
kawy piętnastowieczny zegar słoneczny.
Najbardziej interesującym obiektem przy
placu jest dawny ratusz gotycki z XV w. Obec
nie rozgościło się tu Muzeum Etnograficzne.
Obok ratusza wznoszą się też pałace Karepić
iCambij.
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REGION

0 POLSKIM SZKOLNICTWIE ZE
STANISŁAWEM FOLWARCZNYM
- Obowiązkowa matura z czeskiego niejest tragedią, wręcz przeciwnie - zapewnia wicehetman ds. szkolnictwa Stanisław Folwarczny.

TEKST: DOROTA HAVLI'K
ZDJĘCIA: DOROTA HAVLlK, PETR RURAL

Co sądzi pan o egzaminach obowiąz

kowych z języka czeskiego w naszym pol

solwentem, o którego nam chodzi w szkole

skim Gimnazjum? Zaszkodzą, czy wręcz

średniej, która ma być przygotowaniem do

przeciwnie pomogą absolwentom?

startu na studia?

Obowiązkowy egzamin został wprowadzo

Według mnie państwowy egzamin z ma

ny ustawowo i dotyczy wszystkich uczniów

tematyki i języka czeskiego nie będzie pro

wybierających się na kierunki zakończone

blemem dla naszych uczniów i potwierdzi

maturą. Po ujednoliconym państwowym

zainteresowanie nauką w Gimnazjum oraz

egzaminie maturalnym jest to kolejny krok

konieczność utrzymania aktualnego stanu

do poprawienia edukacji w szkołach śred

klas, tzn. po 3 klasy w każdym roczniku.

To zespół fachowców, który regularnie opi

nich. Ustawa daje jednocześnie placówkom

niuje ustawy i rozporządzenia dotyczące

możliwość wprowadzenia egzaminu z inne

Na jesieni został pan wicehetmanem

szkolnictwa.

go przedmiotu, poza wspomnianą matema

do spraw szkolnictwa i sportu. W pana
gestii są tylko szkoły średnie, czy też mo

Czy jest szansa na to, by w innych szko
łach średnich w regionie wprowadzić ję

muszą narzekać na brak kandydatów chęt

że województwo ma wpływ na podsta
wówki i przedszkola?

nych do rozpoczęcia w nich nauki, faktycznie

Województwo jest organem powołującym

Decyzja należy do dyrektorów placówek

wprowadzają egzaminy z kolejnych przed

do życia przede wszystkim szkoły ponadpod

oświatowych. Już na poziomie kształcenia

miotów. I raczej nie widzę żadnego proble

stawowe. Szkoły podstawowe i przedszkola

podstawowego jest wprowadzany drugi ję

mu w egzaminie z matematyki, języka pol

powołują gminy. Jednak województwo mo-

zyk obcy i mogłoby się wydawać, że tym

skiego i czeskiego w naszym Gimnazjum.

rawsko-śląskie ma duże znaczenie na przy

wyborem na naszym pograniczu będzie

tyką i czeskim.
Szkoły średnie z górnej półki, które nie

zyk polski jako nadobowiązkowy?

kład przy ustalaniu tzw. normatywów woje

polski. W niektórych szkołach zaoferowano

Niektórzy obawiają się, że dodatkowy

wódzkich, które stanowią wysokość środ

go jako drugi język obcy, jednak to spotkało

egzamin zniechęci uczniów do naszego

ków finansowych dla szkół. To dotyczy

się z małym zainteresowaniem. Sprawa roz

Gimnazjum.

również szkolnictwa mniejszościowego.

biła się o mylne przekonanie, że przecież tu

Przedstawiciel województwa jest członkiem

taj „wszyscy" mówią po polsku, dlatego jest

go poziomu. Należy więc zadać sobie pyta

komisji wyłaniającej nowych dyrektorów

to „niepotrzebne". Co ciekawe, po polskiej

nie - czy młody człowiek, który na samym

placówek szkolnych. Co ważne - wicehet-

stronie granicy niektóre przedszkola oferują

starcie wybiera prostszą drogę i rezygnuje

man ds. szkolnictwa jest członkiem Komisji

możliwość opłacanego przez rodziców cze

z egzaminu z języka polskiego, jest tym ab-

Szkolnej Stowarzyszenia Województw RC.

skiego. Czyli rodzice widzą korzyść w wielo

Cały czas dyskutujemy o utrzymaniu je

języczności dzieci.
Jaka pana zdaniem jest sytuacja szkol
nictwa średniego w regionie?
W ciągu ostatnich 10 lat doszło do poważ
nego zmniejszenia liczby uczniów w szko
łach ponadpodstawowych - w porównaniu
z rokiem 2006 aż o jedną trzecią. Taki spadek
miał bardzo niekorzystny wpływ. Poprzednie

BUyłTl
i A
1
Mk.

Ä

władze wojewódzkie zareagowały na ten
stan ograniczeniem liczby klas i łączeniem

i

|

placówek. Aktualnie spadek został wyhamo
wany i przed nami minimalny wzrost. Dlate
go nie będzie już radykalnych zmian.
Przykładem może być moje miasto Cze
ski Cieszyn. Istniejący stan po połączeniu
dwóch szkół w jedną traktuję jako ostatecz
ny. Jeżeli chodzi o Gimnazjum Słowackie
go, co czytelników najbardziej interesuje, to
jeśli zainteresowanie uczniów zostanie na
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tym samym poziomie, nie ma obaw o liczbę
klas. Dotyczy to również tych czeskich szkół
średnich w regionie, które mają wysoki po
ziom kształcenia.
Jednocześnie należy się bardzo poważ
nie i bez zbędnej zwłoki pochylić nad pro
blemem kształcenia o profilu technicznym,
zawodowym. Chciałbym wprowadzić nowe
kierunki kształcenia i wykorzystać lokalne
firmy do poszerzenia praktycznej nauki za
wodu, bo to ważne. W przeszłości ten model
sprawdził się w naszym mieście, gdy udało
się otworzyć przy aktywnej współpracy dru
karni FINIDR nowy kierunek - poligrafię.
Jak pan, jako wieloletni dyrektor szkoły
podstawowej, postrzega stan szkolnictwa
podstawowego i zmiany w nauczaniu?
Ostatnio wprowadzono tak ogromne
i często nieprzemyślane zmiany, że wielu dy
rektorów i nauczycieli traci energię i entu
zjazm. Poziom kształcenia w szkołach pod
stawowych, z którego wszyscy byliśmy dum
ni, niestety spada. Edukacja państwowa już
od przedszkoli staje się miejscem realizacji
niesprawdzonych lewackich pomysłów i in
żynierii socjalnej.
To bardzo źle, bo skoro dzieci mają zły
start od pierwszej klasy, to odbije się to na
ich przyszłości. Moim zdaniem niektórzy mi
nistrowie zrobiliby najlepiej, gdyby przynaj
mniej przez pół roku nie wprowadzili żadne
go nowego pomysłu i pozwoliliby wszyst
kim odetchnąć.
Jakie cele stawia sobie pan w nowo
objętym stanowisku?

te dno. I to stara prawda, dziś jeszcze bar

powinna zdecydowanie bronić przez cła za

dziej aktualna. I to pomimo tego, że rząd

porowe.

Głównym wyzwaniem dla mnie jest

stara się zwrócić opinię społeczną przeciw

Ważne wydarzenia sportowe są jednym

uatrakcyjnienie i większe wsparcie dla kształ

drobnym przedsiębiorcom. Zauważmy, że

ze sposobów na przełamanie stereotypu,

cenia zawodowego i technicznego. Pomimo

lewicowy minister Mlädek mówi o nich jako

że to nieciekawy region także dla turystów.

tego, że gospodarka rozwija się, przemysł

o „pasożytach", a minister finansów, „opty

W styczniu gościliśmy Mistrzostwa Europy

chce poszerzać produkcję i zatrudnienie, nie

malizujący" swoje podatki, dodaje „wszyscy

w Łyżwiarstwie Figurowym. Był to pod każ

mamy technicznie wykształconych absol

kradną". Małe przedsiębiorstwa są zawsze

dym względem sukces i będziemy ubiegać

wentów.

elementem rozwijającym gospodarkę, ale

się o dalsze. W połowie lutego odegrano

Wystarczyło jedno pokolenie i błędne

również wspierającym miejscowe organiza

u nas pierwszą rundę tenisowego Davis

przekonanie, że każdy musi mieć maturę,

cje społeczne czy sportowe, czy też małe lo

Cup. Obiekty sportowe są tutaj wspaniałe.

a najlepiej dyplom uczelni. Mamy wielu ab

kalne ojczyzny.

solwentów różnych osobliwych kierunków,
których największą zaletą jest otrzymanie
tytułu przed czy po nazwisku.
Z drugiej strony zanikają zdolności ma
nualne, podstawowa wiedza techniczna,

W Trzyńcu na bardzo wysokim poziomie
jest na przykład Poprzeczka Beskidzka.

Oprócz edukacji jest pan odpowie

Niestety, Beskidy Cieszyńskie potrzebują

dzialny za sport. Co się zmieni w tej dzie

pieniędzy i impulsu do dalszego rozwoju,

dzinie?

przykładem może być stan tradycyjnych

Region powoli powinien odchodzić od

wyciągów i nartostrad i brak tras narciar
skich na głównym szlaku. Województwo ma

umiejętność posługiwania się podstawowy

określenia „węgla kamiennego i przemysłu

mi narzędziami. To wszystko, co było dla nas

ciężkiego" zwłaszcza, gdy zasługą nieuda

programy wspierania sportu profesjonalne

naturalne, kolejne pokolenia już nie posia

nej prywatyzacji, przeprowadzonej wiado

go i wyczynowego, jednak zadaniem na ko

dają. Choć marzeniem wielu rodziców jest

mo przez kogo, resort górnictwa ma poważ

lejne lata jest określenie, co powinno wspie

wyedukowanie dziecka na ekonomistę lub

ne problemy. Niezbyt dobrze dzieje się też

rać województwo, a co powinny wspierać

menedżera, to faktycznie rzemiosło ma zło

w przemyśle stalowniczym, którego Europa

gminy.
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Ostatnia wizyta ostatniego cesarza
na Śląsku Cieszyńskim
Przed stu laty ostatni cesarz austriacki Karol I przybył na Śląsk Cieszyński, by spo
tkać się z cesarzem niemieckim Wilhelmem II. Była to druga i ostatnia wizyta urodzo
nego przed stu trzydziestu laty monarchy w Cieszyńskiem wciągujego zaledwie dwu
letnich rządów.
TEKST: CZESŁAW GAMROT / ZDJĘCIA: WIKIPEDIA, FOTOPOLSKA.EU

ZJAZD DWU CESARZY
Na miejsce spotkania obu monarchów
28 września 1917 wyznaczono dworzec ko
lejowy w Dziedzicach (obecnie Czechowice-Dziedzice). Trzydziestoletni cesarz Karol
z zamiarem spotkania się ze swoim sprzy
mierzeńcem wyjechał 27 września o godzi
nie 22.30 z miasteczka Reichenau an der Rax

Ostatni cesarz austriacki Karol I.

w Dolnej Austrii, gdzie wówczas przebywał
i gdzie urodził się jego najstarszy syn Otto.
Do Dziedzic przyjechał specjalnym dwor

Jak już wspomnieliśmy, była to jego dru

skim składem ciemnozielonych wagonów na

ga i ostatnia wizyta na Śląsku Cieszyńskim.

kilka minut przed przybyciem niemieckiego

Pierwszy raz przybył do Cieszyna na począt

pociągu dworskiego.

ku grudnia 1916. W Cieszynie mieściła się

Na peronie dworca kolejowego Karol I

wówczas siedziba naczelnego sztabu armii

w mundurze pruskiego marszałka polnego

austro-węgierskiej. Stąd udał się do siedziby
głównego sztabu sojuszniczej armii niemiec

oczekiwał Wilhelma otoczony świtą, wśród
której, poza zwykłymi wojskowymi dostoj

Ostatni cesarz niemiecki Wilhelm II.

kiej na zamek w niedalekiej Pszczynie. Po
drodze przejeżdżał przez Skoczów i Bielsko.

nikami, był też nowy szef sztabu general
nego generał piechoty baron Artur Arz von

wsiadł do niemieckiego pociągu dworskiego

W Pszczynie odbyło się spotkanie z cesarzem

Straußenburg.

i pojechał z Wilhelmem II do Bogumina, gdzie

Wilhelmem II. Z kolei na drugi dzień cesarz

obaj monarchowie przybyli o godzinie 9.44.

niemiecki złożył wizytę Karolowi w Cieszynie.

Przedtem obowiązki te pełnił marszałek
polny baron Carl Conrad von Hötzendorf,

Tam udali się wspólnie na peron, gdzie

którego jednak młody cesarz odwołał ze

podano śniadanie. W międzyczasie przybył

stanowiska.

do Bogumina także pociąg dworski austro-

Ostatni cesarz austriacki urodził się 17 sierp

Ponadto z cesarzem przyjechali też pierw
szy ochmistrz dworu książę Hohenlohe i przy

-węgierski, którym cesarz Karol potem po

nia 1887 roku na zamku Persenbeug w Dol

wrócił do Reichenau an der Rax.

nej Austrii jako Karol Franciszek Józef. Jego

USILNE ZABIEGI 0 ZAWARCIE POKOJU

dzielony do cesarza pruski generał major
Cramon.

ŚNIADANIE NA PERONIE
- (...) Niemiecki pociąg dworski przybył
o godz. 8.30 do Dziedzic. Wysiadł z niego na
tychmiast cesarz niemiecki w palowym mun
durze austro-węgierskiego marszałka polnego.
Obaj monarchowie powitali się przez pocało
wanie i przez uścisk dłoni. Po nadzwyczaj ser
decznym powitaniu i wymianie zdań przedsta
wiono obustronne świty. (...) - napisała gazeta
polska Gwiazdka Cieszyńska 2 października
1917.
Cesarz Wilhelm II wracał właśnie z frontu
w Rumunii, Bukowinie i wschodnej Galicji. Po
krótkiej rozmowie władców nastąpiło przed
stawienie świt. Karol I wraz ze ściślejszą świtą
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Dworzec kolejowy w Dziedzicach w 1914 r.
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rodzicami byli arcyksiążę Otto - brat Francisz
ka Ferdynanda, następcy tronu zamordo
wanego w Sarajewie, i księżniczka Maria Jó
zefina Saska, córka króla Saksonii.
Pod koniec XIX wieku rozpoczął karierę
wojskową. W 1911 roku wziął ślub z księż
niczką Zytą Parmeńską z rodu Burbonów.
W 1914 roku, kiedy Franciszek Ferdynand
d' Este zginął z ręki serbskiego zamachow
ca, został następcą tronu.
Pierwsze lata wojny światowej spędził na
frontach galicyjskim i włoskim, wpierw jako
oficer sztabowy z przydziałem do naczelne
go sztabu armii austro-węgierskiej, który
miał od listopada 1914 swą siedzibę w Cie
szynie, później jako dowódca połowy i szef
grupy armijnej.
Dał się poznać jako oficer odważny, a zara
zem skromny, dbający o podwładnych i zwy
kłych żołnierzy. Po śmierci cesarza Franciszka
Józefa (21 listopada 1916 r.) wstąpił na tron
swoich habsburskich przodków.

wraz z żoną i dziećmi na portugalską wyspę

go męża i ojca, sprawiedliwego męża stanu,

Dnia 30 grudnia 1916 Karol I i Zyta zostali

Maderę. Cesarska rodzina żyła tam w bardzo

który starał się naukę Kościoła katolickiego

koronowani na parę królewską Węgier. Krótki

trudnych warunkach. W końcu Karol poważ

realizować na gruncie polityki.

okres jego panowania charakteryzują przede

nie zachorował i 1 kwietnia 1922 r. zmarł.

wszystkim usilne zabiegi o przerwanie dzia

Z małżeństwa Karola i Zyty przyszło na

Został pochowany w kościele Nossa Sen

świat ośmioro dzieci. Najmłodsza córka Elż

łań wojennych i zawarcie pokoju, które jed

hora do Monte w stolicy Madery Funchalu.

bieta urodziła się dopiero w kilka miesięcy

nak nie zostały zaaprobowane przez państwa

Wdowa po cesarzu Zyta, zmarła w 1989 ro

po zgonie ojca. Z ich potomstwa na uwagę

Ententy, głównie przez Francję. Również we

ku w wieku dziewięćdziesięciu siedmiu lat.

najbardziej zasługuje już wspomniany pier

wnętrzne reformy i słynny „Manifest do mo

Większość historyków ocenia postać Ka

ich wiernych ludów"z 16 października 191 Br.,

rola pozytywnie. Dnia 3 października 2004

nie zmieniły już biegu historii.

Karol został beatyfikowany przez papieża

Oprócz ojczystej niemczyzny władał jesz

Jana Pawła II. Był to ostatni błogosławiony,

cze czternastoma językami, m.in. angielskim,

CESARZ WYNIESIONY NA OŁTARZE

worodny syn Otto von Habsburk, niedoszły
następca tronu.

którego ten papież wyniósł na ołtarze przed

hiszpańskim, francuskim, węgierskim i cze

Monarchia naddunajska przestała istnieć.

swoim zgonem. Zresztą Wojtyła podobno

skim. Przez długie lata uważał się za prawo

Ostatni władca Austro-Węgier został zesłany

otrzymał imię Karol właśnie na cześć ostat

witego cesarza Austrii, czemu wielokrotnie

niego monarchy austro-węgierskiego. Mia

dawał wyraz w publicznych wypowiedziach.

ło się to stać z woli jego ojca, który służył

W 1938 r., po przyłączeniu Austrii do Nie

w c.k. armii.

miec, Hitler chciał go zgładzić. Wtedy Otto

W Kaplicy Świętych Relikwii w klasztorze

wyjechał na cztery lata do Stanów Zjedno

na Jasnej Górze w Częstochowie znajduje

czonych. Wreszcie w 1966 r. zrzekł się rosz

się od roku 2008 relikwia błogosławionego

czeń wobec tronu austriackiego.

Karola I w postaci małej cząstki kości. Reli

Organizacje monarchistyczne uważały

kwię przywiózł na Jasną Górę arcyksiążę Ru

go jednak za potencjalnego monarchę aż do

dolf d'Autriche, wnuk błogosławionego. Io

jego śmierci. Przez wiele lat był członkiem

wa rzyła mu jego żona Marie-Helene de Vil-

Parlamentu Europejskiego. Udzielał się rów

lenfagne de Vogelsanck. Obaj mieszkają na

nież jako dziennikarz i pisarz. Za swą działal

co dzień w Szwajcarii.

ność otrzymał wiele odznaczeń. Zmarł 4 lip-

Ceremonia przekazania relikwii odbyła się

ca 2011 w wieku dziewiędziesięciu ośmiu

w czwartek 20 listopada 2008 podczas mszy

lat. Został pochowany w Krypcie cesarskiej

św. o godz. 13.30 w Kaplicy Matki Bożej. Eu

Kościoła Kapucynów w Wiedniu obok matki

charystii przewodniczył arcybiskup Stanisław

Zyty i brata Karola Ludwika, gdzie spoczywa

Nowak, metropolita częstochowski.

również cesarz Franciszek Józef I.
Dnia 6 września 2011 zmarł w Meksyku

NIEDOSZŁY NASTĘPCA TRONU
Ostatni władca Austro-Węgier uznawany

Ślub Karola i Zyty. Gościem był również
cesarz Franciszek Józef I.

jego młodszy brat Felisk Habsburk. Był to za
razem ostatni żyjący potomek cesarza Karo

jest za szczególnego orędownika pokoju,

la I i cesarzowej Zyty. W dodatku urodzony

przykładnego, troskliwego oraz kochające

jeszcze w czasach Austro-Węgier.
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PożecnaLiśmY Otto Jawom<a
TRZANOWICE / Rodzina, obecni i byli tan
cerze ZPiT Olza, przyjaciele, członkowie ze
społów Trzanowice i Zaolzi oraz Miejsco
wego Koła PZKO w Trzanowicach pożegnali
18 stycznia Ottona Jaworka.
Przy trumnie czuwała warta honorowa
złożona z tancerzy ZPiT Olza. Wiele osób po
jawiło się w strojach ludowych. Uroczystość
pogrzebowa była wzruszająca, po niejednym
policzku spłynęła łza.Tancerze zespołu razem
z kapelą Olza zaśpiewali na początku swemu
mistrzowi i przyjacielowi „Płyniesz Olzo".
Wielokrotnie podczas nabożeństwa pod
kreślano znaczenie pracy, jaką zmarły wyko
nał dla kultury Śląska Cieszyńskiego. - Razem
z żoną prowadzili znany w kraju i zagranicą
ZPiT Olza. Temu zespołowi poświęcał swoje
zdolności, swój czas. Cieszę się z tego, że dziś
wielu byłych i teraźniejszych członków tego

ki poziom. Olza koncertowała m.in. w Belgii,

zespołu przyszło nie tylko po to, by pożegnać

Holandii, Francji, Anglii, Szwecji oraz USA.

się ze swoim byłym kierownikiem, ale też po

Otto Jaworek był uczestnikiem Studium

to, by podziękować za przyjaźń i po raz ostat

Folklorystycznego dla choreografów zespo

cję o śmierci członkowie zespołu Olza. - Skła

ni zaśpiewać przy jego trumnie - powiedział

łów polonijnych w Lublinie. Jego specjalnością

damy szczere wyrazy współczucia rodzinie -

wspominać Otku - zareagowali na informa

pastor Boleslav Firla podczas nabożeństwa.

były polskie tańce narodowe oraz tańce cie

dodał Andrzej Suchanek, prezes MK PZKO

Podkreśl# też zasługi Otto Jaworka dla Miej

szyńskie. Był też choreografem Festiwali PZKO.

Czeski Cieszyn-Olza.

scowego Koła PZKO w Trzanowicach.
Trumnę wynieśli z kościoła na cmentarz
członkowie zespołu Olza. Nad grobem po raz
ostatni zaśpiewano mu do akompaniamentu

Współpracował nie tylko z Olzą, ale też

- Otek wstąpił do ZPiT Olza w czasach,

z innymi zespołami folklorystycznymi, m.in.

gdy w zespole tańczyli jeszcze jego członko-

z zespołami Trzanowice i Zaolzi.

wie-założyciele. Jako choreograf był bardzo
wymagający, ale to również dzięki niemu

skrzypiec i akordeonu nasze piosenki ludowe.

(podobnie jak w czasach, gdy kierownikiem

Nie mogło zabraknąć „Ojcowskiego domu".

artystycznym Olzy była jego wielka poprzed

I choć mróz mocno dawał się we znaki, lu

niczka Janina Ferfecka) wysoko oceniano

dziom nie chciało się opuszczać cmentarza,

poziom artystyczny i kompozycje taneczne

pragnęli jeszcze choć przez chwilę pobyć

naszego zespołu reprezentacyjnego. Cześć

z Otkiem.

Jego pamięci! - wspominali Renata Putzla-

Otto Jaworek z Olzą był związany od 1962

cher-Buchta i Jerzy Buchta.

roku. W roku 1984 został kierownikiem arty

Kondolencje najbliższym składa też Zarząd

stycznym zespołu, jego żona była wtedy kie

Główny Polskiego Związku Kulturalno-Oświa

rownikiem organizacyjnym. Zespół pod jego

towego oraz redakcja miesięcznika „Zwrot".

przewodnictwem prezentował bardzo wyso
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- To bardzo smutna wiadomość. Ogrom
na rzesza twoich wychowanków będzie cię
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Flip

i

Flap

w boconowicach

BOCONOWICE / Bale w Boconowicach cieszą się sporym powo
dzeniem. Nie inaczej było w tym roku.
Organizatorzy poszli za ciosem i, skoro przed rokiem motyw retro
się spodobał, również tym razem zaprosili na bal w atmosferze lat
30. ubiegłego wieku. Dodatkowo wzbogacili go o motyw filmowy.
Balowiczów w klimat wprawili Stan Laurel wraz z Oliverem Har
dym - najpierw na płótnie filmowym, a później też.na żywo". W ich
role wcielili się prezes MK PZKO Marek Słowiaczek oraz Władysław
Łysek.
Ale to wcale nie był koniec niespodzianek. Na bal przyjechała,
zaproszona specjalnie przez prezesa, grupa z MK PZKO w Jasieniu.
Z nimi też przybyła pewna „jasiyniorka" (Jarosław Madzia - prezes
MK PZKO Jasienie), szukająca swojej drugiej połówki i wprawiająca
nieco w zakłopotanie prezesa z Boconowic. Wystarczy dodać, że sa
la podczas tych zalotów pękała ze śmiechu, a „jasiyniorka" przywio
zła ze sobą prezent do tomboli.

się do białego rana, jeszcze o 4.30 prezes Marek Słowiaczek relacjo

Goście mogli też liczyć na dobre jedzenie - oprócz tradycyjnych
ciastek można było się posilić również gulaszem z sarny. Bawiono

nował na Facebooku, że parkiet jest pełny a DJ Młynek stoi na wyso
kości zadania.

(HS) / Fot. Halina Szczotka

Bal Słonecznej Szkoły
GRÓDEK / W sobotę 21 stycznia w restauracji U Burego w Gródku
na Balu Szkolnym organizowanym przez miejscową Macierz Szkolną
bawiło się sto trzydzieści osób - rodziców oraz sympatyków szkoły.
Wszystkich balowiczów przywitali nowy prezes Macierzy Szkol
nej w Gródku Stanisław Ćmiel oraz dyrektor szkoły Kazimierz Cieślar.
- Cieszę się niezmiernie, że tylu gości się zebrało. To jest nagroda
dla tych, którzy cały bal przygotowują - przywitał gości dyrektor.
Tego wieczoru zagrała kapela Jackowie z Jabłonkowa, zatańczy
ła mażoretka, a o północy na gości czekała niespodzianka - taniec
na rurze (Pole dance). Balowicze udekorowani kotylionami, których
zrobiono 350, bawili się do białego rana przy muzyce DJ Młynka.
Bal Szkolny w Gródku poprzedza tradycyjne pieczenie ptysi. Ma
my dzieci szkolnych i przedszkolnych pieczą je w szkole w dniu po
przedzającym bal. Na balu potem można ptysie zakupić. W tym ro
ku upieczono ich 600 sztuk.

Młodzież

(AS) / Fot. Anna Szotkowska

zorganizowała

Dzień

polski w Trzyńcu

TRZYNIEC / W styczniu w Trzyńcu odbyło się spotkanie z polską
kulturą, na które zaprosiła grupka uczniów Polskiego Gimnazjum im.
Juliusza Słowackiego.
Uczniowie Polskiego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Cze
skim Cieszynie zorganizowali pod skrzydłami Stowarzyszenia Młodzie
ży Polskiej w RC Dzień Polski w trzynieckiej herbaciarni„V pohode".
- Chodzi o promocję polskiej kultury w mieście, gdzie liczebnie
mieszka najwięcej Polaków w RC - mówił Michał Przywara ze Sto
warzyszenia Młodzieży Polskiej w RC, które było mentorem inicjaty
wy. Kolejnym powodem, dla którego wybrano właśnie Trzyniec, by
ło to, że zdaniem organizatorów odbywa się w tym mieście stosun
kowo mało imprez promujących polską kulturę. Ponadto Trzyniec
jest jednym z miast, tak jak Ostrawa, Czeski Cieszyn i Karniów, które
włączyło się w projekt Mlśdeż kraji.
W herbaciarni wystąpił zespół LUNATYP DUO z Cieszyna. Wcze
śniej w dyskusji prowadzonej przez Michała Przywarę poruszono te
mat stereotypów polsko-czeskich. Uczestnicy spotkania podzieli się
swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami na ten temat. Ponadto
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uczestnicy imprezy degustowali też polskie dania i ciasta: serniki,
barszcz z krokietami, oscypek, szarlotkę czy tulipanki.
Imprezę zrealizowano w ramach projektu Mlśdeż kraji.
AS / Fot. Materiały prasowe
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kolędował

Tańczą maluchy i

młodzież

CZESKI CIESZYN / W niedzielę 29 stycznia w Kościele Najświęt

CZESKI CIESZYN / 26 stycznia w Domu PZKO przy ul. Bożka w Cz. Cie

szego Serca Pana Jezusa w Alejach Masaryka w Czeskim Cieszynie

szynie odbyły się lekcje pokazowe Dziecięcego Zespołu Rytmiki i Tań

dał koncert kolęd dziecięcy chór szkolny Trallala.

ca RYTMIKA Zarządu Głównego Polskiego Związku Kulturalno-Oświa

W niedzielę w podwieczór w kościele katolickim w Czeskim

towego.

Cieszynie rodzice, nauczyciele i znajomi wysłuchać mogli w wy

Podczas lekcji pokazowej dzieci zaprezentowały rodzicom i dziad

konaniu uczniów czeskocieszyńskiej podstawówki pod batutą

kom to, czego w ciągu półrocza nauczyły się na zajęciach z paniami

Beaty Brzóski kolędy polskie, czeskie, angielskie, łacińskie i hisz

Renatą Milerską oraz Katarzyną Lasota-Muszyńską.

pańskie. Chórowi akompaniował Andrzej Molin.
(AS)/Fot. BeataTyrna

W czwartek odbyły się lekcje pokazowe wszystkich pięciu grup
tancerzy (od przedszkolaków po dziewiątoklasistów). Na zdjęciach
widać dwie najmłodsze grupy. Rodzice i dziadkowie, którzy przyszli
na pokazową lekcję, byli zachwyceni, chętnie brali udział w niektó
rych tańcach razem z dziećmi.

(AS) / Fot. Anna Szotkowska

POTRZEBUJĄCYCH JEST DUŻO
LESZNA DOLNA / PZŚ Hutnik pod dyrekcją Anny Ostrowskiej wy
stąpił w sobotę 14 stycznia na „Koncercie Dobrej Woli" w Domu
PZKO w Lesznej Dolnej.
Dochód z koncertu charytatywnego będzie przekazany Fundacji
„Spełnienie"w Szprotawie, którą prowadzi Edyta Czeczkovä pocho
dząca zTrzyńca. Udało się zebrać ok. 11 tys. koron.
Oprócz chórzystów wystąpili młodzi skrzypkowie, studentka
Konserwatorium w Ostrawie Jana Przywarovä oraz dwaj ucznio
wie Podstawowej Szkoły Artystycznej.
A.K. / (Fot. archiwum zespołu)

Cyrk dla babci

i dziadka

Ml LIKÓW / Dzieci z polskiej szkoły i przedszkola w Milikowie za
prosiły 27 stycznia babcie i dziadków na rewię z okazji ich święta.
Pomimo tego, że uczniów w szkole dziesiątkowała grypa, udało
im się przygotować bardzo ciekawy program. Najmłodsi zaprosili
widzów do najprawdziwszego cyrku.
Były zwierzęta cyrkowe, tresura koni, dziewczyny chodziły po li
nach, nawet fakir zawitał do Milikowa. Oprócz tego żonglowano z ta
lerzami, pojawił się też prawdziwy magik. Rodzice i dziadkowie byli
zachwyceni pomysłowym programem.
(HS) / Fot. Halina Szczotka
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koncertował w

Wędryni

WĘDRYNIA / Chór męski Gorol zMK PZKO Jabłonków w ramach corocznegozimowegocyklu koncertowego zawitał z kolędami w niedzie
lę 15 stycznia do kościoła pw. Św. Katarzyny w Wędryni. Tak o koncer
cie napisał do nas członek zespołu Jerzy Macura, mieszkaniec Wędryni:
Polski chór męski Gorol prowadzi już od paru ładnych lat Kata
rzyna Kantor, nie mogło być inaczej również i u nas. Chórzyści za
śpiewali do komunii świętej podczas nabożeństwa. Po zakończeniu
mszy zespół przemieścił się przed ołtarz i przez około pół godziny
starał się znowu przybliżyć słuchaczom czas sprzed trzech tygodni.
Prezentacje kolęd bardziej i mniej znanych upiększał słowem wiążą
cym Tadeusz Filipczyk.
Goralowi czasami zdarza się zaśpiewać w naszej wiosce, ostatnio
to było na ślubie jednego z członków - dzisiaj już mieszkańca Wę
dryni Jurka Goryla. A jeżeli już mówimy o członkach Gorala, kiedy
przed siedmiu laty zacząłem współpracować z tym zespołem, by
łem wśród dojeżdżających „dolanów" jedynym wędryniakiem. Dzi
siaj wędryniaków w Gorolu już jest siedmioro.
Jako że mam zaszczyt być członkiem tego zespołu śpiewaczego,
nie przystoi mi specjalnie rozpisywać się o tym, jak dalece koncert

ście odegrały walory akustyczne świątyni, które podniosły koloryt
śpiewanych kolęd.

w Wędryni był udany. Przytoczę więc słowa pani dyrygent podczas

W imieniu członków chóru Gorol kieruję podziękowania tak

poczęstunku w salce Czytelni, który przygotował zarząd i panie

parafii rzymskokatolickiej, jak zarządowi MK PZKO za zaproszenie

z MK PZKO: „Kochani - było dobrze, dziękuję wam". Jakkolwiek to

i umożliwienie koncertu w Wędryni.

zabrzmi nieskromnie Gorole też uważają koncert za udany.

Ta Grupa

dle wysłuchali wspaniałego koncertu zespołu TA Grupa MK PZKO
Cz. Cieszyn-Osiedle. To pierwsza edycja koncertu noworocznego
w MK PZKO. - Chcieliśmy jakoś wypełnić lukę pomiędzy wigilijką
a Śledziówką - powiedziała prezes MK PZKO Barbara Buława.
Koncert skadał się z kilku części. W pierwszej zabrzmiały kolędy
i pieśni bożonarodzeniowe, w drugiej już utwory rozrywkowe. Re
pertuar był zróżnicowany, słuchacze się bynajmniej nie nudzili.
Zespół pod batutą Krystyny Suszki wykonał np. sambę, zapre
zentował też kołysankę, a na zakończenie pożegnał się ze słucha
czami utworem„Zottelmarsch".Tradycyjnie z zespołem wystąpił dy
rektorTeatru Cieszyńskiego Karola Suszka.
Po koncercie odbyło się spotkanie przy kawie i herbacie, człon
kowie MK PZKO złożyli sobie życzenia noworoczne i spędzili popo
łudnie przy wspólnej pogawędce.

AS / Fot. Anna Szotkowska

Jerzy Trzanowski w Ayionie
CZESKI CIESZYN / Bohaterem spotkania, które miało miejsce w pią
tek 27 stycznia w kawiarni i czytelni Avion w Czeskim Cieszynie, był
ks. Jerzy Trzanowski. Goście mogli wysłuchać poezji Trzanowskiego
oraz pieśni autora w wykonaniu chóru Canticum Novum PTA Ars Mu
ska. Chór pod batutą Leszka Kaliny wykonał cztery utwory „Genusy"
autorstwa Jerzego Trzanowskiego.
Jerzy Trzanowski był ściśle związany z protestantyzmem i z na
szym regionem. W tym roku przypadają dwie rocznice: 425 lat od
jego urodzin oraz 380 lat od jego śmierci.
O Trzanowskim mówili Leszek Kalina, który przedstawił jego do
robek muzyczny oraz Zbigniew Machej, który zajmuje się m in. tłu
maczeniami dzieła Trzanowskiego z języka czeskiego na polski.
AS / Fot. Ewa Sikora
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dla trzynieckiej publiczności

TRZYNIEC / 15 stycznia członkowie MK PZKO Trzyniec-Osie-
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MKPZKO Guty współpracują z GOK Jasienica
JASIENICA /11 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy
odbyła się „III Josiynicko Wilija". Choć zabrakło śniegu, udało się
stworzyć niezwykłą atmosferę. W świąteczny nastrój wprowadził
wszystkich program kolędowy„Hej kolęda, kolęda".
Na scenie zobaczyliśmy Zespół Kolędowy Urzędu Gminy w Jasie
nicy, Zespół Śpiewaczy miasta Pietwałd (Czechy), Zespół Wokalny
Fairy Taile, Regionalny Zespół Dudoski. Pojawili się również trady
cyjni kolędnicy z gwiazdą i turoniem, czyli Kapela Ucha z widowi
skiem „Kolęda w Straconce". Jednym z punktów programu był prze
gląd kulinarny „Stoły świąteczne na Śląsku Cieszyńskim".
W przeglądzie wzięło udział 13 Kół Gospodyń Wiejskich z tere
nu gminy Jasienica oraz MK PZKO w Gutach. Po obejrzeniu stoisk
oraz degustacji potraw jury przyznało wszystkim uczestnikom wy
różnienia za tradycyjne potrawy świąteczne. Również licznie zgro
madzona publiczność mogła skosztować tych przepysznych sma
kołyków.
Jedną z wielu atrakcji imprezy była Fabryka Ozdób Choinkowych,
czyli warsztaty artystyczne dla małych i dużych. Pod okiem instruk
torów każdy mógł samodzielnie stworzyć niepowtarzalną kartkę
świąteczną, ozdobę lub świąteczny stroik.
Wydarzeniu towarzyszył jarmark bożonarodzeniowy. Kto nie
zdążył jeszcze przygotować świątecznych prezentów, mógł na sto

Wystawa

iskach handlowych wybrać coś oryginalnego i najczęściej wykona
nego ręcznie. Spotkanie odbyło się pod patronatem Wójta Gminy
Jasienica Janusza Pierzyny.
Impreza „III Josiynicko Wilija" odbyła się w ramach projektu „Bo
gaci tradycją. Doroczna obrzędowość na pograniczu polsko-cze
skim", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re
gionalnego.

(MK PZKO GUTY) / Fot. Materiały prasowe

o nieskończoności

CZESKI CIESZYN /18 stycznia otwarto w Teatrze Cieszyńskim wysta
wę uczniów Polskiego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim
Cieszynie. Na wernisaż przybyli rodzice, koledzy i znajomi autorów.
Wystawa Przenikanie, na której prezentowali prace uczniowie
i absolwenci gimnazjum, odbyła się po raz ósmy w galerii Teatru
Cieszyńskiego. Tematem tej edycji była „ n i es ko ń czo n ość". Po otwar
ciu wystawy zgromadzeni dyskutowali na temat prac, wśród któ
rych były rysunki, grafiki, fotografie, rzeźby. Paleta wybranych tech
nik była bardzo różnorodna, a kreatywność młodych twórców mile
zaskoczyła niejednego z oglądających.
Na wystawie swoje prace prezentowało ponad 20 uczniów wspól
nie z nauczycielem Władysławem Kubieniem.
- Do naszych stałych artystów dołączyli w tym roku nowi, czyli
jest nadzieja na przyszłość i wierzę, że panu Kubieniowi uda się za
chęcić nowych twórców do dalszej współpracy - mówił dyrektor
Gimnazjum Andrzej Bizoń, który w zastępstwie za Władysława Kubienia otworzył wystawę.
Swoje prace wystawiła też Ema Trävnicek, uczennica klasy trze
ciej, która w tym roku wzięła udział w wystawie po raz pierwszy.
Ema przedstawiła zdjęcia pt.,,Nieskończoność"oraz rysunek,,Dyiematy". - Pierwsza moja praca to powtarzający się nieskończony

- Jest tu mnóstwo myśli zrealizowanych na kartce, czy na foto

obraz na dwóch fotografiach kolorowej i czarno-białej. Druga to

grafii. Czasami głębokość tych myśli jest zadziwiająca - mówiła

„wieczny dylemat" czyli pytanie, co było wcześniej kura czy jajko -

jedna z uczestniczek wystawy, która przyszła obejrzeć prace swo

mówiła autorka.

jej córki.

CZEGO W KSIĄŻCE NIE BYŁO

ciela Leonarda Guńki Karol oraz syn i wnuk nauczyciela Dobescha,

AS/Fot. Anna Szotkowska

ka kierownika Cieślara, żona nauczyciela Recmanika, syn nauczy

Klub seniora PZKO Jasienie zorganizował we czwartek 27 stycz

który uczył w Jasieniu w latach 1923-1932. Wspomnieniom i we

nia spotkanie w budynku byłej polskiej szkoły, który w roku 2016

sołym historyjkom z ławy szkolnej i życia PZKO Jasienie nie było

obchodził swoje 90-lecie. W spotkaniu wzięli udział nie tylko wy

końca. Popołudnie na pewno przejdzie do historii jako mile spę

chowankowie szkoły, ale też żona, syn, córka, wnuczka i prawnucz-

dzone.

(ES)
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NA BALU SZKOLNYM W MOSTACH
MOSTY KOŁO JABŁONKOWA / Szkoła podstawowa oraz przed
.....■ M
szkole wspólnie z Macierzą Szkolną zaprosiły rodziców i wszystkich
sympatyków szkoły na bal 27 stycznia do Domu PZKO w Mostach
koło Jabłonkowa.
W programie wystąpiła młoda para taneczna - Eliśka Suszkovä
i David Herman z trzynieckiego klubu tanecznego Elan, którzy tań
czą razem już cztery lata. Para, która zaprezentowała m.in. walc wie
deński, najlepiej sobie radzi z tańcami latynoamerykańskimi. Z uta
lentowanymi tancerzami zatańczyli w ramach występu też balowi
cze. Do tańca przygrywała kapela GALAX.
Do szkoły w Mostach koło Jabłonkowa uczęszcza 16 uczniów, do
przedszkola tyle samo. Na parkiecie w Domu PZKO bawiło się w pią
tek ponad 130 osób - rodziców, dziadków, absolwentów oraz sym
patyków szkoły. Świadczy to o popularności balów w Mostach.
AS / Fot. Anna Szotkowska

Obrazy

pawlitko w drzewionce

MOSTY KOŁO JABŁONKOWA/Wystawę Beskidzkie Obrazki Agniesz
ki Pawlitko można było oglądać w styczniu w Drzewionce na Fojstwiu.
Autorka jest miłośniczką folkloru, tradycji ludowych, co widać
wyraźnie w jej twórczości. W piątek na wernisaż wystawy swoich
obrazów włożyła własnoręcznie uszytą suknię cieszyńską, którą wy
konała w ramach swojej pracy magisterskiej.
Artystkę, która pracuje w 00K Domu Narodowym w Cieszynie,
zachwyciła beskidzka przyroda. Agnieszka Pawlitko na obrazach
uchwyciła np. czas przed burzą w Łomnej, pejzaż Girowej, Niektóre
z pejzaży prezentowanych w Drzewionce powstały podczas letnie
go pleneru Stowarzyszenia Artystów Plastyków w RC.
- Pejzaże to jest w sumie taka moja nowa miłość. Dwa lata temu,
kiedy byliśmy na plenerze malarskim, odkryłam piękno naszych Be
skidów w malarstwie - wyjaśniała.
Jej ulubionym tematem są zwyczaje, obrzędy i tańce ludowe oraz
zespoły. Inspiracją dla niej była np. kapela Nowina, ZPiT Ziemi Cie

ny zwyczaj, bardzo kolorowy, inspirujący i zarazem trochę straszny.

szyńskiej im. J. Marcinkowej czy zespół Slezan w strojach Jacków ja

Takie diabły i Mikołaje, które kiedyś przechodziły przez wieś, to było

błonkowskich.

coś - mówiła autorka obrazów.

W Mostach znajdziemy też kilka prac przedstawiających tańce

Pani Agnieszka zajmuje się też haftem ludowym np. na kabot-

beskidzkie - szczególnie góralskie: mietlorza, łowiynzioka, kowola.

kach i żywotkach cieszyńskich, w ubiegłym roku skończyła kurs

Na obrazach też widzimy obrzędy ludowe - np. wianki albo zwycza

szycia czepców ludowych w Istebnej. Z jej warsztatu wyszła też bi

je ludowe, takie jak chodzenie Mikołajów po trójwsi.Ten zwyczaj za

żuteria artystyczna z elementami ludowymi.

nika, ale jeszcze jest odtwarzany przez zespół Istebna. - Jest to pięk-

Bal

z tradycją

CZESKI CIESZYN / Reprezentacyjny Bal Śląski organizowany przez
MK PZKO w Mistrzowicach to po Balu Góralskim jeden z najwięk
szych i najbardziej znanych balów PZKO.
W tym roku 52. edycję balu rozpoczął ZPiT Suszanie. Program jak
zwykle był pełen niespodzianek.
Do tańca na sali głównej przygrywała kapela Rivieras. Goście
mogli się ponadto bawić w Jazzclubie, gdzie grał DJ Janko Pastyrz.
W saloniku muzycznym natomiast bawiono się przy muzyce ka
peli ludowej Nowina. W programie wystąpili też profesjonaliści - ze
spół folklorystyczny VUS Ondraś z Brna.
Goście brali również udział w tańcu serduszkowym, a niektórzy
szczęściarze odnieśli do domu jedną z wielu nagród w loterii.
AS
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coraz popularniejsze

NYDEK / 4 lutego MK PZKO Nydek gościł na balu w Domu PZKO
rekordowa liczbę osób.
- Zazwyczaj przychodzi około 50-60 osób. W tym roku zgłosiło
się ponad osiemdziesiąt - mówi Renata Martynek z MK PZKO.
W programie wystąpił ZF Bystrzyca.Tancerze mieli dwa wejścia najpierw zatańczyli poloneza a potem rozgrzali publiczność tań
cem do piosenki Adele. ZF Bystrzyca występował na nydeckich ba
lach w przeszłości. W ubiegłym roku jednak Klub Młodych przygo
tował program własny - scenkę pt.Typy tancerzy.
Tradycyjnie o północy losowano wygrane w loterii. - W tym roku
mamy sporo nagród. Nasze Koło PZKO ufundowało prenumeratę
„Zwrotu" abonament Teatru Cieszyńskiego oraz grill elektryczny. Są
też inne dary od sponsorów, których było w tym roku około 40. Jest
tam np.: urządzenie do pieczenia chleba, wina, kosmetyki, bony upo
minkowe z restauracji - wylicza Renata Martynek. W kuchni gotowały
panie z Klubu Kobiet. Balowicze też mogli zjeść smaczny barszcz przy
gotowany przez Barbarę Byrtus.

AS / Fot. Anna Szotkowska

PANIE CZEKA PRACOWITY ROK
CZESKI CIESZYN / W styczniu odbyło się pierwsze noworoczne
spotkanie Sekcji Kobiet ZG PZKO. Głównym tematem spotkania by
ło omówienie planów na rok bieżący.
Sekcja Kobiet i Kluby Kobiet PZKO mają przed sobą pracowity
rok. Oprócz cyklicznych imprez włączą się również aktywnie w przy
gotowania jubileuszu 70-lecia Polskiego Związku Kulturalno-Oświa
towego w RC.
Panie będą służyły pomocną ręką podczas gali Inicjatyw PZKO
(21 kwietnia). Natomiast już tydzień później 28 kwietnia zjadą do
Domu PZKO w Jabłonkowie przedstawicielki wszystkich Klubów
Kobiet MK PZKO na Spotkanie Wiosenne Kobiet.
Panie podczas styczniowego zebrania ustaliły też termin dwu
dniowej wycieczki i szczegóły przygotowań do wizyty zaprzyjaźnio
nych kobiet z Zagnańska.
Wiceprezes Sekcji Kobiet ZG PZKO Anna Piszkiewicz zachęcała
koleżanki do wzięcia udziału w projekcie „Wiedza bez barier - inno

Obecne na spotkaniu panie złożyły życzenia Iwonie Guńce z Ol

wacyjne metody nauczania osób dorosłych", który ZG PZKO realizu

brachcie z okazji jubileuszu 80. urodzin. Jubilatka, która obchodziła

je wspólnie z Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Jednym

urodziny 15 grudnia 2016 r. zdradziła naszej redakcji, że rok 2016 był

z celów projektu jest prowadzenie zajęć z korzystania z technologii

dla niej rokiem trzech jubileuszy - obchodziła jeszcze 60 lat po ma

informatycznych. Warto dodać, że panie z Klubów Kobiet często ko

turze oraz 40 lat, od kiedy zaczęła uczyć w PSP w Olbrachcicach.

rzystają z komputerów i są aktywne również na Facebooku.

AS / Fot. Anna Szotkowska

NA BALU W NIEBORACH
NIEBORY / Również w Nieborach w tym roku bawiono się na ba
lu. Tradycyjnie jego organizatorami byli Miejscowe Koło PZKO oraz
Macierz Szkolna.
W tym roku gości do tańca zachęcił zespół Małe Oldrzychowice
(MK PZKO Oldrzychowice). Młodzi tancerze pokazali w programie
„Dookoła świata", że dobrze czują się w każdym repertuarze, nie
tylko ludowym, i potrafią rozgrzać publiczność.
Bal w Nieborach to oprócz wspaniałej zabawy tanecznej do mu
zyki granej przez DJ Marka Bartnickiego, również loteria z niesa
mowitymi nagrodami, kotyliony, ciastka domowej roboty.
W Domu PZKO im. Pawła Oszeldy bawiono się do 4.30. - Moim zda
niem to był jeden z najlepszych balów, jakie kiedykolwiek były w Nie
borach - zdradził nam Mariusz Kornuta.

(HS) / Fot. Mariusz Kornuta
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Władysław Orszulik
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patronem

Koła MZC

CIESZYN / Reaktywowano Koło Macierzy Ziemi Cieszyńskiej nr 4
zrzeszające przewodników turystycznych. Podczas drugiego spotka
nia nadano Kołu imię Zaolziaka - Władysława Orszulika.
Wybór uzasadniono tym, że śp. Władysław Orszulik był wieloletnim
działaczem zarówno Koła Przewodników PTTK, jak i Macierzy Ziemi
Cieszyńskiej. I zwrócono uwagę na to, że Władysław Orszulik zawsze
o Zaolziu pamiętał, propagował wiedzę o nim po polskiej stronie gra
nicy, gdzie mieszkał i pracował.
- Był wspaniałym kolegą, nigdy się nie denerwował, zawsze po
mógł. Miał też ogromną wiedzę. Lubił czytać. Codziennie połykał wia
domości z wielu czasopism i internetu. Swą postawą uczył miłości do
rodzinnej ziemi. Urodził się 12 maja 1934 roku niedaleko Cieszyna
w przepięknej wiosce Ropicy. Pochodząca z poznańskiego żona Barba
ra wspomina: Kiedy się poznaliśmy mówił o Śląsku Cieszyńskim i o gó
rach z takim entuzjazmem, że zdecydowałam się przyjechać za nim
w jego rodzinne strony. Nauczył kochać góry zarówno mnie, jak i nasze
dzieci, a później nasze wnuki. Nigdy też nie zapomniał o Zaolziu i zaol-

Działacze Macierzy zwiedzili też bibliotekę. Mieli okazję nie tylko

ziańskich Polakach. Była to druga strona medalu jego miłości do ka

obejrzeć budynek i wysłuchać ciekawych opowieści o jego historii

wałka zagonu ojczystego. Gdy tylko mógł pokazywać nam Zaolzie,

przedstawionych przez dyrektor placówki Renatę Czyż, ale także obej

uczył nas je rozumieć i pokochać. Stał się orędownikiem spraw zaol-

rzeć planszową wystawę „Zaolzie - fenomen aktywności", która jako

ziańskich w polskich mediach. Bliska mu była także działaIność Macie

własność Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach krąży po całym woje

rzy Szkolnej i Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice

wództwie ukazując w pigułce naszą społeczność i jej aktywność spo

Czeskiej - czytała z Kalendarza Cieszyńskiego Henryka Jałowiec.

łeczno-kulturalną.

(indi) / Fot. Beata Tyma

Dyskusja nad kursami trwa
CIESZYN / W niedzielę 15 stycznia odbyło się spotkanie i wideokonferencja zespołów realizujących międzynarodowy projekt„Wiedza bez barier - innowacyjne metody nauczania osób dorosłych"
dofinansowany z programu Erasmus+.
Spotkanie w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie Wyższej Szko
ły Biznesu W Dąbrowie Górniczej poprowadziła dr Danuta Morańska,
która m.in. demonstrowała i omawiała budowę i zasady działania
platformy e-learningowej.
Zespół PZKO w składzie Anna Piszkiewicz, Magdalena Ćmiel i Da
wid Bielesz przedstawił swoje oczekiwania wobec przygotowywa
nych kursów języka polskiego, technologii informacyjnych i finan
sów. W dyskusji wzięły udział również zespoły z Litwy i Łotwy, z któ
rymi komunikowano się za pośrednictwem wideokonferencji.
Ważnym elementem przyszłej zawartości merytorycznej kursów
e-learningowych będą jednak wyniki wywiadów z ekspertami, które
przeprowadzone zostaną w każdym z krajów partnerskich.
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Kolejnym etapem prac będzie tworzenie kursów przez zespół WSB,
oczywiście przy współudziale partnerów. Na czele zespołu PZKO, któ
ry współtworzy kursy, stoi językoznawca, dr Ireneusz Hyrnik.
Magdalena ĆmieI / Fot. Magdalena Ćmiel
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PZKO W ŻYWOCIGACH
HAWIERZÓW-ŻYWOCICE / Baza członkowska MK PZKO w Hawierzowie - Żywocicach z roku na roku maleje, starzeje się, a odmło
dzenia niestety nie widać Działaczom Koła jednak udało się w mi
nionym roku zorganizować kilka ciekawych imprez.
W niedzielę 22 stycznia aktywni członkowie spotkali się w re
stauracji Tennis Hill, aby podsumować 2016 rok. Trzy prelekcje, wy
cieczka do Katowic do Muzeum Śląskiego, tradycyjne smażenie ja
jecznicy czy udział w imprezach rejonowych i całozwiązkowych tak wygląda bilans działalności MK PZKO Hawierzów - Żywocicie.
W trakcie spotkania prezes Halina Klimsza przedstawiła program
na rok 2017, który związany jest z obchodami 70-lecia PZKO.
-W planach jest również sierpniowa wycieczka do Muzeum Browa
ru w Żywcu - dodała prezes. Na zebraniu obecni byli przedstawicie
le MK PZKO w Cierlicku, którzy przyjechali z zaproszeniem na mar
cowy występ teatru amatorskiego z bigotki Kameralnej.

W pierwszej części prezentacji skupiła się na Ugandzie: na ludno
ści, zwierzętach i krajobrazach. Druga część poświęcona została sy

Po małej przekąsce nadszedł czas na wykład. Prelengentka Gą

tuacji politycznej w Gabonie. Zebrani w Tennis Hill żywo intereso

bina Skulovä podzieliła się swoimi spostrzeżeniami na temat Afry

wali się tematem zadając Gąbinie Skulovej sporo pytań dotyczą

ki. Jako członek unijnych misji obserwacji wyborów odwiedziła już

cych praw wyborczych w Afryce.

służbowo Ugandę i Gabon.

- Wydaje mi się, że w Afryce bardziej interesują się polityką niż

- W trakcie kilkumiesięcznych pobytów w tych miejscach mia

my tutaj w Europie. Nie spowszedniała im ta możliwość wyboru, ni

łam okazję obserwować różnorodność kultur afrykańskich, barw

czego nie biorą za pewnik. Równocześnie, pomimo biedy i ogrom

ność zwyczajów i tradycji. I muszę stwierdzić, że określenie „Czarny

nych różnic w zarobkach, starają się żyć dniem dzisiejszym - podsu

Ląd" w zupełności do Afryki nie pasuje - powiedziała Skulovä.

mowała prelengentka.

kc / Fot. Katarzyna Czerna

TRADYCJA ŚPIEWANIA KOLĘD NA SZAŃCACH
MOSTY KOŁO JABŁONKOWA-SZAŃCE / Śpiew kolęd i kantyczek
wypełnił 21 stycznia świetlicę MK PZKO na Szańcach.
Na spotkaniu noworocznym zebrało się niespełna 30 członków MK
PZKO oraz sympatyków, którzy przyszli złożyć sobie życzenia nowo
roczne oraz wspólnie pośpiewać przy akompaniamencie akordeonu.
Pierwsze noworoczne życzenia złożyła prezes MK PZKO Jadwiga
Onderek z siostrą, które razem zaśpiewały noworoczny winsz. Póź
niej już wszyscy dołączyli do wspólnego śpiewania z akompania
mentem akordeonu Jadwigi Onderek oraz Karola Turka.
Każdy uczestnik spotkania zjadł smaczny pączek. Przy okazji
przypomniano tradycję smażenia pączków, która w niektórych ro
dzinach jeszcze jest dotrzymywana - krepliki smaży się w Wigilię
i na Ostatki. Podczas spotkania złożono też życzenia wszystkim
babciom i dziadkom z okazji ich święta. Przeczytano wiersze Wan
dy Mider oraz Adama Wawrosza.
Chociaż MK PZKO w Mostach-Szańcach jest małe, stara się do
stosować swoje imprezy do potrzeb i zainteresowań jego członków.

- Jeszcze dwa lata temu organizowaliśmy Ostatki, na które zapra
szaliśmy kapelę Olza. Były o tyle nietypowe, że przychodziły się ba
wić czasami tylko kobiety. Nie trzeba było mieć kogoś do pary, po
nieważ nie był to tradycyjny bal, ale spotkanie, wspólne śpiewanie,
zabawa i też trochę tańca, więc wcale nie przeszkadzało jak przy
chodził ktoś bez partnera - mówi prezes MK PZKO.
Jesienią MK PZKO zaprosiło do swojej świetlicy na Łuskani fazoli,
które spotkało się ze sporym zainteresowaniem. - Pędy młóciliśmy
cepami a później ręcznie łuskaliśmy fasole - wyjaśnia prezeska. Do
tradycyjnych inicjatyw MK PZKO należały też kiedyś wycieczki kra
joznawcze. Członkowie MK PZKO co roku biorą udział w Góralskim
Święcie, gdzie mają swoje stoisko.
Styczniowe śpiewanie kolęd i kantyczek ma już swoją długolet
nią tradycję, przychodzą starzy bywalcy oraz sympatycy głównie
z Szańców i z Mostów. Tym razem mogli też podziwiać stare szopki,
które przyniósł Karol Turek. Warto dodać, że niektóre z nich będą
miały już prawie sto lat.

AS
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OBCHODY REFORMACJI
Pod koniec października minie 500 lat od wystąpienia Marcina Lutra, które zapocząt
kowało ruch reformacyjny. Obchody 500-lecia reformacji ruszyły 3 7 października 20 7 6.
TEKST: ANNA SZOTKOWSKA / ZDJĘCIA: ANNA SZOTKOWSKA, HALINA SZCZOTKA
Światowa inauguracja obchodów jubi
leuszu 500 lat reformacji z udziałem papie

Obchody reformacji w roku 2017:

ża Franciszka odbyła się 31 października

10-17 maja

w szwedzkim Lund. W uroczystości oprócz pa

12. Zgromadzenie Ogólne Światowej Fe

pieża Franciszka wziął udział biskup Munin

deracji Luterańskiej w Namibii

Younan - prezydent Światowej Federacji Luterańskiej. Polskę reprezentował w Lund biskup
Jerzy Samiec z Kościoła Ewangelicko-Augs
burskiego, Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej.

24-28 maja
Marcin

Kirchentag - Dni Kościoła w Berlinie i Wittenberdze

W szwedzkim Malmö po raz pierwszy

26-29 października

w historii nabożeństwo było celebrowane

macji zainagurowano również w Cieszynie

Centralne obchody jubileuszowe w War

przez przedstawiciela kościoła rzymskokato

w kościele Jezusowym. Odbyło się uroczyste

szawie

lickiego i najwyższych przedstawicieli Świa

nabożeństwo oraz dziękczynny koncert po

15-18 czerwca

towej Federacji Luterańskiej i prezydenta Fe

odrestaurowaniu organów. W nabożeństwie

Ewangelickie Dni Kościoła - Ustroń, Wi

deracji bp. Munina Younana oraz generalne

wzięli udział przedstawiciele kościoła ewan

sła, Cz. Cieszyn, Cieszyn, Bielsko-Biała

go sekretarza ks. dr Marcina Junge.

gelickiego i katolickiego w Polsce, Czechach
i na Słowacji.

17 września

Ogólnopolskie obchody jubileuszu refor

W listopadzie ubiegłego roku Sejmik Wo

ŚKEAW Czeski Cieszyn - Dzień Kościoła

Nowoczesne podejście do samego Mar
cina Lutra i reformacji miał też Jan Paweł II,
który napisał w roku 1983 w liście do kardy
nała Jana Willebrandsa, przewodniczącego

jewództwa Dolnośląskiego podjął rezolucję
ws. ustanowienia roku 2017 Rokiem Pamięci
o Reformacji.

ganię reformacji. W 1960 roku papież Jan
XXIII powołał 12 komisji przygotowujących

...Dla Kościoła katolickiego imię Marcina Lu

Jubileusz jest w szczególny sposób ob

Sobór Watykański II. Wśród nich był Sekreta

tra związane jest poprzez wieki ze wspomnie

chodzony w Europejskich Miastach Reforma-

riat do spraw Popierania Jedności Chrześci

cyjnych, których jest w całej Europie 68. Nale

jan. Sekretariat został podniesiony do rangi

niem bolesnego okresu, a zwłaszcza z doświad
czeniem początków głębokich podziałów w Ko

żą do nich m.in. Cieszyn, Czeski Cieszyn, Wro

komisji soborowej, a w roku 1966 włączony

ściele. Z tej racji 500. rocznica urodzin Marcina

cław czy Praga.

w strukturę Kurii Rzymskiej.

Lutra winna być dla nas okazją do rozważania,

Rozpoczął się dialog ekumeniczny ze Świa

NIE CHCIAŁ ROZŁAMU
ALE NAPRAWY
Reformacji poświęcono też lutowy wykład

Sekretariatu Jedności Chrześcijan:

w prawdzie i w miłości chrześcijańskiej, tych

tową Federacją Luterańską. Kolejnym impul

brzemiennych w skutki wydarzeń historycz

sem do nowego spojrzenia na reformację był

nych czasu Reformacji. Właśnie z dystansu cza

rok 1983 czyli 500-lecie urodzin Lutra.

sowego można bowiem nieraz lepiej zrozumieć

Międzygeneracyjnego Uniwersytetu Regio

Obecne obchody mają wymiar ekume

nalnego. Wykład poprowadził zwierzchnik

niczny, o czym świadczy jak najbardziej

...Przede wszystkim niezmiernie ważną rze

Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsbur

obecność katolickich zwierzchników oraz

czą jest kontynuowanie sumiennych badań

skiego Wyznania ks. biskup Jan Wacławek.

samego papieża Franciszka.

i przedstawić wydarzenia historyczne....

historycznych. Chodzi o uzyskanie, poprzez

-Tezy Lutra były sformułowaniami tema

pozbawione uprzedzeń i tylko poszukiwaniem

tów przeznaczonych do akademickiej dysku

prawdy podyktowane badania, właściwego ob

sji o pokucie i odpustach. Zamiarem Lutra by

razu Reformatora, jak i całej epoki Reformacji

ło zapoczątkowanie dyskusji o nadużyciach

oraz osób, które z nią są związane. Wina, gdzie

w kościele. Przyjmuje się, iż właśnie to wyda

kolwiek się znajduje i którejkolwiek strony doty

rzenie z 31 października 1517 zapoczątkowa

czy, powinna zostać uznana. Tam, gdzie pole

ło reformację - tłumaczył Jan Wacławek.

mika zaciemniła spojrzenie, musi być ono skory

Wystąpienie Lutra doprowadziło kościół

gowane, również niezależnie od tego, o którą ze

do rozłamu, pomimo że sam Luter kościół

stron chodzi. Ponadto nie powinniśmy ulegać

dzielić nie chciał i nigdy nie miał zamiaru za

pokusie, by stawać się sędziami historii, ale tylko

kładać nowego kościoła. Chodziło mu o na

mieć na celu lepsze zrozumienie wydarzeń, aby

prawę życia według ewangelii. W kościele

stać się nosicielami prawdy. Tylko poddając się

rzymskim jednak aż do wieku XX był postrze

bez zastrzeżeń procesowi oczyszczania poprzez

gany jako heretyk, odszczepieniec i wróg.

prawdę, możemy znaleźć wspólną interpretację

Dopiero po II Soborze Watykańskim
(1962-1965) zaczęło się zmieniać postrze-
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przeszłości, osiągając zarazem nowy punkt wyj
ścia dla dzisiejszego dialogu....

CIESZYN MIASTEM REFORMACJI
MB*Tl

CIESZYN / 8 lutego w Cieszynie obcho
dzono uroczyście 500-lecie reformacji. Na
rynku stanął bus reformacyjny, w którym

?

mdWtiktntformrf osa-“*

można się było zaznajomić z historią refor
macji. Zaś w Teatrze im. Adama Mickiewicza
w Cieszynie odbyła się uroczysta sesja Rady
Miejskiej Cieszyna, Rady Powiatu Cieszyń
skiego oraz Sejmiku Samorządowego Woje
wództwa Śląskiego.
W wydarzeniu tym, zatytułowanym „Cie
szyn miastem Reformacji", wzięli udział rów
nież przedstawiciele instytucji z Zaolzia zwierzchnik Śląskiego Kościoła Ewangelic
kiego Augsburskiego Wyznania w Republice
Czeskiej biskup Jan Wacławek, Jan Ryłko,
prezes Zarządu Głównego Polskiego Związ
ku Kulturalno-Oświatowego w RC i Stanisław
Folwarczny, wiceburmistrz Czeskiego Cie
szyna.
Wspólna sesja rady miejskiej, powiatu
i sejmiku województwa miała bardzo uroczy

W przyjętej wspólnie rezolucji podkreśli

berg ów, von Donnersmarcków, Dietlów,

sty charakter. Swoim występem uświetnił ją

li zasługi byłych i obecnych mieszkańców

siostrę Ewę Thiele-Winkler, ród Michejdów,

Wyższobramski Chór Kameralny. Oprócz te

regionu wyznania ewangelickiego. Podzię

ks. Andrzeja Buzka, Jana Kubisza, męczenni

go na scenie wystąpili też uczniowie i na

kowali im za zaangażowanie na rzecz wspól

ków reżimu nazistowskiego - ks. Karola Ku

uczyciele Liceum Ogólnokształcącego Towa

noty regionalnej. W rezolucji podkreślono

li sza i Jana Sztwiertnię, a także Jana Gawlasa

rzystwa Ewangelickiego w Cieszynie.

też pełną wzajemnego szacunku i zrozu

i Stanisława Hadynę.

Uroczystą sesję prowadzili wspólnie Syl

mienia współpracę, która czyni śląską róż

Specjalne okolicznościowe egzempla

wia Cieślar, wiceprzewodnicząca Sejmiku

norodność szansą i bogactwem kulturo

rze rezolucji otrzymali biskup Jerzy Samiec,

Województwa Śląskiego, Andrzej Surzycki,

wym dla Polski.

zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augs

wiceprzewodniczący Rady Miasta Cieszyna

W rezolucji wymieniono również zna

oraz Ludwik Kuboszek, przewodniczący Ra

nych ewangelików z naszego regionu: m.in.

dy Powiatu Cieszyńskiego.

ks. Jerzego Trzanowskiego, rodziny Hoch-

burskiego w Polsce i biskup Adrian Korczago.
(HS) / Fot. Halina Szczotka

REZOLUCJA
Sejmik Województwa Śląskiego na podstawie uchwały z dnia 21 września 2015 roku ogłosił w Województwie Śląskim Rok 2017 Ro
kiem Reformacji. Wiąże się to z wydarzeniem sprzed 500 lat, kiedy to augustiański zakonnik Marcin Luter opublikował 95 tez, co dało
początek Reformacji.
Ruch reformacyjny wkrótce dotarł także na Śląsk. Przez całe pięć wieków znajdował i znajduje obecnie wielu orędowników, co
w efekcie daje przełożenie na ubogacające zróżnicowanie wyznaniowe naszego regionu.
Ta różnorodność przyczyniła się do szczególnego rozwoju życia społecznego, gospodarczego, rozkwitu kultury i edukacji oraz
działalności charytatywnej. Mimo napięć i nie zawsze łatwej koegzystencji, na naszej śląskiej ziemi udało się wypracować ekumenicz
ny modus vivendi, co zaowocowało rozwojem cywilizacyjnym i gospodarczym.
Rok Reformacji jest wyjątkową okazją, by zaznajomić mieszkańców naszego województwa z historią ruchu reformacyjnego na tych
ziemiach i przypomnieć znaczące wydarzenia, miejsca, a także postaci wybitnych śląskich ewangelików.
Pamiętamy m.in.: ks. Jerzego Trzanowskiego, Walentego Roździeńskiego, rodziny Hochbergów, Henckel von Donnersmarcków,
Dietlów, siostrę EwęThiele-Winckler, ród Michejdów, ks. Andrzeja Buzka, Jana Kubisza, męczenników reżimów nazistowskiego i komu
nistycznego - ks. Karola Ku li sza i kompozytora Jana Sztwiertnię, ks. Richarda Wagnera, ponadto Jana Gawlasa, Stanisława Hadynę
i wielu innych.
Ich dorobek gospodarczy, artystyczny, naukowy, społeczno-narodowy godny jest przypomnienia i podkreślenia. Jako Radni wyra
ziliśmy wolę, aby w Cieszynie - mieście Reformacji podkreślić zasługi byłych i obecnych mieszkańców naszego regionu wyznania
ewangelickiego, dziękując za zaangażowanie na rzecz naszej wspólnoty regionalnej i wyrażając nadzieję na dalszą owocną, pełną
wzajemnego szacunku i zrozumienia współpracę, która czyni śląską różnorodność szansą i bogactwem kulturowym dla Polski.
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PASTOR JAN PINDOR

Pastor Dr. Jan Pindór,

NIEPRZECIĘTNA POSTAĆ Z PRZEŁOMU WIEKÓW
Pastor Jan Pindór byt wśród ewangelików na Śląsku Cieszyńskim na przełomie XIX i XX
wieku znaczącą osobistością. Wpływ duchownego, który podczas swego życia odbył
podróż do Stanów Zjednoczonych, przeżył śmierć ukochanej córki, uderzenie pioruna
kulistego czy spotkanie z cesarzem, przetrwał do dziś.
TEKST: CZESŁAW GAMROT / ZDJĘCIA: CZESŁAW GAMROT, OŚRODEK DOKUMENTACYJNY KONGRESU POLAKÓW

NAUKA ANGIELSKIEGO

bości, jednym słowem jego duszę i umiał do

Urodził się 5 grudnia 1852 w Lesznej Gór

niego przemawiać. W młodości swej i w pełni

nej. Jego ojciec Jan był rolnikiem i jakiś czas

swych sił był porywającym mówcą, który nie

piastował również urząd wójta. W roku 1873

kiedy nie bał się na kazalnicy wypowiedzieć

Jan Pindór ukończył gimnazjum w Cieszy

słowa, wywołujące ruch i w politycznym życiu

nie, potem studiował teologię w Wiedniu

ewangelików śląskich," napisał o nim na ła

i w Lipsku, gdzie przyznano mu tytuł dokto

mach pisma „Ewangelik"z 10 stycznia 1925

ra teologii. Pastorem został i jego młodszy
brat Józef.

pastor trzyniecki Oskar Michejda.

Jan Pindór nauczył się również dobrze

WYJAZD DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH

angielskiego, co było o tyle trudniejsze, że

Dzięki znajomości języka angielskiego

w tym czasie tego języka w Cieszynie pra

wyjechał w roku 1892 do Wielkiej Brytanii,

wie nikt nie znał.

a w następnym roku do Stanów Zjednoczo

TRZECIM PASTOREM W CIESZYNIE

w Chicago ewangelizował Polonię amery

nych. Tam zapoznał się z życiem kościelnym

kańską. Owocem pobytu w Anglii i w USA

i społecznym. Spotykał się również z ewan

były nie tylko publikacje, w których Jan Pindór zawarł wspomnienia z tych podróży,

Dnia 14 października 1877 został trzecim

gelistą Dwightem Lymanem Moodym, uwa

pastorem w Cieszynie, choć pierwotnie miał

żanym przez niektórych za największego ka

ale szereg tłumaczeń angielskich dzieł reli

rozpocząć pracę duchownego w Bielsku. Rok

znodzieję XIX wieku. Dziesięć lat po śmierci

gijnych jak„0 wiecznym odpocznieniu zba

później wziął ślub z Heleną Kupferschmidt.

Moody'ego Kościół Chicago Avenue został

wionych", „Kazania o ziemi świętej" czy sze

Z małżeństwa tego przyszła na świat córka

przemianowany na Kościół Moody'ego (Mo

Eleonora i syn Karol, który stał się potem

ody Church).

reg kazań słynnego wtenczas kaznodziei
Charlesa Spurgeona.

znanym dyplomatą i konsulem w Chinach

Jan Pindór spędził w Ameryce półtora ro

i USA, a później pracownikiem Ministerstwa

ku i w okresie trwania wystawy światowej

Spraw Zagranicznych w Warszawie oraz Ligi

W OBLICZU TRAGEDII ŻYCIOWYCH
W roku 1899 pastora spotyka wielka tra

Narodów.

gedia życiowa. Jego jedyna córka Eleonora

Jan Pindór był popularnym i łubianym

umiera po ciężkiej chorobie w wieku dzie

kaznodzieją, nie tylko u polskich, lecz i wśród

więtnastu lat.

niemieckich ewangelików. Zajęty przez cały

W czwartek 17 maja 1906 na cmentarzu

dzień pracą w zborze, poświęcał noc pracy

w Koniakowie (obecnie dzielnica Cz. Cieszy

nad biurkiem. Założył stowarzyszenie trzeź

na, wówczas Mistrzowie) pastor wygłaszał

wości, zwane „Związek Postępu i Oświaty".

kazanie na pogrzebie miejscowego rolnika

Przez szereg lat wydawał „Kalendarz ewan

Michała Parnego. Ponieważ nadciągała burza

gelicki", pisząc również artykuły do czaso

i zaczęły spadać pierwsze krople deszczu,

pism kościelnych „Przyjaciel Ludu" i „Poseł
Ewangelicki".

wielu z uczestników pogrzebu szukało schro
nienia w kaplicy. Jan Pindór też. Decyzja ta
okazała się tragiczna w skutkach.

PORYWAJĄCY MÓWCA

trzynaście osób zmarło, a dwadzieścia dwa

w Kocobędzu i w polskim gimnazjum w Cie

zostało rannych. Sam pastor po uderzeniu

szynie. „My wszyscy, którzyśmy jako młode

pioruna stracił przytomność. Po otrząśnię-

pokolenie uczęszczali do szkół cieszyńskich,

ciu się z początkowego szoku najpierw do

pamiętamy, jak często stał on na kazalnicy

kończył pochówek, a potem pozwolił się za

wielkiego kościoła Jezusowego, pamiętamy

wieźć do szpitala w Cieszynie. W pełni jed

te tłumy zasłuchane w jego przemówienia,

nak nie wyzdrowiał. Początki cukrzycy, bóle

przywiązane do duszpasterza, który wyszedł

głowy i dolegliwości ze wzrokiem zmusiły

szy z tego ludu, znał jego życie, zwyczaje, sła
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Wskutek trafienia piorunem kulistym

Udzielał też nauki religii w szkole rolniczej

ZWROT | 2/2017

Pastor Józef Pindór, młodszy brat Jana Pindóra

go do ograniczenia działalności.

REFORMACJA

Fotel tronowy, na którym siedział cesarz podczas nabożeństwa w kościele Jezusowym

SPOTKANIE Z CESARZEM

Zarzucono mu rzekomą zdradę stanu na

zusowym. Wzięło w niej udział 24 pastorów,

Na przełomie sierpnia i września 1906

podstawie kazania, które Pindór wygłosił

przedstawiciele władz, wojskowi oraz tłumy

roku w ramach odbywających się manew

27 stycznia 1915 r. z okazji urodzin cesarza

ewangelików z obu stron Olzy. Jan Pindór

rów wojskowych armii austro-węgierskiej

niemieckiego Wilhelma II. Żądano, by pa

został pochowany na cmentarzu ewangelic

do Cieszyna przyjechał cesarz Franciszek

stor sam podał się do pensji i bezwarunko

kim w Cieszynie obok córki. Jego żona Hele

Józef I. Była to jego czwarta i ostatnia wizy

wo opuścił Cieszyn, w dodatku bez poże

na zmarła dziewięć lat później.

ta w byłej siedzibie Piastów. Chociaż katolik

gnalnego kazania. Pastor Pindór mógł się

z przekonania, nie był przeciwny innym wy

oczywiście bronić, w dodatku zapewniano

znaniom - w niedzielę 2 września udał się

go, że prawie cały zbór stanie po jego stro

do uroczyście przyzdobionej synagogi ży

nie, urządzając demonstrację, którą zauwa

dowskiej, a o godz. 16. wziął udział w nabo

ży również bawiący w Cieszynie sztab gene

żeństwie w kościele Jezusowym na Wyższej

ralny armii austro-węgierskiej, ale pastor nie

Bramie, obecnie największej świątyni ewan

miałjuż sił.

gelickiej w Polsce.
Przed ołtarzem cesarza przywitał- po nie

ŚMIERĆ JANA PINDÓRA

miecku i po polsku - Jan Pindór. Fotel trono

Jego brat Józef zapraszał go potem na

wy, na którym Franciszek Józef siedział pod

kazania do Trzyńca, ale władze kościelne

czas nabożeństwa, to obecnie jeden z wielu

nie chciały pozwolić nawet na to. Pracował

eksponatów Muzeum Protestantyzmu, które

potem najpierw w Chełmie, później w Nej-

rozgościło się w pomieszczeniach kościoła.

dorfie tęskniąc jednak za Śląskiem Cieszyń
skim a szczególnie Cieszynem.„Gdybym tam

PRZYMUSOWY WYJAZD Z CIESZYNA

mógł choć umrzeć," pisał do jednego ze

Po śmierci pastora dra Theodora Haasego

swoich przyjaciół.

w 1909 r. Jan Pindór zostaje mianowany pierw

W końcu pozwolono mu wrócić, a zbór cie

szym pastorem zboru cieszyńskiego. W cza

szyński zobowiązał się zapewnić mu skromne

sach pierwszej wojny światowej Rada kościel

utrzymanie. Jednak 18 grudnia 1924 dostał

na w Wiedniu, na której czele stał zagorzały

udaru mózgu. Został przewieziony do szpitala

przeciwnik cieszyńskiego pastora dr Wolfgang

w Cieszynie, gdzie 29 grudnia zmarł.

Haase, syn zmarłegoTheodora Haasego, zade
cydowała o usunięciu łubianego pastora.

Uroczystość pogrzebowa odbyła się
2 stycznia 1925 w cieszyńskim kościele Je

Grób Jana Pindóra, jego żony i córki
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SALON SZTUKI

wsząpzie i Nttpzte
TRZYNIEC / Kolejny polski artysta wystawiał swoje prace w Gale
rii Miasta Trzyńca. Tym razem w sali wystaw w domu kultury Trisia
można było oglądać twórczość Arkadiusza Karapudy, prodziekana
wydziału malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Do Trzyńca przywiózł wystawę pt. „Wszędzie i nigdzie" inspiro
waną zdaniem „Rzecz dzieje się w Polsce, to znaczy nigdzie", które
Alfred Jarry miał wypowiedzieć podczas premiery swojej sztuki
„Król Ubu" w 1896 roku.
- Zawsze miałem skłonność do porządkowania świata, porządko
wania rzecywistości. Nawet moje wczesne obrazy, które były real i-

styczne, również porządkowały przestrzeń - mówił podczas werni
sażu Arkadiusz Karapuda.
- Próbowałem zgromadzić takie obrazy, które odnoszą się do
problemu przestrzeni. Nie są to konkretne miejsca, które można
wskazać na mapie, nie jest to konkretna architektura, tylko są to
miejsca w mojej głowie. Mam nadzieję, że w głowach odbiorców
też są takie miejsca, i że będą mogli w tych obrazach rozpoznać ja
kieś fragmenty gdzieś czasem zauważone w rzeczywistości. Chodzi
o to, by zobaczyć obrazy, które odwołują się do problemu prze
strzeni, w której żyjemy - tłumaczył Karapuda.
(HS) / Fot. Halina Szczotka
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emeTB/łToe semipzicie«e tycia
CZESKI CIESZYN / Niebywałym powodzeniem cieszył się wczo
rajszy wernisaż wystawy obrazów Pawła Wałacha, zorganizowanej
z okazji 40-lecia pracy twórczej malarza.
Autor w swojej twórczości nierzadko sięga po tematy ludowe,
nic więc dziwnego, że podczas wernisażu posłuchać można było
muzyki góralskiej w wykonaniu kapeli Wałachów i Niedobów.
Artysta często sięga po postaci w strojach ludowych. Na jego ob
razach spotkać można też architekturę ludową, pejzaże beskidzkie.
- Jednak w tej góralszczyźnie wyrosłem. Są tutaj obrazy, które za
wierają symbole regionu. Są też obrazy, w których starałem się po-

kazać korzenie kulturowe, korzenie kultury zaolziańskiej - opisał
Paweł Wałach. Coraz częściej jednak artysta wykorzystuje w swojej
twórczości kształty abstrakcyjne. - Zastanawiałem się, jak namalo
wać to, co ginie na Zaolziu - dodał artysta.
- Paweł Wałach jest od samego początku rejestratorem tego, co
się dzieje na pagórkach, dolinach, górach, wierchach naszych Be
skidów, jest rejestratorem beskidzkiego życia, naszej architektury,
zwyczajów, strojów, etc. - podkreślił podczas wernisażu dyrektor
Teatru Cieszyńskiego Karol Suszka.

(HS) / Fot. Halina Szczotka
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PO NASZYMU

FCJJ, TA SKLEROZA' CO TEŻ DZIECKA
NIE WYMYSŁOM?'
Jo nie wiym gdo też to wymyślił - że skleroza nie boli, jyny sie

uchodzisz?Tego bych fakt chcioł widzieć! Na dyć jak sie uchodzisz,

tak nogi też przeca bolom, no ni? Nikierzi zaś majom baji problym
z piniondzami, bo majom strach, że ich gdosi okradnie, a tak furt
miyniom schowki. Nie uwierzicie, wiela sie oni nachodzom, co ich
to stoji nerwów, a jak ich z tego potym bolom nogi, a aji głowa. Abo
jak se człowiek baji stanie na grabie, o kierych zapomnioł kaj ich po
stawił, a potym tydziyń chodzi z podbitym okym, bo sztyl mu go
o mato nie wybił. No tak gdo teraz może rzyć, że skleroza nie boli?
Nejwiyncyj by worn o tym móg powykłodać Francekod Byrtusów.
Móg! Dyby ale chcioł! Bo o tym, co sie mu kiejsi przitrefiło, by raczy za
pomnioł. A dyby ni jego baba, kiero miała długi jynzyk, tak by żodyn
nie wiedzioł, czym u Francek, dycki zdrowy jako rzepa, naroz sie naszeł
we szpitalu. Musieli go niechać leżeć na izbie samego, bo strasznie
szpataie na cały świat nadowoł, a nejwiyncyj na swojom babe, kiero
mu nie śmiała na oczy, a z kierom, jak prawił, hned jak go ze szpitala
puszczom, sie rozwiedzie. Wszycko, co sie mu przitrefiło by było na je
go babe, dyby ni jeji długi jynzyk, z kierym goniła po całej dziedzinie,
aby sie wybielić. Kapkę sie ji to podarziło. Kapkę. Ganc ale ni!
Francek leżoł we szpitolu zezłomanom rynkom, miołzafaczowa-

też ich było pełno, a na wiosnę, jak sie spuścili z łańcucha, rady im
nie było! Płoszyli kuropatwy, lynkali zajonce, zaglondali do każdej
dziury. Wszycki krzipopy a kałuże były jejich. Cioprali sie w każdej,
strzikali na wszycki strony, tuż nie dej Boże, mieć kole nich ceste. Je
jich też były wszycki krzoki a chrosty. Tuż jak wieczór sie postawili
Mańce przed oczy nie wiedziała, esi to som jej i dziecka. Sfultani aż za
uszami, zeszkrobani, podrzici aż krew ciykła, ale szczynśliwi. Mańka
nimiała serca ich wypłacić, bo w duchu była rada, że mo chłapców,
jak sie patrzi! Styrczyła ich do wasztroka, a esi było ciepło tak pod
pompę. Wydrziła, nakormiła, a ciepła pod pierzine. Z tym nimiała
starości, bo byli tak dobici, że w tyn momynt spali.
Roz ale posek był w robocie. Jakosi tydziyń
przed Wielkanocom Mańka tak wyprószyła
synkom galaty, że aji u somsiada było sły
szeć, jak wrzeszczeli. Tuż cóż tak strasz

nom głowę, a eszcze cosi. Siostrziczki kole niego goniły, co by sie

nego wywiydli? Isto sie worn uż też sta

mu aji podobało, dyby był ale fit. Dochtór zaś prawił (on worm isto

ło, że nie wiycie, esi dobrze widzicie. To

nimioł sumiynio), że uż downo Francka namowioł, aby przestał ku-

sie prawie stało Mańce. Ona, długo

rzić, jako że to wszycko sie mu przitrefiło skiż cygaretli. To sie zaś

przed świyntami, zbiyrała świyże wajca.

Franckowi ani kapkę nie podobało. Wymowioł sie, że se nie spomi-

Nikiere chciała sprzedać, nikiere se nie-

no, żeby mu to kiedy dochtór prawił (chłopsko skleroza). Nejwiyncyj

chać na świynta, a nikiere podkłodała pod

winił swojom, z kierom on, Francek, sie dycki wadził, że do wychod

kurę, bo kwuczała. Potym przijyżdżała stareczka, a wieczorami ma

ka wylywo wszycko co jom popadnie, a co tam nie patrzi, a o czym

lowały razym pisanki. Ukłodały ich do koszyczka, a przekłodały sło

ona nigdy nie pamiynto, abo też nie chce (babsko skleroza).
Prawie tyn dziyń, co sie dostał do szpitala, baba mu pucowała po-

mom, aby sie nie odrziły. We Wielkim Tydniu stroiły nimi goiczek,
kiery potym stawiały na placu.

flekacone od szmyru galaty. Wloła do lawora „czi-ku-li", (to był kiejsi

Przed Palmowom, jak Mańka ze stareczkom chciały pisanki z ko

taki bynzynowy czisticz) aby ty galaty odflekacić. Potym zapomniała

szyczka wyciongnyć, mało nie omdlały.To co uwidziały nimogła być

(zaś babsko skleroza) co ji dycki Francek prawił, a tom bynzyne, co ji

prowda! Wszycki wajca, do jednego, były biołe!? WSZYCKI! Ani jed

w laworze zbyła, wyloła do wychodka. Potym zaś zapomniała (uzaś

no barewne! Ku tym u z kosza zaczło smerdzieć. Dyby kwoka nie zla

skleroza) wodę spuścić, a tym u Francek teraz leżoł we szpitolu, bo on

zła z gniozda, tak by żodnymu nie kapło, co sie stało. Mańce to było

worn mioł taki gupi zwyk we wychodku kurzić, a potym czyko ciep-

dziwne, bo sie eszcze nigdy nie trefiło, aby ji kura piskloków nie wy

nyć do muszle, na kierej eszcze siedzioł. No, atak prawie tyn dziyń, sie

siedziała. Szła sie do kurnika podziwać, a wszycko ji było jasne.

to musiało stać, bo bynzyna z czykym sie radzi nimajom.Tużjakto ry-

Przedstawcie se, że ty dwa urwiszę, ty dwie nieobadane łaty, powy-

pło, tak to Francka wyciepało z muszle, wyrznył głowom we dwiyrze,

miyniały kwoce wszycki wajca, a podstyrczyły pisanki. Jasne, że ku

bo wychodek był mały, złomoł rynkę, a najgorsze, że iste miyjsce mioł

ra wszycki rozpuczyła, całe gniozdo było pełne szup, kiere sie ji po

całe spolone. Leżoł teraz w tym szpitolu cały obolały, a nadowoł. Gdo

tym przilepiły w miyjsce kaj znosi wajca. Tuż nie dziwcie sie, że Mań

by sie teraz opowożył rzyć, że skleroza nie boli? Jo na isto ni!

kę „szewsko wziyna". Nie dość, że goiczka nimiała czym ustroić, tak

Za miesionc sie nasz Francek wykuryrowoł, a że se przitym aji

miast kurczoków miała dwacet zaśmierdzianych wajec. Tuż jak po

odpocznył, tak zapomnioł, że sie chcioł z babom rozwiyźć (roztomi-

tym oba bliźnioki leżały ze spuszczonymi galatami na otomanie,

lo skleroza). Nie wiym jyny, czy przestał kurzić, a baba czy se zapa-

Mańka wywijała poskym wiela wlazło.

miyntała, czego nimo wylywać do wychodka.

Jyny wieczór, jak oba ubeczani, a usmarkani sie tacie spowiadali,

Tuż se tak teraz prawiym, że ta, noo - teraz żech zapomnioł coch

skruszyni wystynkali, że se myśleli, że z pisanek sie wyklujom„Pisan-

to chcioł rzyć - taki, wiycie cudze słowo! Noo! Ja - uż se spominom

kowe, barewne piskloki", a wszycy bydom mieć na świynta radość.

- ta skleroza, na kierom tak wszycy plujom, by nie była tako strasz

Tak z tym, wiycie, żodyn nie rachowoł. Mańce sie z litości zebrało na

no, dyby człowiek aji na niom zapomnioł.

becz. Tata sie zacznył śmioć, a stareczka krynciła głowom a prawiła:

Wasz Skleroza!... Ni!... Wasza Skleroza!...
Uzaś ni?!

Parcie, parcie, co uż też to dziecka nie wymyślom! Tak uż to z dziec
ka mi na świecie bywo.Tak to je, dycki bydzie, a od jak żywa bywało.

Przebaczcie! Alejako to było? Ja, uż wiym!
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Mańka miała ze swoimi synkami - bliźniokami,Dopust Boży".To,
co oni poradzili wymyśleć, by nie wymyśloł żodyn filozof. Wszyndzi
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Smacznego, świyżego wajca
Przeca dycki, a jyny

Worn na świynta życzy

Wasz Karo

Wasz Karo
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Korespondencja Wiesława Kazaneckiego
z Wilhelmem Przeczkem
Wilhelm Przeczek poznał polskiego poetę i publicystę Wiesława Kazaneckiego wlipcu 1968, na jednym z kursów literackich dla nauczycieli-pisarzy w Gdyni, który organi
zował Zarząd Główny Związku Nauczycieli Polskich.
TEKST: LIBOR MARTINEK/TŁUMACZENIE: IZABELA ŻUR / ZDJĘCIA: ARCHIWUM REDAKCJI
Przedstawmy najpierw pokrótce tego waż

poetów, polonista i poeta Leończuk (* 1950)

nego poetę: Wiesław Kazanecki (10 1. 1939

zaproponował Przeczkowi we wrześniu 1999

Białystok - 1.2. 1989 Białystok), polski po

roku na festiwalu literackim w Brzegu, że

eta, prozaik, publicysta. Jako poeta debiuto

chciałby opublikować korespondencję Wie

wał w roku 1959. Wiersze, opowiadania i re

sława Kazaneckiego z poetą bystrzyckim.

cenzje drukował na przykład w „Kamie
niach", „Kontrastach", „Poezji" i „Zdarzeniach",
które redagował od 1978 roku; wycinki jego

WYDANA KORESPONDENCJA
W efekcie ukazała się publikacja Listy

twórczości ukazały się również w miesięcz

Wiesława Kazaneckiego do Wilhelma Przeczka

niku „Zwrot" i w „Głosie Ludu".

(Białystok, 2000), w której niestety zostały za

Wydał dwanaście tomików poezji. Jego

warte tylko listy Kazaneckiego adresowane

pośmiertną spuściznę literacką publikuje

Przeczkowi. Dlaczego nie została do niej włą

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickie

czona korespondencja Przeczka, jeżeli się za

go w Białymstoku. Od roku 1992 w Białym

chowała, nie wiemy, chociaż spuścizną lite

stoku przyznawana jest Nagroda Literacka

racką Kazaneckiego miała opiekować się

Prezydenta Miasta imienia Wiesława Kaza

Książnica Podlaska w Białymstoku, której dy

neckiego.

rektorem w końcu był Leończuk.
Niewykluczone, że intencją było wydanie

Z PRASKĄ WIOSNĄ W TLE

tylko listów W. Kazaneckiego, ponieważ był

W Gdyni, oprócz Kazaneckiego, Przeczek

to pierwszy tom z serii In memoriam, w któ

poznał cały szereg znakomitych postaci pol

rej miały ukazywać się do tej pory niepu

skiej literatury i kultury, z którymi później

blikowane teksty autora. Jak podaje adresat

także utrzymywał kontakty przyjacielskie,

W. Przeczek: „Ucieszyłem się z tego faktu

np. Leszka Bakułę, Stanisława Nyczaja, Jerze

i wyraziłem radośnie zgodę na przedsię

go Lesława Ordana, Stanisława Srokowskie

wzięcie, bo zostanie uratowana pamięć tam

go lub Bogusława Żurakowskiego. Na okres

tego czasu. Pamięć magnetyczno-kreatyw-

ten przypadło apogeum Praskiej Wiosny

na, reanimacja czasu, który - wiadomo - od

w Czechosłowacji, i kiedy Przeczek żegnał

chodzi nieubłaganie... Dla mnie listy Wieśka

się z kolegami, ci ostrzegali go: „Wy Czeski

Kazaneckiego były źródłem oparcia, doda

tam tak nie podskakujcie, bo przyjdzie Ruski

wał mi w nich otuchy (...). W sumie jest tych

i da wam w dupę." Przeczek wrócił 20 sierp

listów około pięćdziesięciu." (Wszystkie cy

nia, a dzień później do Czechosłowacji we

taty przytoczone w niniejszym artykule po

szły armie Układu Warszawskiego.

chodzą ze wspomnianej wyżej opubliko

W czasie tak zwanej normalizacji poeta
z Bystrzycy nad Olzą korespondował ze
swoim białostockim przyjacielem, spotkali

wanej korespondencji.) Drukiem ukazało się
około trzydziestu listów Kazaneckiego.
Z korespondencji tej przytaczamy kilka

się również w Białymstoku, gdzie Przeczek

fragmentów, ponieważ odsłaniają wcale nie

- będąc pracownikiem czeskocieszyńskie-

prosty kontekst kulturalno-społeczny tego

go Teatru Lalek Bajka - został na początku

okresu, w którym obu pisarzom i publicy

1971 roku wydelegowany na Festiwal Jed

stom przyszło tworzyć.

nego Aktora.
Spotykali się też sporadycznie w czasie
urlopów nad Bałtykiem lub na festiwalach li

ROZCZAROWANIE P01968
W liście wysłanym 29.1.1969 z Białegosto

terackich w Polsce, na przykład na spotkaniu

ku Kazanecki reaguje na sytuację w Czecho

literackim Pisarz i ziemia w Opolu w kwietniu

słowacji po sierpniowych wydarzeniach 1968

1978 roku. W końcu wspólny przyjaciel obu

roku i po śmierci Jana Palacha (19.1.1969):

„(...) Wyobrażam sobie, co musiałeś
i musisz przeżywać, wyobrażam sobie jak
przeżywają ostatnie wydarzenia Polacy na
Zaolziu. Szkoda Wilku, że nie mamy okazji
porozmawiać »na żywo«, bez pośrednictwa
papieru. Musisz być bardzo rozczarowany
tym, co się ostatnio u Was dzieje. Obawiam
się jednak, że to, co wiesz, jest bardzo eg
zotycznym zapisem tragicznej i cholernie
skomplikowanej sytuacji. Dlatego czuję po
trzebę rozmawiania - chociaż właściwie
wszystko jest proste i jednoznaczne, skom
plikowany jest tylko mechanizm. Polityka
we współczesnym świecie nie jest już jak
dawniej, od tysiącleci, zwykłą zawodową
k..., stała się jakimś monstrum, samodziel
nym potworem, być może nieuleczalnym
rakiem toczącym społeczeństwa XX wieku."
Kazanecki przedstawia również swoje
zdanie o zbiorze opowiadań Skrzyżowanie
(Przeczek wraz z W. Sikorą; Czeski Cieszyn,
1968).To krytyczne spojrzenie na kolegów,
które warto przytoczyć:
„»Skrzyżowanie« przeczytałem uważnie
- trudno wrażenia opisać w jednym liście może poświęcę im oddzielny, w każdym
bądź razie uzbierało mi się podczas lektury
sporo uwag - i pozytywnych i negatyw
nych. Najbardziej odpowiada mi klimat
tych miniatur prozą - subtelność w zaryso
waniu postaci i sytuacji, w drążeniu ludz
kiego losu, jak »Kret«, natomiast rażą nieco
niedopracowania, nie wykorzystana moż
liwość pewnych motywów itp."
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Dodajmy, że również i ja miałem podobne
odczucia przy lekturze tego zbioru, niewyko
rzystanie niektórych motywów naszym zda
niem mogłoby dotyczyć szkicu Krok.
Z faktu, iż jego przyjaciel Wilhelm (zwany
Wilkiem) stracił pracę w„Głosie Lu du" i przez
jakiś czas był bezrobotny, chociaż z zawodu
był nauczycielem, jednak jako „prawicowy
oportunista" nie mógł pracować w szkolnic
twie, Kazanecki zdawał sobie sprawę w li
ście z dnia 27. 8.1969:
„Niepokoją mnie, Wilku, Twoje losy, tym
bardziej, że nie rozgrywają się w jakichś
ubocznych kategoriach, ale właśnie w za
sadniczych uczuciowych, o pierwszorzęd
nym dla ludzi znaczeniu."

Życzę Ci Wilku jak najpomyślniejsze

Kiedy Wilhelm Przeczek brał udział w fe

wszystkim życzę Ci najwspanialszych ksią

stiwalu teatrów lalek w Białymstoku (24.6. -

żek, to chyba one dadzą Ci najistotniejszą

28. 6.1973), wraz z Wiesławem Kazaneckim

satysfakcję. Przez cały czas trzymam za

przeżył przygodę, która wyprowadziła go
z równowagi:

Ciebie kciuki. (...) - pamiętaj, że w życiu
(w myśl prawa wielkich liczb) musi zostać
zachowana (w sumie) równowaga między

„(...) wieczorem przechodziliśmy z Wie

dobry i złym losem - po niepomyślnych

sławem przez park otaczający Pałac Bra-

dniach albo nawet latach musi nastąpić

nickich. Nagle zza drzewa wyłoniła się sta

okres szczęśliwy, tym szczęśliwszy, im

ra Cyganka zatrzymując mnie propozycją,

większe były niepowodzenia i przeciwnie -

że powróży mi z ręki. Spojrzałem na Wieś

po sukcesach przychodzą porażki, klęski.

ka pytająco, ale skinął głową, więc wycią

Wierzę, że siły (wysokie, bardzo wysokie,

gnąłem rękę w jej kierunku. Zaczęła wró

metafizyczne) kierujące naszym życiem

żyć, ale nagle wróżbę przerwała... (...) Przy

ponad wszystko oddały istnienie każdej

goda z Cyganką w obecności Wieśka

jednostki bilansem idealnie wyważającym

w parku Branickich była dla mnie potem

Po tym, kiedy po długiej przerwie dotarł

szczęście i tragedie. (...) Nie piszę tego, żeby

stale owiana tajemniczością... Po powrocie

od kolegi z Czechosłowacji list z wyjaśnie

pocieszyć Ciebie - byłoby to płaskim i nie

z Białegostoku zachorowałem bardzo cięż

niami, Kazanecki bezskutecznie zapraszał

potrzebnym, ale po prostu od bardzo daw

ko i spędziłem kilka miesięcy w sanatorium.

go do siebie na wakacje latem, autor tomi

na wierzę w takie prawo i pomaga mi ono

Wydawało mi się, że owa Cyganka zoba

ku wierszy Kamień na kamieniu (Katowice,

z dystansem patrzeć na własne sukcesy i na

czyła wtedy tę moją przyszłość i dlatego

1964) kreśli na wstępie swojego listu z datą

własne niepowodzenia. Liczy się tylko pisa

przerwała wróżenie. Z Wiesiem nigdy po

2.12.1969 kilka zdań pocieszenia, które rów

nie - kreacja światów zbudowanych ze

tem nie rozmawialiśmy o tym zajściu... na

nocześnie zawierają pewne własne i autor

słów trwałych jak cegła, której używali Rzy

pisałem list do Jerzego Ficowskiego z proś

skie kredo życiowe piszącego:

mianie - i to właśnie po wielu pozostanie -

bą, żeby spróbował mi wyjaśnić tamto bia

to i własna twarz, której - jeśli ma odwagę

łostockie wydarzenie. Pan Jerzy Ficowski

„Czekaliśmy razem z Haliną, planowa

ją zachować, przeciwność niepotrzebną

przesłał mi swoją książkę »Gałązka z drze

łem różne fajne rzeczy - jeziora, żubry,

ponad oparami podłości i brudu - chwała

wa słońca« i na pierwszej stronicy wpisał

puszcza, starowiercy, Tatarzyitp. (...)

mu. Wybacz patos, ale cóż może być bar

następującą dedykację:

Wilku - powinieneś spytać pewnych lu

dziej godne patosu od zmagań człowieka

»Drogiemu Panu Wilhelmowi Przeczko-

dzi chyba tylko o jedno: dlaczego trzymają

o zachowanie tamtej - własnej twarzy. (...)“

wi w odpowiedzi i z podziękowaniem za
Jego - zaczarowany list -

Ciebie w stanie maksymalnego napięcia
nerwów - przecież to jest bezmyślne, bez

List Kazaneckiego z datą 27.1.1971 przy

Niech Pan nie szuka niepokoju w tej

duszne okrucieństwo, a jeżeli to jest zamie

nosi jednak adresatowi listu jedną dobrą in
formację-.

niedoszłej wróżbie z Białegostoku... teraz

rzone, to godne jedynie pogardy. Cieszę się,
że opanowałeś swoje rozbicie na »mikroświaty« - pisanie to wspaniałe lekarstwo,
a jednocześnie wierzę, że właśnie pisanie
(czy w ogóle twórczość artystyczna) jest
najwspanialszym zajęciem, jakie w ogóle
może wybrać człowiek. Wilku - wiesz, że nie
będzie tzw. wielkich słów, właściwie teraz
czuję ich potrzebę - chyba nigdy nie mówi
liśmy sobie tego wprost - a przecież jeste
śmy przyjaciółmi od pierwszego dnia, kiedy
podaliśmy sobie ręce - jeszcze w pierwszej
chwili z rezerwą.
I pamiętaj Wilku - cokolwiek by się sta
ło, zawsze przyjaciółmi pozostaniemy, bo
nasza przyjaźń ma w sobie coś metafizycz
nego, wyczuwalnego zmysłem nie należą
cym na co dzień. Bardzo rzadko zdarza się
coś tak autentycznego i spontanicznego,
i dlatego właśnie jest tak cenne. Szkoda, że
nasze miejsca zamieszkania oddziela gra
nica, tak rzadko możemy pogadać! (...)
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CYGANKA W BIAŁYMSTOKU

go zakończenia wszelkich spraw - przecie
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'powróżę'ja: Cyganka 'zobaczyła' w Pana
najbliższej przyszłości mgłę, białą plamę

„Kochany mój Wilku Górzystych Terenów!

(= amnezję) i zaniechała wróżby. To wszyst

Na razie tylko sygnał - w marcu w »Kon

ko. Terazjest Pan już po drugiej stronie tej -

trastach« będzie drukowany jeden z wierszy
cyklu, który mi przesłałeś. Sprawa dość długo

bezpowrotnej! - mgły!
Życzę (wróżę) dużo dobrego

nie była wyjaśniona - a ja czekałem z tygo
dnia na tydzień, bo chciałem Ci w końcu prze

Jerzy Ficowski
Warszawa; 21II1985 r.«"

słaćjakąś wiadomość w miarę dobrą. U mnie
ostatnio spore zmiany. Chyba od 1 lutego po
rzucę pracę w szkole i obejmę dział literacki

Dodajmy, że wspomniany Jerzy Ficowski

w »Kontrastach«. Będę miał więcej czasu na

(1924-2006) był polskim poetą, eseistą pro

pisanie. No i - o wiele atrakcyjniejszą pracę."

zaikiem, tłumaczem (z hiszpańskiego, romskiego itp.), znawcą folkloru żydowskiego

W liście z dnia 28. 10. 1973 znajduje się
informacja o tym, że Przeczkowi ukazał się

i cygańskiego, znawcą twórczości Brunona
Schulza.

w „Kontrastach" we wrześniu jakiś artykuł,

W innych listach, przeważnie z 1977 ro

jednak Kazanecki nie podaje jego tytułu.

ku, Kazanecki odnosi się do wierszy, które

Zachęca jednak autora, by przesyłał więcej

przesłał mu Przeczek. To interesujące, jed

wierszy, prozy itp. W liście z dnia 20.3.1977

nak bardzo ogólne spostrzeżenia, w któ

Kazanecki prosi, żeby Przeczek przesłał mu

rych znajdziemy słowa uznania za to, że

egzemplarz „Zwrotu" w którym ukazał się

autor potrafił odnaleźć swój własny głos

jego wiersz Szara godzina.

poety. W liście z dnia 9.10.1979 Kazanecki

dziękuje za „Zwroty" i bardzo przychylnie

„Okres jest cudowny i zarazem ciężki.

odnosi się do rubryki Przeczka, którą reda

Ludzie wypięknieli, ulice wyszlachetnialy,

gował dla czytelników „Zwrotu", i w której

twarze stały się bardziej otwarte, przyjazne

czytelnikom przedstawiał współczesnych

i ludzkie, w przeżyciach jest więcej PIĘKNA,

autorów, zaś samą realizację pomysłu okre

w myślach więcej SUMIENIA, w zdarze

śla jako wspaniałą.

niach kształtuje się EPOPEJA, która będzie

List z dnia 30. 11. 1979 zawiera szczere

śpiewana. Nawet jeśli pieśniarze oślepną

gratulacje z okazji otrzymania nagrody lite

lub zostaną oślepieni, nie zaszkodzi to epo

rackiej - Lampa Górnicza, którą Przeczek

pei, bo do PIĘKNA potrzebne są OCZY po to

zdobył w Wałbrzychu:

tylko, żeby je ZOBACZYĆ. To wystarczy by
potem ŚPIEWAĆ, nawet oślepiony. (...) Czy

„Bardzo mnie ucieszyła wiadomość

tałem trochę Twoich wierszy w polskiej pra

o Twoim sukcesie. Był i potrzebny Ci - i za
razem najrzetelniej zasłużony. Z przyjemnościq obejrzałem Cię w telewizji, przez

sie. Podobały mi się - i myślę, że najwyższy
już czas, abyś wydał książkę poetycką!"
(Graficznie podkreślił autor.)

przypadek zresztą, bo rzadko ostatnio za
siadam przed telewizorem (...). Nic (zupeł

Część listów (do 1973 r.) zawiera krótkie
adnotacje żony poety - Haliny Kazaneckiej
(dodajmy, że pochodziła ze Śląska Opolskie
go, gdzie mieszkali jej rodzice). Chociaż były
zwięzłe, uzupełniały listy komentarzem lub
zamierzonym przeciwieństwem tego, co na
pisał jej mąż, i oczywiście kobiecym punk
tem widzenia. Czasami wyjaśniają, czasami
odkrywają już powiedziane, zawsze jednak
w uprzejmej formie.
Reasumując można stwierdzić, że listy
W. Kazaneckiego adresowane do W. Przeczka
uzupełniają nie tylko obraz życia przedwcze
śnie zmarłego utalentowanego poety, co było
zresztą zamiarem redaktora publikacji Jana Leończuka, ale pośrednio są kolejnym elemen
tem mozaiki życiorysu bystrzyckiego poety.

OSTATNI LIST

nie nic) nie zmieniłeś się przez te lata nasze

Ważne są również komentarze Przeczka,

go niewidzenia - na ekranie rozpoznałem

Ostatni list, który znalazł się w zbiorze Li

które wyjaśniają wiele z tego, co zostało

Cię takim, jak w czasie naszego ostatniego

sty Wiesława Kazaneckiego do Wilhelma

w listach zasygnalizowane, i co pierwotnie

(chyba w Opolu) spotkania."

Przeczka posiada datę 3. 8. 1983. Nadawca

było przeznaczone tylko dla adresata tej ko

dziękuje w nim adresatowi za zbiór „Śmierć

respondencji. Epistolograficzne wydarzenie

W styczniu 1981 r., czyli w okresie, kie

pomysłu poetyckiego" (Łódź, 1981) z dedy

Listy Wiesława Kazaneckiego do Wilhelma

dy mniej więcej pół roku wcześniej doszła

kacją, a zarazem informuje, że wylatuje do

Przeczka zasadniczo uzupełniają obraz lite

w Stoczni Gdańskiej do głosu Solidarność,

USA. Jak dowiadujemy się pod koniec książ

ratury polskiej na Zaolziu, szkoda tylko, że

Kazanecki w ogólnym zarysie opisuje atmos

ki, Kazanecki wysłał Przeczkowi ze Stanów

w publikacji tej nie znalazło się miejsce także

ferę tamtych czasów:

Zjednoczonych jeszcze kilka widokówek.

dla drugiego aktora z czeskiego pogranicza.

REPERTUAR SCENY POLSKIEJ - MARZEC 2017

Miesięcznik „Zwrot" ogłasza

komm uTEz/im
Konkurs ma charakter otwarty, tematyka prac jest dowolna.
Nadesłane utwory nie mogą być wcześniej publikowane
(także w Internecie) i nagradzane w innych konkursach.

01.03. Skąpiec
Orłowa 19.00
25.03. Powróćmy jak za dawnych lat
Czeski Cieszyn 17.30
czyli polskie piosenki międzywoj:nne
28.03. Skąpiec
Trzyniec 19.00
Bilety można zamawiać w biurze organizacji widowni
Sceny Polskiej: tel. + 420 558 731 141, scenapolska@tdivadlo.cz,
www.tdivadlo.cz. Teatr zastrzega sobie prawo zmiany repertuaru.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie
konkursowych tekstów w czterech egzemplarzach
opatrzonych godłem słownym i oznaczonej tym samym
godłem, zaklejonej koperty, zawierającej imię, nazwisko,
adres, e-mail i numertelefonu autora.
Prace należy przesłać do 31.7- 2017 na adres redakcji:
Miesięcznik „Zwrot”, ul. Strzelnicza 28,737 01 Czeski Cieszyn
z dopiskiem: „Konkurs Literacki”.
Organizatorzy nie zwracają prac nadesłanych na konkurs
i zastrzegają sobie prawo bezpłatnej publikacji

MOLIER: SKĄPIEC
„Skąpiec” to napisana prozą komedia Moliera, wystawiona na
deskach teatru po raz pierwszy w 1668 roku. .W roli głównego bo
hatera, Harpagona, wystąpił wówczas sam autor. Sztuka zyskała
uznanie w kręgach literackich, jednakże publiczność początkowo
jej nie doceniała.
Komizm „Skąpca” wciąż bawi, a prawda o ludzkim losie wypo
wiedziana w historii o Harpagonie i jego rodzinie potrafi przejąć
do głębi i rozśmieszyć nawet najwytrawniejszych współczesnych
widzów. W roli tytułowej wystąpi Tomasz Kłaptocz.

nagrodzonych u two row.

Regulamin konkursu można znaleźć na stronie: www.zwrot.cz.
Nagrodzone prace zostaną wydane
w publikacji pokonkursowej.

Projekt jest współfinansowany w ramach funduszy polonijnych
Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.
Konkurs jest dofinansowany przez Miasto Czeski Cieszyn.

POWRÓĆMY JAK ZA DAWNYCH LAT CZYLI
POLSKIE PIOSENKI MIĘDZYWOJENNE
Ponownie zapraszamy na spotkanie z piosenkami lat 20. i 30.
XX wieku, które przeniosą nas w świat przedwojennego kina. Nie
zapomniane przeboje tamtych czasów zaśpiewają aktorzy Sceny
Polskiej, a towarzyszyć im będą zespół muzyczny pod kierownictem Tomasza Pali i tancerki ZPiT Suszanie.

ZWROT I 2/2017

KRZYŻÓWKA ZWROTU

KRZYŻÓWKA
ZWROTU
Wśród autorów prawidłowych
rozwiązań zostanie rozlosowana
nagroda książkowa.
Rozwiązanie dodatkowe prosimy
przesyłać na adres pocztowy lub
e-mail: info@zwrot.cz
do 6 kwietnia 2017.
Rozwiązanie krzyżówki z nr. 12/2016:
Prawdziwą tragedią ubogich jest to, że
mogą sobie pozwolić wyłącznie na
wyrzeczenia.
Nagrodę książkową wylosowała
Maria Mattes zTrzyńca.
Gratulujemy!

POZIOMO:

1. z rodziny nietoperzy
5. drąg z hakiem dla strażaka
9. larwa dziesięcionogiego
skorupiaka
12. słynny lutnik z Cremony
13. w Zambii leży
14. kowalny metal z grupy
lantanowców
15. cienki, pleciony sznur
16. ster żaglówki
17. głodnemu na myśli
18. przysłowiowy śpioch
19. wietnamska metropolia
22. krótkotrwałe wzruszenie
25. karma dla rumaka
28. piłka meczowa
31. stroma ściana skalna
34. lubieżny bożek leśny
35. rzymska bogini płodności
37. tworzy granicę z Niemcami

38. odtwarza rolę
39. przejmujący chłód
40. japoński rywal Stocha
41. gaz do jarzeniówek
42. pochyłe wyrobisko w kopalni
46. zarządzał spiżarnią włodarza
50. dobra, gdy „idzie" karta
52. kierunek w polskim malarstwie
abstrakcyjnym
54. rezerwa
57. parobek dworski
58. wizerunek postaci
59. krowa z białą plamą na czole
60. nakrycie głowy bez ronda
61. czeski granat dla jubilera
62. znany polski kabaret
63. nie wykazuje zainteresowania
w poszerzaniu swoich horyzontów
64. muza komedii
65. już nie rządzi w Ameryce
66. Andrus lub Sandauer

PIONOWO:

1. tłoczy powietrze w kuźni
2. na dworcu kolejowym
3. domowe obuwie
4. roślina pokojowa o ozdobnych
kwiatach
5. duży port w Hiszpanii
6. pojazd na płozach
7. tytoń fajkowy
8. karłowate drzewo w doniczce
9. objada się ponad miarę
10. najlżejszy z pierwiastków
11. ptak z rodziny siewek
20. rozkład
21. duży, kryty pojazd konny
23. strażakom patronuje
24. szef muzeum
26. dawny serial o rodzinie
Cartwrigbtów
27. część sztuki teatralnej
29. starodawny instrument

30. winny kolor
32. rózga
33. wystrzał z kaemu
36. niedopałek Sporta
43. uroczysty przemarsz wojsk
44. dwuślad rodem z Japonii
45. poufale o bratu ojca
47. czas pracy załogi
48. łatwowierny facet
49. zdrowe warzywo w kolanie
50. umywał ręce
51. włókno z agawy
53. miasto nad Jeziorakiem
55. najpospolitszy siarczek żelaza
56. miny rozbraja

ROZWIĄZANIE DODATKOWE
(Polskie przysłowie)
Opr.ßIKi

ILUSTROWANA KRONIKA MIESIĄCA: STYCZEŃ 2017
1 O Biblioteka w Mostach koło Jabłonkowa zorganizowała w ramach Klubu Adama
I O Wawrosza spotkanie z Romanem Martynkiem, który opowiedział o'swojej trwa
jącej 117 dni pieszej pielgrzymce z Santiago de Compostela do Mostów koło Jabłonkowa.
A W Bystrzycy odbył się XI Memoriał Jasia Konderli - zawody w biegu na nartach

Bal MK PZKO wTrzanowicach odbył się w odnowionej sali Domu Kultury wTrzanowicach. W programie zatańczył zespółTrzanowice MK PZKO. Oprócz tego wy
stąpiły dwie pary taneczne Klara Kluż i Stanisław Skulina oraz Karolina Jochymek i Łu
kasz Mucha - dzieci członków MK PZKO.

Z/

L. U dla amatorów tego sportu bez ograniczeń wieku, zorganizowany przez PSP
im. S. Hadyny w Bystrzycy.
A A W Domu Polskim Żwirki i Wigury w Cierlicku odbył się tradycyjny Bal pod Sa-

Ł U molotami zorganizowany przez MK PZKO w Cierlicku i Cierlicku-Kościelcu.

20
21
21
21

W sali Domu Kultury w Ligotce Kameralnej odbył się Jubileuszowy Bal Towa
rzyski zorganizowany przez tamtejsze MK PZKO.
W świetlicy MK PZKO w Mostach-Szańce pezetkaowcy spotkali się na tradycyj
nym Wspólnym Kolędowaniu.
W restauracji „U Burego" w Gródku na Balu Szkolnym organizowanym przez
miejscową Macierz Szkolną bawiło się sto trzydzieści osób.
MK PZKO w Boguminie-Skrzeczoniu zorganizowało „Skrzeczoński bal - jak za
starych czasów".

A
Turyści zrzeszeni w Polskim Towarzystwie Turystyczno - Sportowym „Beskid
Z Z Śląski" w RC spotkali się na corocznym zebraniu członkowskim w Domu PZKO
wOlbrachcicach.

W Ośrodku Kultury Strzelnica w Czeskim Cieszynie odbył się Tradycyjny Bal Śląski, organizowany przez MK PZKO Mistrzowice. W programie wystąpił VUS Ondraś z Brna
oraz Zespół Folklorystyczny Suszanie. Przygrywała orkiestra„Rivieras" oraz kapela„Olza".

A
Walne zebranie MK PZKO w Wierzniowicach uświetniła swoją prelekcją nt. DroZZ ga do Santiago de Compostela Otylia Toboła.

"T ~J W Domu PZKO w Mostach koło Jabłonkowa bawili się goście balu mosteckiej szkoły podstawowej i przedszkola oraz Macierzy Szkolnej. W programie wystąpiła mło
da para taneczna - Eliśka Suszkovä i David Herman z trzynieckiego klubu tanecznego Elan.

ZZ

Zebranie sprawozdawcze MK PZKO w Hawierzowie-Żywocicach zakończyła
prelekcja o Afryce p. Gąbiny Skulowej.

A A Rada Studencka Polskiego Gimnazjum im. J. Słowackiego w Czeskim Cieszynie
urządziła kolejną prelekcję w ramach cyklu „Dookoła świata z naszymi studen
tami". Swoją podróż zaprezentowała Dominika Zogata z klasy IV.

Z4

A / W Cafe Fra w Pradze odbyło się spotkanie z Renatą Putzlacher poświęcone publikacjio cieszyńskiej kawiarni Avion. Organizatorem akcji był Instytut Polski w Pradze.

Z4

V W Domu PZKO przy ul. Bożka w Cz. Cieszynie odbyły się lekcje pokazowe Dziecięcego Zespołu Rytmiki i Tańca "Rytmika" ZG PZKO. Dzieci zaprezentowały ro
dzicom i dziadkom to, czego w ciągu półrocza nauczyły się na zajęciach z paniami Rena
tą Milerską oraz Katarzyną Lasota-Muszyńską.

ZO

Sekcja Historii Regionu ZG PZKO wraz z Polską Sekcją Narodową Ruchu Politycznego Coexistentia-Wspölnota-Együtteles przy współudziale MK PZKO w Stonawie zorganizowały na stonawskim cmentarzu katolickim uroczystość wspomnieniową
zamordowanych w 1919 roku cywilów i żołnierzy Wojska Polskiego.

“T

Z/
Z/

TO W Domu Kultury w Boconowicach miał miejsce Bal pod Bocónym zorganizowany przez MK PZKO Boconowice. Była to już II edycja balu z tematem Lata dwu
dzieste, poszerzona o wątek filmowy.

ZO

W Domu Robotniczym w Suchej Górnej odbył się Bal tamtejszego MK PZKO.
*TQ Swój Bal zorganizowało MK PZKO w Hawierzowie-Błędowicach. Dla gości
w miejscowym Domu PZKO wystąpił zespół„Błędowice".

ZO

“T Q Wspólny bal w Domu Narodowym w Dąbrowie zorganizowały dwa koła PZKO z Dąbrowy i Orłowej-Poręby. Program uświetnił występ ZPiT „Olza".

ZO

TO Bal MK PZKO Wędrynia-Zaolzie.

A

ZO
A

Ciekawą rewię wystawiły z okazji święta babci i dziadka dzieci z polskiej szkoły
/ i przedszkola w Milikowie. Babcie i dziadkowie w trakcie programu ocknęli się
w prawdziwym cyrku.

Z

A ~J W kawiarni Avion odbyło się pierwsze spotkanie z serii o Jerzym Trzanowskim.
Poeta i luterański ksiądz został przedstawiony jako autor najpopularniejszego
kancjonału protestanckiego Cithara Sanctorum. W ramach wieczoru wystąpił poeta
Zbigniew Machej oraz Leszek Kalina z chórem Canticum Novum PTA Ars Musica.

Z/

*1"7 W Domu Przyjaźni w Karwinie odbył się V Bal Polski z udziałem konsula generalnego RPw Ostrawie Janusza Bilskiego oraz prezesa ZG PZKO Jana Ryłki. Pro
gram balu uświetnił Zespół Folklorystyczny Bystrzyca, kapela 4SMYKI oraz para tanecz
na Karolina Veselä i Marian Michna z TK TREND Ostrava.

Z/

*T O w Ośrodku Sportu i Kultury w Kocobędzu odbył się„Bal Kapeluszowy" MK PZKO
Z O Kocobędz-Ligota.
TQ W Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej odbyło się Międzynarodowe SpotkaZ y nie Dyskusyjne z cyklu „Europa Karpat", poświęcone zacieśnianiu współpracy
państw regionu karpackiego. W konferencji wziął udział przedstawiciel PZKO w RC i re
gionalny koordynator marki„Górolsko Swoboda - produkt regionalny"Leszek Richter.
"T Q Chór męski„Hejnał-Echo oraz zespół„Nonet"urządziły w kościele katolickim we
Z y Frysztacie koncert pt.„KolędyTrochę Inaczej".
"T Q Dziecięcy Chór szkolny„Trallala"z PSP w Czeskim Cieszynie wystąpił na koncercie
Z J kolęd w kościele katolickim w Czeskim Cieszynie w Alejach Masaryka. W wykona
niu dzieci zabrzmiały kolędy polskie, czeskie, angielskie, po łacinie i po hiszpańsku.
Q I W Bratysławie Rada Programowa Festiwalu Folklorystycznego w Wychodnej
uchwaliła program tegorocznej edycji festiwalu z udziałem zespołów z Zaolzia,
które zaprezentują program„Z biegiem Olzy".
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3 MK PZKO Cz. Cieszyn-Stanisłowice zaprosiło na tradycyjny Bal PZKO. W programie

D wystąpił zespół Błędowice.

Po zebraniu członkowskim w MK PZKO Skrzeczoń pezetkaowską Izbę Tradycji obej
rzał prezes ZG PZKO Jan Ryłko.

3 W kawiarni literackiej Biblioteki Regionalnej w Karwinie-Mizerowie odbyło się
3 spotkanie z prof. Danielem Kadłubcem i promocja książki„Płyniesz Olzo". Organiza
torem było Polskie Towarzystwo Medyczne przy współpracy Biblioteki Regionalnej.
d MK PZKO w Wierzniowicach zaprosiło, wystąpił ZPiT Suszanie, do tańca grała gru4 pa Paja Tequila.

A Na Balu PZKO bawili się pezetkaowcy z Nydku, w programie zatańczył ZF Bystrzyca.
A MK PZKO i Macierz Szkolna w Nieborach wspólnie zorganizowały Tradycyjny Bal w

4

Domu PZKO im. Pawła Oszeldy. W programie wystąpił zespół taneczny Młode 01drzychowice, do tańca grał M. Bartnicki.

A Scena Polska Teatru Cieszyńskiego w Cz. Cieszynie zagrała premierowe przedsta4 wienie „Skąpca" Moliera w reżyserii Bogdana Kokotka.

Podczas spotkania Międzygeneracyjnego Uniwersytetu Regionalnego PZKO w Cz.
Cieszynie na temat„500 lat Reformacji" mówił biskup ewangelicki Jan Wacławek.
1 W MK PZKO Orłowa-Lutynia bawiono się na Balu Górnolutyńskim.
Własny bal zorganizowało PTTS Beskid Śląski.

W Teatrze Cieszyńskim w Cz. Cieszynie odbył się wernisaż wystawy malarskiej
"Wybór z twórczości Pawła Wałacha".

1 O Jubileuszowy 90. Babski Bal według regulaminu z 1928 roku odbył się w Domu
I O PZKO w Hawierzowie-Błedowicach. W programie wystąpił ZR Błędowice, nie
zabrakło tradycyjnego tańca chłopów. Wodzirejką była Ewa Troszok. Do tańca grała gru
pa Mr. Baby.
1 g MK PZKO Hawierzów-Sucha zaprosiło na Bal Papuciowy.
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Wiosną 1942 roku wywieziono na przymusowe prace
do Rzeszy polskie rodziny z Jasienia, Milikowa oraz
Nawsia. Polacy z jasienia zadbali o to. by pamięć o
wywiezionych została ciągle żywa. (więcej...)
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OD WYDAWCY

DRODZY amiNICY,

PZKO, zaangażowanie młodzieży.

w swoim artykule w Zwrocie sprzed roku nawiązałem do piosenki

że Inicjatywy spotkają się z wielką odezwą ze strony Kół PZKO. Jed

ności związkowej, wprowadzenie innowacyjności do działalności
Tak samo, jak i w poprzednich latach, nic nie wskazywało na to,

Wojciecha Młynarskiego „Róbmy swoje". Wierzyć się nie chce, że

nak ze zbliżającą się chwilą zamknięcia terminu podawania zgło

Wojciecha Młynarskiego - tego wspaniałego aktora, piosenkarza,

szeń zasypała nas lawina nominacji do konkursu. W tym roku Komi

poety i autora tekstów nie ma już wśród nas. Ale życie biegnie sza

sja Oceniająca (w skład której wchodzili przewodniczący Rad i Sek

lonym tempem a my, członkowie PZKO, dalej „robimy swoje".

cji ZG PZKO) miała trudne zadanie do wykonania.

Ostatnio w reprezentacyjnej sali ZG PZKO przy ul. Bożka 16

Spośród 23 nadesłanych nominacji trzeba było wybrać dziesiąt

w Czeskim Cieszynie odbyła się wspaniała uroczystość z okazji

kę, która zostanie poddana pod publiczne głosowanie. Finałowa

Międzynarodowego Dnia Kobiet. Wydaje się, że impreza ta, której

dziesiątka przedstawiona jest w dalszej części naszego czasopisma.

inicjatorem, organizatorem i wykonawcą była męska część człon

Dla mnie oczywiste jest, że wszystkie nominacje powinny uzyskać

ków Zarządu Głównego Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowe

należny im rozgłos i nagrody. Zasłużyły na to swoim poświęceniem, za

go w Republice Czeskiej, na dobre zapuściła swoje korzenie w na

angażowaniem i codzienną pracą na rzecz społeczności zaolziańskiej.

szej zaolziańskiej rzeczywistości.

Dla tych, którzy nie zostali w tym roku wybrani do finałowej dzie

W pierwszej edycji, która miała miejsce przed trzema laty, wzięło

siątki mam dobrą nowinę - mogą składać swoje nominacje również

udział około 50 pań reprezentujących Kluby Kobiet Miejscowych

w roku przyszłym.

Kół PZKO. Wszyscy dobrze pamiętamy występ pianistki, wokalistki

Cieszy fakt, że do tylu przedstawicieli życia społeczno-kulturalne

i artystki, absolwentki Akademii Muzycznej Instytutu Jazzu w Kato

go dotarł nasz przekaz. Mam nadzieję, że tradycja ta będzie konty

wicach Katarzyny„Pumy" Piaseckiej.

nuowana w przyszłości. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję wszyst

W tym roku sala Domu ZG PZKO przy ul. Bożka w Czeskim Cie

kim tym, którzy zdecydowali się poświęcić chwilę swojego drogo

szynie pękała w szwach. Na koncert naszego młodego, uzdolnione

cennego czasu na to, by przesłać do ZG PZKO swoje propozycje.

go artysty Przemka Orszulika, członka MK PZKO w Stonawie, przy

Mam również nadzieję, że przykład wszystkich tych, którzy swo

było ponad 100 pań. Widać, że impreza się rozkręca i cieszy się ro

je nominacje do konkursu Inicjatywy PZKO 2017 przesłali, zachęci

snącym powodzeniem. Jest to okazja do wyrażenia wdzięczności

do udziału w przyszłorocznym konkursie również i tych, których nie

i podziękowania dla wszystkich pań działających w Sekcji Kobiet

udało się w tym roku przekonać i zmobilizować.

Zarządu Głównego PZKO, Klubach Kobiet, redakcji „Zwrotu" oraz

Pamiętajmy o tym, że Inicjatywy PZKO to okno na świat dla im

Biurze Zarządu Głównego PZKO.

prez, osób, zespołów i inicjatyw PZKO oraz wizytówka naszej dzia

Każda z obecnych pań, oprócz podziękowań i życzeń od Preze

łalności, która świadczy o tym, co wszystko i z jakim poświęceniem

sa Zarządu PZKO Jana Pyłki oraz Senatora PC Jerzego Cieńciały,

członkowie Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republi

otrzymała piękny kwiatek. Po koncercie była okazja, by spotkać się

ce Czeskiej robią dla zachowania naszej tożsamości narodowej.

i spędzić chwilę czasu na pogawędce, przy specjałach kuchni ślą

Kolejny raz przypominam, że celem tego konkursu tak naprawdę

skiej, przygotowanej - jakże by inaczej - przez działaczy MK PZKO

nie jest ani współzawodnictwo, ani zdobycie jakiejś nagrody pienięż

w Jabłonkowie. Serce rośnie, kiedy widać, że ta wspaniała impreza

nej, lecz prezentacja dorobku oraz działalności Kół w ramach PZKO

pod tytułem Dzień Kobiet zdobywa coraz większą renomę wśród
nas.

oraz umacnianie solidarności związkowej, o którą od samego począt

Ale to już za nami. A przed nami kolejna uroczystość przygoto
wana przez Zarząd Główny PZKO.

w swoim programie uroczystość, która promuje wśród szerokiej pu

INICJATYWY PZKO 2017 to impreza prezentująca i promująca

ku mojej działalności w ZG PZKO proszę i apeluję. Nareszcie mamy
bliczności nasz Związek, naszych działaczy oraz nasze zaangażowa
nie na zewnątrz.

działalność Miejscowych Kół PZKO, Zarządu Głównego PZKO oraz
całego Związku organizowana pod patronatem Konsula Generalne

Inicjatywy PZKO stały się już teraz kolejną, ważną, sztandarową
imprezą naszego Związku.

go Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie Janusza Bilskiego. Celem

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu Inicjatywy PZKO 2017

tego projektu jest docenienie pracy MK PZKO, ZG PZKO, prezentacja

odbędzie się w piątek, 21 kwietnia w reprezentacyjnej sali ZG PZKO

i promocja działalności PZKO, motywacja do dalszej działalności, in

przy ul. Bożka 16 w Czeskim Cieszynie. Zapowiada się fantastyczna

tegracja środowiska PZKO, działanie na rzecz podniesienia solidar

zabawa.

Jan Ryłko

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych
pełnych wiaty, nadziei i milo/ci.
Serdecznych spotkań wyronię rodziny i wśród przyjaciół
Wesołego Ąffełuja
zyczy redakcja miesięcznika „Zwrot“
oraz Zarząd Główny TZKO
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Emilia Martynek
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Jan i Helena Wojnarowie
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Maria ta baj
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Jolanta Kowalska

Jan Michalik
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Rudolf Kłus

Władysław Krężelok

Jan Bitko

Tadeusz Suchanek

Adam Bucki

Paweł Gąsiorek

Halina Machej

Alicja Bażant

Jan Klimek

Alina Jopek

Tadeusz Szeliga

Wanda Kalina

Stefania Piszczek

Leszek Czerny

Jindrich Łamacz

Adam Podola

Józef Wierzgoń

Leszek Łakota

Jan Ryłko

WaldemarWałach

Gertruda Wołoszkowa

Józef Santarius

Roman Pustówka

PZKO Sucha Górna

Jarosław Miczek

Renata Buława

Franciszek Jasiok

Tadeusz Karzeł

Helena Badura

Halina Fołtyn

Jan Czudek
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Roman Szewczyk

Jan Lugsch

Jerzy Krzan

Aniela Opić

Karol Tobola

Bohdan Ondraszek

Roman Suchanek

Andrzej Wygrys

Marian Durczok

Karol Szewczyk

Anna Brzeżańska
Wanda Fuskowa

Leszek Palowski

Alicja Klimeś
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Aniela Kubkowa

Krystyna Mruzkowa

Lech Berek

Eugenia Kania

Jerzy Wacławik

Marian Sztuła

Tadeusz Siuda

Piotr Czapek PZKO Dąbrowa

Karol Potoczny

Otylia Toboła

Halina Drabek
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Eugeniusz Delong

Jan Branny

Jan Jochymek
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Karol Gruszka

Jan Heczko
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Marta Urbańcowa

Danuśe Hribovä

Helena Wawroszowa

Stanisław Bielesz

Helena Mierka

Erich Zemene

Zofia Siuda

Tomasz Bień

Krystyna Guńka

Albert Grzebień

Bronisława Pietrus

Janina Prochazka
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Barbara Wacławik

Stanisław Feber

Marek Filuś

Jadwiga Lipkowa

Mieczysława Dorda

Kazimierz Kuś

Bronisław Ondraszek

Barbara Mraćna

Daniela Istlowa

Seweryn Krzywoń
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Danuta Szkatuła

Marian Kraus

Józef Łysek

Karol Twardzik
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Ewa Polak

Stanisław Sikora
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Erwin Drozd
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Stanisław Gałuszka

PZKO Karwina Stare Miasto
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Dawid Szkandera
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Henryka Kubiszowa
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Jerzy Mohwald

Sultana i Stanisław Gawlikowie

Irena Trombik

Daniel Worek

Jan Heczko
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Renata Putzlacher-Buchtova

Władysław Niedoba
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Marian Weiser
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Stanisław Fierla
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Tadeusz Nowak

Vladislav Raszka
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Anna Krzywoń

Jerzy Holenka

Leon Kasprzak

Irena Małysz

Aleś Sumega

Tadeusz Filipczyk

Bronisława Słowikowa

Mariusz Wałach
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Tadeusz Zaleski

Andrzej Filipczyk

Tadeusz Kołatek
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Józef Branny

Jolanta Dedkovä
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Leszek Kalina
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Aurelia Fritschowa

Zbigniew Kubeczka

Irena Pyszko

Jan Sztefek
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Bolesław Adamczyk
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Rudolf Kłus

Roman Sztuła

Bogdan Mruzek

Czesława Lipka

Robert Zimny
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Helena Kaletowa

Barbara Cymorek

Stanisław Kowalski

Ilona Cieśla

Łucja Żuczek

Aniela Holexa

Henryk Branny

Anna Pribula

Dominik Siderek

JózefWałach

Lidia Kosiec

Stanisław Wawrosz

llza Żuczek

Vladislav Szturc

Stanisław Bojko

Helga Wytrzens

Andrzej Stirba

Oton Wania

Eugeniusz Duda

Józef Kubeczka

Danuta Woźniak

Karol Roszka

Stanisław Lisztwan

Jadwiga Cymorek

Jerzy Branny
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Władysław Brzeczek
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Alżbeta Vavfikovä

Irena Maliborska

Anna Moroniowa

Stanisław Macura

Władysław Kotula

Zbigniew Słowik

Alina Rucka

Alojzy Kaleta

Bogusław Kotas

Lidia Baton

Bronisław Dudys

PZKO Orłowa-Lutynia

Tadeusz Siwek

Jadwiga Palowska

Stanisława Kukucz

Władysław Majewski

Ilona Hudeczek

Bogusław Siekierka

Rudolf Dudek
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Tadeusz Guziur

Stanisław Kondziołka

Zbigniew Wojnar

Czesław Kraina

Jan Kłus

Leszek Szostek
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TEMAT MIESIĄCA

Po odpowiedź na pytanie, co ma największy wpływ na decyzję
rodziców, udaliśmy się do polskich przedszkoli. Wszystkie nauczy

w tych rodzinach przekazywana jest z pokolenia na pokolenie mówi jedna z nauczycielek.

cielki podkreślały, że chodzi o bardzo delikatny temat, który często

Potwierdza to również pewna młoda mama. - Zamieszkaliśmy

wynika ze stosunków panujących w rodzinie. Umówiliśmy się za

z rodzicami męża. Już jak byłam w ciąży, teściowa jasno postawiła

tem, że nie będziemy publikować ani miejscowości, w której jest

sprawę: albo dzieci pójdą do czeskiego przedszkola, i wtedy mogę

przedszkole, ani tym bardziej nazwisk rodziców i nauczycielek.

liczyć na to, że będzie mi pomagała i je prowadziła do przedszkola,

W przedszkolach często można spotkać dzieci z małżeństw mie
szanych, nawet dzieci czeskojęzyczne. - Nasze przedszkola mają

czy też odbierała, albo pójdą do polskiego przedszkola i na pomoc
nie mam co liczyć - relacjonuje.

dobrą renomę. Przyjmiemy dwulatki z pieluchami, panuje u nas ro

Postawiła na swoim i dzieci do polskiego przedszkola, a potem

dzinna atmosfera. Takiej liczby imprez zorganizowanych dla dzieci

do polskiej szkoły poszły. - Na szczęście mogę sobie na to pozwolić.

w sąsiednim czeskim przedszkolu nie ma. Dlatego rodzice decydu

Nie wyobrażam sobie jednak, co bym zrobiła, gdyby mi w pracy nie

ją się na nasze przedszkole. Jednak potem często te dzieci kontynu

umożliwili pracować na mniejszy etat-tłumaczy.

ują naukę w czeskiej szkole - mówi jedna z nauczycielek

Z podobną sytuacją spotkały się też panie nauczycielki w innej
miejscowości. - Tak, to prawda, czas od czasu zdarzają się dziadko

AWERSJA DO POLAKÓW
Co jest powodem decyzji rodziców? Odpowiedź nie jest prosta.

i słowa dotrzymali. Nigdy ich tutaj nie widzieliśmy, nie przychodzą też

Wiele do powiedzenia ma środowisko, w którym żyją rodzice. Czę

na nasze imprezy, festyny - potwierdza nauczycielka. Dodaje, że dzie

sto jest tak, że jeśli po ślubie młodzi zamieszkają w domu czeskiej

ci z takich rodzin najczęściej nie kontynuują nauki w polskiej szkole.

rodziny, trudno jest Polakowi przekonać resztę domowników do te
go, by dziecko poszło do polskiej szkoły.

4

wie, którzy postanowili, że ich noga w polskim przedszkolu nie stanie

Choć są też odmienne sytuacje, rodziny mieszane, które posyłają
dzieci do polskiej szkoły. -1 bardzo sobie potem tę polską szkołę chwa

- Obawiam się, że w niektórych sytuacjach żadne argumenty nie

lą. Najczęściej jednak wtedy bywa tak, że to osoba czeskiej narodowo

pomogą, to jest sprawa emocji, pewnej awersji do Polaków, która

ści zamieszkała z rodziną z polskimi tradycjami - twierdzą nauczycielki.

ZWROT | 3/2017
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Dodają też, że wiele zależy od wychowania. - Jeśli rodzice chodzą
z dzieckiem na imprezy organizowane przez PZKO, jeśli aktywnie an
gażują się w pracę polskiej organizacji i prowadzą do tego swoje dzie
ci, szansa na to, że te będą posyłały swoje maluchy do polskiej szkoły,
rośnie - dodają. Ich zdaniem dla takich osób kwestie narodowościo

<5^

we są ważniejsze i są one w stanie oprzeć się presji czeskiej rodziny.

URAZY Z DZIECIŃSTWA
Spotkaliśmy się też z sytuacją, kiedy to dwu Polaków, którzy
skończyli polskie szkoły, postanawia posyłać dziecko do czeskiego
przedszkola i szkoły. Powód? Urazy z dzieciństwa.
- Chodziłam do polskiej szkoły podstawowej. Po ósmej klasie
poszłam do czeskiej zawodówki, byłam kompletnie do tego nie
przygotowana. Miałam trudności z porozumiewaniem się ze swo
imi rówieśnikami, bo nie znałam aż tak biegle czeskiego. Oni to bar
dzo szybko wykorzystali przeciwko mnie. To był koszmar, nie chcę

Rychlejśi

tego samego zafundować swojemu dziecku - przyznaje mama, któ

rozvoj ditete

ra swoje dzieci posłała do czeskiej szkoły, w domu też już z nimi roz
mawia tylko po czesku.

Zlepieni

W niektórych środowiskach panuje też mylne przekonanie o tym,

abstraktniho

Szybszy
rozwój dziecka

#

Lepsze myślenie

że absolwenci polskiej szkoły mają większe problemy na studiach, wła

myśleni

śnie z powodu gorszej znajomości języka czeskiego. Liczba uczniów

Snadnejśi osvojeni

Łatwiejsza nauka

Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie, którzy z po
wodzeniem kończą studia w Pradze, Brnie, Ostrawie, czy Ołomuńcu,

dalśiho jazyka

kolejnego języka

abstrakcyjne

Vetśi śance

Większe szanse

na trhu prace

na rynku pracy

świadczy o tym, że to błędny argument.
-W dzisiejszych czasach ten argument jest kompletnie pozba
wiony sensu. Nasze dzieci potrafią mówić bardzo dobrze po czesku,

Zpomalenf

często mają mniejsze problemy np. z czeską ortografią w porówna

starnuti mozku

Spowolnienie
starzenia się mózgu

niu z czeskimi kolegami. Dobrą znajomość języka czeskiego widzi
my już w przedszkolu, kiedy to nasze dzieci rozmawiając z czeskimi
rówieśnikami bardzo płynnie przechodzą właśnie na ten język. Tłu
maczymy im, że mogą mówić po polsku, kolega ich zrozumie. My
ślę, że to szybkie przechodzenie na czeski właśnie wynika z tego, że
polskie dzieci w naszych przedszkolach mają znacznie szerszy za

Kongres Polaków zainicjował w tym roku kampanię na rzecz promocji dwujęzycznego
kształcenia. Przygotował materiały, które promują dwujęzyczność. Ogłoszenia te pojawiły się
m.in.w gazetach, informatorach gminnych. Wydrukowano też plakaty. Materiały te w sposób
bardzo zwięzły starają się wyjaśnić korzyści dwujęzycznego kształcenia dla dzieci.

sób słów i automatycznie z tego korzystają. Czeskie dziecko nie bę
dzie mówiło do polskiego po polsku, bo po prostu tego języka nie

tak oni, jak i my rozmawialiśmy „po naszymu". Teraz już tak się nie

zna - mówi jedna z nauczycielek i dodaje, że obecnie dzieci częściej

dzieje. Na przystanku nasze dzieci rozmawiają z czeskimi po czesku
- opowiada pewna babcia.

niż ich babcie, czy rodzice mają styczność z językiem czeskim.
- Jak chodziłam do szkoły, tona przystanku autobusowym wszy
scy mówili gwarą, po wyjściu z autobusu rozchodziliśmy się i część
naszych kolegów szła do czeskiej szkoły a my do polskiej. W drodze

PORADZĘ SOBIE?
Kolejnym powodem, dla którego rodzice nie decydują się na po
syłanie dzieci do polskich szkół, jest obawa z tego, że czeskojęzyczny rodzic nie będzie potrafił pomóc dziecku w nauce. - Rodzice
obawiają się, że nie znając języka i pisowni, nie będą potrafili po
móc dziecku w odrabianiu lekcji. Choć to też można zmienić, bo
przecież nauczyciele w naszych szkołach są gotowi pomóc w każ
dej chwili. Problem polega może na tym, że rodzice o tym nie wie
dzą - wyjaśnia nauczycielka przedszkola.
- Może pomógłby jakiś projekt, w ramach którego po lekcjach na
uczyciel, czy też asystent odrabiałby zadania domowe właśnie z dzieć
mi z rodzin dwujęzycznych? Można by też rodzicom zaproponować
darmowe lekcje języka polskiego. Myślę, że niektórzy by z przyjemno
ścią skorzystali - zastanawia się jedna z mam, która posyła dziecko do
polskiej szkoły, choć sama chodziła do szkoły czeskiej.
Tego, że dziecko uczy się w polskiej szkole, nie żałuje. Wręcz prze
ciwnie, jest bardzo zadowolona. - Ale u nas w domu zawsze mogłam
liczyć na pomoc teściów przy odrabianiu lekcji przez ich wnuczki dodaje.

■
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Inicjatywy PZKO 2017
Polski Związek Kulturalno-Oświatowy na początku tego roku
ogłosił konkurs Inicjatywy PZKO.
Miejscowe Koła PZKO i Sekcje ZG PZKO nadesłały na konkurs
23 nominacje.
Komisja oceniająca, w skład której wchodzą przedstawiciele Rad
i Sekcji ZG PZKO, wybrała 10 finalistów. Ich sylwetki opisujemy
w tym numerze „Zwrotu" oraz na portalu www.zwrot.cz.
Ogłoszone zostało publiczne głosowanie, w którym każdy może

Zapraszamy do głosowania w konkursie

INICJATYWY PZKO 2017
0 Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Zaolzie jako

wieloetniczny region

historyczno-kulturowy. Doświadczenia koegzystencji i wyzwania na przyszłość"

0 Wanda Grudzińska
0 Publikacja „Popołudnie wspomnień"
D Zespół Pieśni i Ruchu Nieskoordynowanego„Niezapominajki"
0 Dzień Oszeldy

wybrać swojego faworyta. Głosować można do 10 kwietnia 2017

□ Góralski Święto

na portalu www.zwrot.cz, lub wysyłając kupon ze „Zwrotu" na ad

0 Spotkanie integracyjne młodzieży szkolnej w Bystrzycy
D Stolik Polski w Ostrawie, czyli J. Raclavskä i M. Radłowska-Obrusnik
0 Jan Ryłko
0 Dziecka ze Stonawy

res ZG PZKO, ul. Strzelnicza 28, 737 01 Czeski Cieszyn. Głosować
można też na kuponach do głosowania, które zostały opublikowa
ne w „Głosie Ludu".
Inicjatywa, która zyska najwięcej głosów, uzyska nagrodę w wy

Imię i nazwisko osoby giosujqcej

sokości 20 tys. koron. Inicjatywa, która znajdzie się na drugim miej
scu, dostanie 10 tys. koron, na trzecim miejscu 5 tys. koron. Reszta
finalistów otrzyma nagrody w wysokości tysiąca koron.

Adres e-mail osoby giosujqcej

Uroczyste ogłoszenie wyników i przekazanie nagród nastąpi
21.4.2017 w Domu ZG PZKO na ul. Bożka.
Wszystkim nominowanym gratulujemy!

Oświadczam, że zgadzam się na wykorzystanie moich danych osobowych dia potrzeb pro
mocyjnych organizatora konkursu. Jedna osoba może oddać tylko jeden głos.

Dariusz Piotr Bonisławski nowym prezesem „Wspólnoty Polskiej“
WARSZAWA / W sobotę 4.3. odbyło się w Warszawie Nadzwyczaj
ne Walne Zgromadzenie Delegatów Stowarzyszenia „Wspólnota
Polska". Jego uczestnicy w trakcie obrad w Domu Polonii w Warsza
wie wybrali na prezesa organizacji Dariusza Piotra Bonisławskiego.
Prezes Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w RC Jan Rył
ko wysłał do prezesa Bonisławskiego list z gratulacjami. - W imieniu
Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej oraz
moim własnym składam Panu jak najszczersze gratulacje w związku
z wyborem na stanowisko Prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Pol
ska" wraz z życzeniami zdrowia, siły, wielu sukcesów oraz szczęścia
w podejmowaniu trudnych decyzji. Mam nadzieję na kontynuację
bardzo dobrej współpracy pomiędzy obu naszymi organizacjami pisze w liście Jan Ryłko.
Gratulacje dla nowego prezesa nadeszły z całego świata. - Życzy

Dariusz Piotr Bonisławski jest wieloletnim prezesem Oddziału

my Panu Prezesowi dobrej współpracy z licznymi organizacjami pol

Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska". W la

skimi i polonijnymi na całym świecie, z terenowymi oddziałami Sto

tach 2002-2010 był członkiem Rady Krajowej i Komisji Programo

warzyszenia i z profesjonalną ekipą pracowników Zarządu Krajowego.

wej SWP, a od 2010 roku pełnił funckję wiceprezesa Zarządu Krajo-

Życzymy wszelkiej pomyślności w niełatwym kierowaniu Stowarzy

wego„Wspólnoty Polskiej". Jest członkiem Konwentu Uniwersytetu

szeniem „Wspólnota Polska"! wielu dalszych sukcesów dla dobra Pol

Warmińsko-Mazurskiego.

ski i Polonii - napisał do Dariusza Piotra Bonisławskiego prezydent Eu
ropejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Tadeusz Adam Piłat.
- Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji docenia i szanuje

Dariusz Piotr Bonisławski zajmuje się programami szkoleniowy
mi oraz licznymi projektami edukacyjnymi skierowanymi do peda
gogów, rodziców oraz młodzieży polskiej z zagranicy.

współpracę ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska"jako strategicz

Jest pomysłodawcą oraz współtwórcą Szkoły Podstawowej Nr 1

nym partnerem w swojej działalności polonijnej. Od wielu lat miej

im. Armii Krajowej, Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego czy

scem corocznych obrad Rady Prezesów Zrzeszenia jest Dom Polonii

Domu Polonii w Ostródzie oraz twórcą, koordynatorem oraz eks

w Warszawie. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska" jest głównym

pertem Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia "Wspól

współorganizatorem naszego wspólnego projektu, Europejskiego

nota Polska" prowadzącego na zlecenie MEN program szkoleniowy

Forum Mediów Polonijnych, które w ubiegłym roku odbyło się w Se

dla nauczycieli polonijnych z całego świata.

nacie RP i Domu Polonii w Pułtusku. Liczymy na dalszą owocną

Od 2009 r. jest współautorem i organizatorem programów mery

współpracę i życzymy Panu Prezesowi samych sukcesów w zarządza

torycznych, cieszących się dużym uznaniem uczestników i eksper

niu działalnością Stowarzyszenia „Wspólnota Polska" - pisze Teresa

tów Światowych Zjazdów Nauczycieli Polonijnych.

Sygnarek, prezes Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji.

(RED) / Fot. Wiesław Przeczek
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Międzynarodowa konferencja naukowa
„Zaolzie jako wieloetniczny region
historyczno-kulturowy. Doświadczenia
koegzystencji i wyzwania na przyszłość"
W listopadzie ubiegłego roku zorganizował Zarząd Główny
PZKO wspólnie z Instytutem Politologii Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dwudniową konferencję
promującą zaolziańską społeczność polską w Warszawie. Jej ce
lem była próba bilansu stosunków polsko-czeskich na pograni
czu cieszyńskim, sytuacji politycznej, ekonomicznej i społecz
no-kulturowej Polaków mieszkających od pokoleń na Zaolziu.
Międzynarodowa konferencja naukowa „Zaolzie jako wieloet

kulturowo-cywilizacyjnych i Polonii i Polaków za granicą, jako inte

niczny region historyczno-kulturowy. Doświadczenia koegzystencji

gralnego elementu polskiej wspólnoty narodowej.

i wyzwania na przyszłość"przedstawiła Zaolzie z wielu perspektyw.
Organizatorom zależało na analizie i omówieniu różnych wymia

stawiciele Miejscowych Kół PZKO oraz Sekcji Zarządu Głównego

Swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami podzielili się przed

rów, oraz znaczeń relacji międzykulturowych oraz dokonujących się

PZKO. Głos zabrali m.in. Renata Szkucikz MK PZKO Leszna Dolna, An

w specyficznej atmosferze kulturowej pogranicza przemian tożsa

drzej Niedoba z MK PZKO Mosty koło Jabłonkowa, Leszek Koch z MK

mości narodowej i regionalnej. Konferencja stała się okazją do tego,

PZKO Karwina-Frysztat. Do Warszawy przyjechał też Bogdan Kaspe

by zastanowić się nad znaczeniem zaolziańskiej wielokulturowości
oraz wypływającymi z niej wyzwaniami na przyszłość.

rek, dyrektor Biura Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regional

W konferencji brały udział osobistości ze świata nauki reprezen
tujące różne ośrodki naukowe - historycy, socjolodzy, politolodzy

Leszek Richter i przewodnicząca Sekcji Kobiet Anna Piszkiewicz.

i regionaliści, zarówno z Polski, jak i z Republiki Czeskiej.

Noemirades. Uczestnicy konferencji mieli też okazję zapoznać się z ży

Dyskutujący podjęli m.in. temat Zaolzia w wielkiej i małej polity
ce w latach 1918-1989, rozmawiali też o sytuacji na Zaolziu po 1989

nej Olza. Głos zabrali również przewodniczący Sekcji Ludoznawczej
Obrady wzbogacił swoim występem młodzieżowy zespół muzyczny
wym folklorem zaoiziańskim w wykonaniu zespołu Bystrzyca (MK PZKO
Bystrzyca) oraz zespołu teatralnego Gapa2 (MK PZKO Niebory).

roku, o znaczeniu kobiet w dziejach Śląska Cieszyńskiego, o konflik

Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty rękodzielnicze

tach i podziale tego regionu. Zebrani rozmawiali o oczekiwaniach,

prowadzone przez wytwórców posiadających certyfikat „Góralsko

nadziejach i postulatach Polaków na Zaolziu po 1989 roku. Podjęto

Swoboda produkt regionalny®". Przed uniwersytetem swoje stoisko
miało MK PZKO Jabłonków.

temat Polonii i Polaków za granicą wobec współczesnych wyzwań

Wanda Grudzińska
Wanda Grudzińska jest kierowniczką działającego w Miej
scowym Kole PZKO w Stonawie zespołu dziecięcego Dziecka ze
Stonawy. Nie jest członkinią Miejscowego Koła PZKO, ale swoją
pracą na rzecz polskiej społeczności w Stonawie zapisała się na
trwałe w historii MK PZKO.
Wanda Grudzińska jest z zawodu nauczycielką i pracuje w Pol
skiej Szkole Podstawowej w Stonawie od roku szkolnego 2005/2006.
Od początku swej działalności pedagogicznej w gminie poświęca się
pracy pozalekcyjnej z dziećmi. Z dzieci śpiewających, tańczących
i grających stworzyła zespół folklorystyczny Dziecka ze Stonawy.
Bardzo dba o zespół Dziecka ze Stonawy. Od dwunastu lat pro

8

w Karwinie-Darkowie. Zespół bierze udział w wydarzeniach ogólno
związkowych, takich jak Festiwale PZKO wTrzyńcu i Karwinie.

wadzi bezinteresownie co tydzień próby zespołu, przygotowuje re

Swój program przedstawił także na akademii wspomnieniowej

pertuar, choreografię, scenariusze, a jeśli trzeba, i scenografię. Nie li

w Karwinie ku czci Gustawa Morcinka, Spotkaniu z Mikołajem w Ha-

czy godzin, dni przepracowanych z zespołem w czynie społecznym.

wierzowie, kilkakrotnie na dożynkach w Stonawie i in.

Zespół pod jej kierownictwem podnosi stale swój poziom i cieszy
się wielką popularnością.

leuszowych z okazji pięciolecia i dziesięciolecia zespołu Dziecka ze

Wanda Grudzińska była głównym animatorem koncertów jubi

Dziecka ze Stonawy występują na imprezach swego macierzy

Stonawy w Domu PZKO w Stonawie. Zespół uświetnił też swoim

stego Koła PZKO, takich jak Spotkania z Folklorem, baliki, Stonaw-

występem razem ze śpiewakami chóru mieszanego Stonawa uro

skie Ostatki, bal gminny, a także w sąsiednich Kołach PZKO. Uczest

czystości jubileuszowe z okazji 110-lecia polskiego ruchu śpiewa

niczyły np. w Międzynarodowych Dniach Folkloru Maj nad Olzą

czego w Stonawie oraz 20-lecia chóru mieszanego Stonawa.
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Publikacja
„Popołudnie wspomnień"

POPOŁUDNIE WSPOMNIEŃ

Wiosną 1942 roku wywieziono na przymusowe prace do
Rzeszy polskie rodziny z Jasienia, Milikowa oraz Nawsia. Pola
cy z Jasienia zadbali o to, by pamięć o wywiezionych została
ciągle żywa.
W marcu 2012 roku zorganizowali Popołudnie Wspomnień, na
którym zabrzmiały autentyczne wspomnienia wywiezionych rodzi.
W Domu Kultury w Jasieniu zebrało się wtedy 150 osób. Temat spo
tkał się z olbrzymim zainteresowaniem, członkowie MK PZKO Jasie
nie postanowili więc wspomnienia wydać w publikacji.

Volklisty. A jaki ich za to czekał los? Z historii wiemy, że inteligen

W październiku 2013 roku książka ujrzała światło dzienne. W Ja

cję , tzn. księży, nauczycieli, lekarzy, ludzi działających w polskich

sieniu odbyła się uroczysta promocja, podczas której „ochrzczono"
publikację wodą z Olzy.

głady, skąd wracali tylko nieliczni. W Jasieniu większość Polaków

Fragmenty z niej przeczytał dyrektor Teatru Cieszyńskiego Karol

to byli ludzie prości, rolnicy, robotnicy, chałupnicy, tych czekał in

Suszka, którego członkowie rodziny też znaleźli się wśród wywie
zionych.

ny los oraz związane z nim krzywdy i cierpienia. Oni byli wysyłani

Pierwotnie wydano 200 sztuk publikacji, zainteresowanie było
jednak tak ogromne, że postanowiono dodrukować kolejnych
150 sztuk.
- Malutka osada Jasienie pod chłopską górą Kozubową była

organizacjach niemieccy faszyści wysyłali do obozów masowej za

na przymusowe prace do Rzeszy - można przeczytać w tej cieka
wej publikacji.
Materiał tekstowy uzupełniony jest sporą liczbą archiwalnych
zdjęć. Autorami oraz pomysłodawcami publikacji są Ewa Kiedroń,
Emilia Sikora, Janina Podgrabińska i Jan Kawulok.

wiosną 1942 roku świadkiem smutnych wydarzeń. Od tamtych

W maju 2015 roku członkowie MK PZKO Jasienie wyjechali na

dni ubiegło 70 lat. Obywatele Jasienia, którzy w czasie „Pierwszej

wycieczkę w miejsca, dokąd zostały wywiezione ich rodziny. Trasa

Republiki" pomimo różnych nacisków nie zmienili narodowości,

wycieczki przebiegała przez Wrocław, Brzeg i Mąkoszyce.

posyłali swoje dzieci do polskiej szkoły (wybudowanej w Jasieniu

Rodziny wywiezionych w ten sposób uczciły 70. rocznicę powro

w 1926 r.), nie ulegli również później germanizacji i nie podpisali

tu wywiezionych rodzin z prac przymusowych do rodzinnych stron.

Niezapominajki
Zespół wokalny Niezapominajki odrodził się po prawie czter
dziestu latach, działał bowiem w latach siedemdziesiątych ubie
głego wieku w Klubie Młodych PZKO Pod Arkadami w Hawierzowie. W tym roku będzie obchodzić pięciolecie działalności. Wy
stępuje pod nazwą Zespół Pieśni i Ruchu Nieskoordynowanego
Niezapominajki. Swoją siedzibę ma w Hawierzowie-Suchej.
Przez pięć lat zdobył sympatię szerokiej publiczności, występo
wał bowiem na różnych imprezach, festynach, wiankach, beerfestach, Dniu Matek, Dniu Kobiet, jubileuszach, zebraniach, spotka
niach przy choince, kolędowaniach w kościołach itd. Pomimo tego,
że zespół określa siebie jako „ciało niezależne", najczęściej występu
je na imprezach Kół PZKO.

wiekowym od 60 do 70 lat. Nie mając mecenasa, wszystkie wydatki

Członkami zespołu są prawie wyłącznie emeryci w przedziale

Jest to ponad dwadzieścia występów rocznie. Na każdą imprezę

związane z próbami, występami i aparaturą pokrywają we własnym

przygotowywany jest tematyczny lub przynajmniej oryginalny re

zakresie. Kierownikiem muzycznym zespołu jest Bronisław Podle

pertuar, na który składają się piosenki popularne na różne okazje

śny, kierownikiem organizacyjnym Henryk Kiedroń, a kierownikiem

oraz kolędy.

repertuarowym Leszek Toboła.

Śpiewa na Zaolziu i w regionie przygranicznym w Polsce. Dostar

Sami mówią o sobie, że są dziarsko prezentującym się zespołem

cza dobrej zabawy uczestnikom różnych imprez, ale przede wszyst

emerytów. - Wszyscy członkowie zespołu są zdecydowani wytrwać

kim swoimi programami promuje polską kulturę muzyczną, reper

w jego szeregach jak najdłużej, gdyż śpiewanie wydaje im się nieco

tuar bowiem tworzą głównie polskie piosenki popularne w latach

zabawniejsze niż na przykład gra w szachy czy karty w klubie eme

siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, ale nie tylko.

rytów - deklarują.
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Dzień Oszeldy
Od 1954 roku członkowie Miejscowego Koła PZKO w Niebo
racki organizują w maju Dzień Oszeldy. Jest to jedyna tak duża
impreza plenerowa w Nieboracki, która promuje nie tylko folk
lor naszego regionu.
Organizatorzy starają się zapewnić urozmaicony program kultu
ralny, by każdy z gości mógł znaleźć coś ciekawego dla siebie. Co ro
ku więc na scenie obok Domu PZKO występują dzieci z miejscowej
polskiej szkoły i przedszkola. Swoim kunsztem zachwycają też chóry.
Oszeldówka.jak popularnie nazywany jest Dzień Oszeldy, to też
występy zespołów folklorystycznych z Zaolzia, Polski a nawet Sło
wacji. W Nieborach gościły takie zespoły jak np. Istebna, Zespół Pie
śni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. J. Marcinkowej.

stycznej imprezy rozgrywane są mecze piłki nożnej pomiędzy Old
Boys TJ Niebory oraz Orłami Zaolzia.
Dzień Oszeldy ma długą tradycję. Na walnym zebraniu PZKO
8 marca 1954 uchwalono, by dla upamiętnienia faktu, że właśnie

Oprócz tego w Nieborach na Dniu Oszeldy oglądać można było

z Nieborów pochodził doktor Paweł Oszelda, zorganizować uroczy

spektakle muzyczne Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego, wędryń-

stość wspomnieniową. Pomysłodawcą i inicjatorem imprezy był

skich Gimnastów, czy też pokazy strażackie. Wieczorem zaś dla mło

Franciszek Szczuka, dyrektor miejscowej szkoły.

dzieży gra któraś z kapel rockowych.
Dzień Oszeldy to również imprezy towarzyszące. W IzbieTradycji

Pierwszy Dzień Oszeldy odbył się 30 maja 1954 roku. Najpierw
w budynku szkolnym odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą

można oglądać wystawę plastyków regionalnych. Przygotowaniem

Pawłowi Oszeldzie, potem sprzed szkoły ruszył pochód w kierunku

wystaw zajmuje się malarz Paweł Wałach.

Pawlicówki, czyli łąki, na której odbywał się ciąg dalszy uroczystości.

Oprócz tego w ramach imprezy odbywały się seminaria histo
ryczne, ludoznawcze. Od kilku lat przed rozpoczęciem części arty

Bardzo uroczystą oprawę miał Dzień Oszeldy w 1985 roku, kiedy
to otwierano Dom PZKO, nadając mu imię Pawła Oszeldy.

Gorolski Święto
W tym roku przypada siedemdziesiąta rocznica tej imprezy.
Trzydniowy międzynarodowy festiwal folklorystyczny Gorolski
Święto w Jabłonkowie, organizowany przez MK PZKO w Jabłon
kowie, odbywa się już od 1947 roku. To jeden z największych fe
stiwali folklorystycznych w Republice Czeskiej. Przez trzy dni
jego trwania w wydarzeniu uczestniczy około 15 tysięcy osób.
Piątkowy program plenerowy „Nie jyny z naszi dzichty"stoi pod
znakiem folkloru muzycznego i słownego Łuku Karpackiego, w je
go pierwotnej, autentycznej, niestylizowanej formie, ze szczegól
nym uwzględnieniem regionu Beskidu Śląskiego. W jego ramach
odbywa się przegląd tradycyjnych i unikatowych ludowych instru

brane regiony etnograficzne. Odbywają się warsztaty z zakresu kul

mentów muzycznych, śpiewaków oraz gawędziarzy. Program w La

tury ludowej, degustacja potraw regionalnych i ludowy rok obrzę

sku Miejskim kończy się wieczorną Muzykulą, czyli góralskim muzy
kowaniem przy ogniu watry.

dowy w wykonaniu zespołu regionalnego.
0 Kyrpce Macieja. Dużym zainteresowaniem cieszy się także spo

nawców, zwłaszcza zaś zespołów dziecięcych i młodzieżowych, pre

tkanie z poezją w Świętogóralskiej Kawiarence pod Pegazem. Moż

zentujących doroczne i rodzinne zwyczaje i obrzędy Śląska Cieszyń

na obejrzeć mecz w piłce nożnej lub wystawę fotografii. Przez cały

skiego. Można podziwiać zespoły regionalne oraz gości z zagranicy.

weekend publiczność może skorzystać z pokazu wiejskich rzemiosł

Sobotni wieczór należy do młodzieży, która do późnych godzin

1 rękodzielnictwa połączonego z możliwością ich nauki.

nocnych bawi się w rytm Karnawału Góralskiego.

Do popularności Gorolskigo Święta przyczynili się także gawę

Niedzielny program rozpoczyna się na jabłonkowskim rynku.

dziarze ludowi. Jura spod Grónia - Władysław Niedoba wraz z jąkają

Przed południem celebrowane jest uroczyste nabożeństwo eku

cym się pasterzem Maciejem - Ludwikiem Cienciałą stworzyli swo

meniczne. W samo południe z rynku w kierunku Lasku Miejskiego
rusza barwny korowód.

isty ludowy program kabaretowy. Starsi pamiętają Michoła - Alojze

Nieodłączną częścią programu Gorolskigo Święta jest cykl im

Młynek - Hadam z Drugi Jizby, a obecnie tę tradycję kontynuuje Ta
deusz Filipczyk.

prez towarzyszących. W piątek w Lasku Miejskim prezentują się wy-
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Popularne stały się bieg O Dzbanek Mlyka oraz rajd turystyczny

W sobotę scena należy przede wszystkim do rodzimych wyko
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go Ligockiego. Niezwykle popularnym konferansjerem był Władysław

Spotkanie integracyjne
młodzieży szkolnej
W 2016 roku odbyła się pierwsza edycja spotkania integra
cyjnego młodzieży szkolnej w celu zainteresowania jej pracą
społeczną w PZKO, wzorowanego na turnieju Fort Boyard.
Bieg po schodach, rzucanie do celu oraz wiele innych dyscyplin
to program gry terenowej dla uczniów klas ósmych i dziewiątych
Polskiej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Hadyny w Bystrzycy.
Celem spotkania było zaznajomienie dzieci z życiem kulturalnym
i społecznym polskiej mniejszości w Bystrzycy, z działalnością Miejsco
wego Koła PZKO, a przede wszystkim z działalnością Klubu Młodych.
Cztery drużyny, łącznie 35 nastolatków, na podstawie współ

- Chciałabym dotrzeć przede wszystkim do dzieci, które już nie

rzędnych GPS wyszukiwały wzdłuż Guchówki i w Parku PZKO punk

będą kontynuowały nauki w polskiej szkole. Chciałabym, by miały

ty kontrolne, gdzie pełniły różne zadania, zdobywając klucze do

świadomość tego, że gdzieś należą, są częścią czegoś wielkiego i że

podpowiedzi.

warto kontynuować i podtrzymywać te nasze wartości - wyjaśniła

W ramach popołudnia młodzież wysłuchała prelekcji Józefa Szy

prezes Miejscowego Koła PZKO w Bystrzycy Lucyna Śkńouril.

neczka o Zaolziu oraz zaliczyła kluboturniej przygotowany przez

Spotkanie integracyjne to wspólna inicjatywa Koła Macierzy

Klub Młodych, dyskotekę, projekcję polskiego filmu i nocleg w Do

Szkolnej i Miejscowego Koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświa

mu PZKO.

towego w Bystrzycy.

Stolik Polski w Ostrawie
Stolik Polski w Ostrawie rozpoczął swoją działalność w 2004
roku. Organizatorki Stolika w swoich poczynaniach bardzo ści
śle współpracują z ostrawskim Miejscowym Kołem PZKO oraz
Zakładem Polonistyki Uniwersytetu Ostrawskiego.
Wszystkim działaniom Stolika przyświecała promocja Polski, Po
laków, kultury polskiej i ludzi związanych w jakikolwiek sposób
z polskością, a służyły temu głównie regularne spotkania-prelekcje,
przez ostatnie dwa lata odbywające się w klubie Atlantik w Ostra
wie, wcześniej do 2013 roku w Domu Książki Librex w Ostrawie.
Na popularny Stolik przychodzą nie tylko Polacy, ale również lu

Z kolei z zaolziańskim Stowarzyszeniem Przyjaciół Polskiej Książki

dzie pragnący poszerzyć swoją wiedzę o Polakach i Polsce. Janinie

Stolik przedstawił pisarkę Beatę Ostrowicką. Gośćmi Stolika byli m. in.

Padańskiej i Martynie Radłowskiej-Obrusnik poprzez zaproszonych

Władysława Magiera, która mówiła o walce o prawa kobiet na Śląsku

gości udaje się w wielkim stopniu podnosić renomę Polski.

Cieszyńskim czy Zbyńek Pavläcik, prezes Stowarzyszenia Jagello 2000,

Spotkania w ramach Stolika Polskiego odbywają się co miesiąc za

czeskiej organizacji non profit zajmującej się działalnością z zakresu

wsze w środy. Goście zaproszeni na Stolik są przedstawicielami różnych

dyplomacji publicznej, w tym zagadnień dotyczących NATO. Stolik

dziedzin, zawsze jednak spotkania mają na celu promowanie polskiej

również współtworzył spotkanie z Andrzejem Kacorzykiem, dyrekto

kultury i utwierdzanie stosunków polsko-czeskich w Ostrawie. Począt

rem Muzeum byłego obozu nazistowskiego Auschwitz-Birkenau.

kowo w ramach spotkań prowadzone były wykłady, dyskusje, promo

Nie sposób nie wspomnieć współpracy Stolika ze Stowarzysze

cje publikacji oraz nieformalne rozmowy towarzyskie przeznaczone

niem Kultury Ostrawy (Spółek pro ostravskou kulturu). Jej owocem

nie tylko dla Polaków i Zaolziaków. Od 2007 roku Stolik nieco zmienił

był przeprowadzony w 2007 roku konkurs,.Zaginione piękno" (archi

formułę pracy na comiesięczne systematyczne spotkania tematyczne.

tektura modernizmu na Śląsku Cieszyńskim i w Morawskiej Ostra

W ramach Stolika słuchacze mieli możliwość spotkać się z przed
stawicielami różnych dziedzin. Do Ostrawy przyjechała np. dzienni

wie) oraz spotkanie z redakcją polskiego pisma fachowego „Archivolta"nt. współczesnej architektury polskiej.

karka Alina Kietrys, dyrektor Biblioteki Śląskiej Jan Malicki. Były też

Ostatni rozdział działań Stolika to szerzenie wiadomości o Pol

spotkania poświęcone językowi polskiemu, jakto z prof. Janem Miod

sce, Polakach, Zaolziu i Zaolziakach w czeskich środowiskach mło

kiem. Odbył się wieczór z poezją i kuchnią polską, atrakcjami tury

dzieżowych poza regularnymi spotkaniami. W 2007 roku Stolik

stycznymi Polski. Wykładowcy Uniwersytetu Pedagogicznego w Wil

wraz z Bibliotekę Miejską w Ostrawie współorganizował trwającą

nie mówili o Polakach na Litwie. Były spotkania poświęcone twórczo

dwa miesiące akcję „Wszyscy jesteśmy tu w domu", a także zorgani

ści Henryka Sienkiewicza oraz typowo czesko-polskie interkulturowe,

zował prelekcję na temat tego „Skąd w Ostrawie i na Zaolziu są Po

spotkanie z Mariuszem Szczygłem na temat jego„Gottlandu".

lacy?" w Gimnazjum Biskupim w Ostrawie.
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Jan Ryłko
Jan Ryłko, od 2009 roku prezes Zarządu Głównego Polskie
go Związku Kulturalno-Oświatowego w RC, jest członkiem
Miejscowego Koła PZKO w Jabłonkowie od 1971 roku. Jabłonkowianin z pochodzenia, od 1991 roku jest prezesem jabło
nowskiego MK PZKO. Członkowie MK PZKO w Jabłonkowie,
którzy zgłosili go w konkursie Inicjatywy PZKO, doceniają jego
pracę na rzecz MK PZKO i społeczności polskiej na Zaolziu.
Jan Ryłko pracuje w zarządzie Koła od roku 1981. W 2000 roku
doprowadził do przekazania dla swojego macierzystego MK PZKO
na własność nieruchomości na rynku w Jabłonkowie, która stała się
nowym Domem PZKO. Staraniem prezesa Dom PZKO został w 2005

Jan Ryłko jest organizatorem, inicjatorem i założycielem Komisji

roku zmodernizowany, rozbudowany i poszerzony o scenę oraz no

Szkolnej, której celem była i jest ochrona praw Polaków na Zaolziu

we pomieszczenia Izby Regionalnej.

do kształcenia w języku ojczystym. Jest inicjatorem i założycielem

Staraniem Jana Ryłki największa obecnie folklorystyczna impreza

Mikroregionu Góralsko Swoboda, pierwszego trójstronnego poro

Polaków na Zaolziu Gorolski Święto w Jabłonkowie przekształciła się

zumienia transgranicznego w RC (Polska, Czechy, Słowacja) oraz

w ciągu ostatnich piętnastu lat z imprezy lokalnej w imprezę o mię

marki regionalnej Góralsko Swoboda w MK PZKO w Jabłonkowie.

dzynarodowym zasięgu i znaczeniu. W 2008 roku był Jan Ryłko ini

Jan Ryłko to pełen poświęcenia działacz społeczny i animator

cjatorem i organizatorem wizyty premiera RC Mirka Topolanka na

kultury, propagator polskiego życia społecznego na Zaolziu, działa

60. Góralskim Święcie. W 2010 roku zorganizował spotkanie polskiej

jący w celu zachowania autochtonicznej kultury oraz tradycji i war

mniejszości w RC z prezydentem RC Väclavem Klausem w Ostrawie

tości kultury polskiej. Prowadzi wieloletnią działalność na rzecz za

oraz z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Jerzym Buz

chowania tożsamości narodowej Polaków na Zaolziu. Zaangażowa

kiem w Katowicach.

ny jest we współpracę polsko-czeską na niwie kultury.

Dziecka ze Stonawy
W ubiegłym roku obchodziły jubileusz dziesięciolecia. W tym
roku wystartowały w konkursie Inicjatywy PZKO. Dziecka ze Sto

•V»

nawy to zespół dziecięcy działający w Miejscowym Kole PZKO
w Stonawie pod kierownictwem Wandy Grudzińskiej.

'MS

Dziesięć lat temu właśnie Wanda Grudzińska, która zaczęła uczyć
wychowania muzycznego w Polskiej Szkole Podstawowej w Stona

? J: m

wie, wpadła na pomysł, że warto wykorzystać talenty dzieci i wysłać
je do Czeskiego Cieszyna na eliminacje Przeglądu Cieszyńskiej Pie
śni Ludowej im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie. Zespół nazwała
Dziecka ze Stonawy.
Brawurowo przeszły przez eliminacje i zajęły pierwsze miejsce

'V;

• •

w kategorii zespołów występujących z kapelą. Bo od początku jest

wie, chociaż kolejno opuszczali mury stonawskiej szkoły, nadal wra

z nimi związany Bronisław Jeleń, który zestawił prawdziwą kapelę

cali do zespołu.

ludową składającą się z uczniów stonawskiej filii karwińskiej Pod

Zespół miał mocne oparcie w szkole dzięki kierowniczkom szko

stawowej Szkoły Artystycznej, w większości absolwentów stonaw
skiej podstawówki.

ły i przedszkola, Marceli Gabrhel i Katarzynie Donat, przez zespół
przewinęło się wielu ludzi, którzy byli architektami jego sukcesów.

Dzieci wzięły udział w Śląskim Śpiewaniu oraz w Festiwalu Pio

Nie można nie wspomnieć o ogromnym wkładzie pracy Artura Gru

senki Dziecięcej. Solista Marek Szwed został laureatem Śląskiego

dzińskiego czy Haliny Hekery oraz w ostatnich latach pracujących

Śpiewania, wystąpił w konkursie finałowym w Wiśle. Następnym

z najmłodszymi Joanny Bystroń czy Joli Jelenovej.

sukcesem młodych śpiewaków był udział w finale Festiwalu Piosen
ki Dziecięcej w Hawierzowie.

i tańce dolańskiej części Śląska Cieszyńskiego. Na pięciolecie zespołu

Zespół folklorystyczny Dziecka ze Stonawy powstał w szkole,

w programie zawarto również legendy Józefa Ondrusza związane ze

W repertuarze Dziecek ze Stonawy znajdują się gry, zabawy, pieśni

jednak już po roku objęło go swoim patronatem Miejscowe Koło

Stonawą i górnictwem. Głównym tematem widowiska regionalnego

PZKO w Stonawie. Szkoła nie przestała wspierać zespołu i nadal np.

z okazji dziesięciolecia zespołu w październiku ubiegłego roku było

udostępnia salę gimnastyczną na próby. W pierwszych latach do

„Stonawski wiesieli".

pracy w zespole włączyły się również przedszkolaki, a starsi ucznio-
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W chwili obecnej zespół Dziecka ze Stonawy liczy 19 członków.
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Ponad 80 km od Belgradu, w samym
sercu Serbii, znajduje się miejscowość To
pola. Choć niewielka, bo zamieszkała przez
4500 mieszkańców, może poszczycić się
jednym z ważniejszych zabytków - mau
zoleum rodziny królewskiej Karadziordziewiciów.

MAUZOLEUM
KARADZIORDZIEWICIÓW
Świątynia widoczna jest już z daleka.
Główna kopuła cerkwi wyrasta nad linię gę
stego lasu porastającego wzgórze Oplenac.
Cerkiew stoi w miejscu symbolicznym. To
stąd w 1804 roku założyciel dynastii Jerzy
Czarny, zwany Karadziordzie (Karadorde),
rozpoczął pierwsze powstanie przeciwko
imperium osmańskiemu.
Jego potomek, książę Aleksandar wybu
dował tutaj dom i dbał o ojcowską winnicę,

14
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natomiast z początkiem XX w. przybyły
z wieloletniej emigracji król Piotr I postano
wił uczynić Topolę miejscem wiecznego
spoczynku swojego rodu.
Postawił więc na wzgórzu okazałą rezy
dencję i zainicjował w 1910 r. budowę mau
zoleum. Zmarł w 1921 roku nie doczekaw
szy ukończenia prac. Jego misję kontynu
ował syn król Aleksander I. Konsekracja
mauzoleum odbyła się w 1930 roku, a przez
kolejne 17 lat w cerkwi odprawiano regular
ne nabożeństwa. Następnie udostępniono
miejsce pamięci zwiedzającym.
Świątynia pod wezwaniem św. Jerzego
zwrócona jest zgodnie z tradycją Kościo
ła prawosławnego ołtarzem w kierunku
wschodnim. Na zewnątrz ozdabia ją pięć
kopuł, a ściany wyłożone są białym marmu
rem z pobliskiej góry Vencac.
W środku znajdują się dwa sarkofagi
wspomnianych już wyżej postaci: założy
ciela dynastii oraz inicjatora budowy mau
zoleum. Natomiast misternie zdobione mo

Główną kopułę mauzoleum zdobi fresk przedstawiający Chrystusa Pantokratora - władcy i sędziego świata

zaiką krypty stały się miejscem wiecznego
spoczynku sześciu pokoleń rodu Karadziordziewiciów.
Żyjący potomkowie rodu mieszkają
obecnie w pałacu Beli Dvor w Belgradzie,
który odzyskano dopiero po upadku rzą
dów Slobodana Miloszevicia. Wówczas ro
dzina królewska mogła powrócić do swo
jej ojczyzny i odzyskać serbskie obywatel
stwo oraz utracone wcześniej majątki.
Rozpoczęto też procesy rehabilitacyj
ne, które w grudniu 2011 roku zakończyły
się np. oczyszczeniem z zarzutów księcia
Pawła, uznanego w 1945 roku przez komu
nistyczne władze za przestępcę wojenne
go i na tej podstawie pozbawionego praw
publicznych i majątku.
Dzisiaj ród Karadziordziewiciów cieszy
się wśród Serbów szacunkiem. Mauzoleum
w Topoli jest tłumnie odwiedzane, tym bar
dziej, że okolica jest niezwykle urokliwa.
Natomiast jesienią miasteczko zamienia się
w centrum biesiady, muzyki i tańca podczas
dorocznego festiwalu wina.

Topolskie winnice w drodze do Mauzoleum
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Wejście do Monastyru -w jego murach dokonano
Monastyr Żića z charakterystyczną czerwoną fasadą - widok z głównej drogi

pierwszej koronacji na króla Serbii

MONASTYR ŻIĆA
Posuwając się na południe od Topoli tra
fimy do miasta Kraljevo, na którego przed
mieściach znajduje się monastyr Żića. Histo
ria tego miejsca wiąże się dynastią Nemaniczów. Jego fundatorami byli bracia Stefan I
Koronowany i św. Sawa, jeden z najważniej
szych świętych Serbskiego Kościoła Prawo
sławnego.
Według legendy przyszły święty arcybi
skup Serbii został doprowadzony do bu
dynków klasztornych przez zesłaną z nieba
złotą nić (serb. żića).
Wybudowany w 1216 roku w stylu raszkańskim monastyr był na tyle okazały, że
w jego murach dokonano pierwszej koro
nacji na króla Serbii. W późniejszych wie
kach monastyr był również siedzibą patriar
chów Autokefalicznej Cerkwi Serbskiej.
Główna cerkiew pod wezwaniem Wniebo

Brama prowadząca do świątyni

wstąpienia Pańskiego stanowi budynek jed-

stała odnowiona na przełomie XVIII i XIX wie

nię lub jego syna Urośa jako punkt obserwa

nonawowy z nawą krzyżową i szeroką absy

ku. Od 1978 przy klasztorze działa pracow

cyjny doliny rzeki.

dą od wschodu, nawiązującą do architektu

nia ikonopisania.

Następnie stanowił rezydencję arcybi

ry słynnych klasztorów na półwyspie Athos.
Pierwotnie świątynia była z zewnątrz malo

skupa Daniela II, autora słynnych hagiogra

ZAMEK MAGLK

fii. W XV wieku w zamku znajdował się gar

wana na różne kolory. Dopiero później tę de

W drodze do kolejnego miejsca można

nizon turecki. Mury budowli wzniesiono na

korację zastąpiła barwa czerwona. W świątyni

zobaczyć ruiny średniowiecznego zamku

planie prostokąta z dwiema szerokimi bra

znajdują się dwie warstwy fresków: pierwsza

Maglić, usytuowanego na wzgórzu na rzeką

mami wjazdowymi z elementami późnego

powstała ok. 1220 roku, druga sto lat później.

Ibar. Choć pochodzenie zamku nie zostało

gotyku. Forteca została częściowo odre

Z najstarszych fresków do najciekawszych

potwierdzone, najprawdopodobniej został

staurowana po I wojnie światowej, a następ

należy ten przedstawiający ukrzyżowanie.

wybudowany przez Króla Stefabna Nema-

nie w latach 80. XX wieku.

Pod koniec XIII w. klasztor został uszko
dzony i wymagał renowacji, którą przepro
wadził król Stefan Urosz II Milutin przy współ
pracy z arcybiskupami Eustachym, Nikode
mem i Danielem II.
W XVI w. monastyr był ponownie dewa
stowany przez Turków, którzy zniszczyli m.in.
część fresków, zawierających postacie świę
tych. W 1562 r. klasztor odnowiono po tych
zniszczeniach. Splądrowany po raz kolejny, zo
stał odnowiony po raz drugi w XVIII stuleciu.
Druga cerkiew w kompleksie klasztor
nym nosi wezwanie św. Teodora Tyrona i św.
Teodora Stratylatesa. Powstała w XIV w. i zo
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królewska zbudowane są z białego marmu
ru, ich wnętrza zdobią imponujące freski
w stylu bizantyjskim z XIII i XIV wieku. Kom
pleks klasztorny otoczony jest murem o cał
kowitej długości 115 metrów. Studenica od
1986 roku widnieje na liście światowego
dziedzictwa kulturowego UNESCO.

NIESKAŻONA KOMERCJĄ
By w pełni poczuć klimat miejsca warto
spędzić noc w domu pielgrzyma znajdują
cym się tuż obok klasztoru, który za niewiel
kie pieniądze oferuje bardzo dobre warunki
pobytu. Studenica jest obecnie najważniej
szym serbskim miejscem kultu religijnego
leżącym w granicach kraju. Od wieków była
ważnym centrum życia religijnego, kultural
nego i naukowego, jednak z biegiem czasu
straciła na znaczeniu.
Obecnie, gdy wszystkie pozostałe miejsca
kultu znajdują się w ościennych państwach,

MONASTYR STUDENICA

Został ufundowany w końcu XII wieku

Studenicy ponownie należy się palma pierw

Kolejne ciekawe miejsce warte odwie

przez wielkiego żupana Raszki Stefana Ne-

szeństwa. Co ciekawe, miejsce nie jest ska

dzenia to monastyr Studenica, leżący przy

manję. Budowa pierwszej cerkwi pod we

żone komercją, na jego terenie znajduje się

trasie Kraljevo-Raśka, ok. 70 km od Novego

zwaniem Zaśnięcia Bogurodzicy trwała do

tylko jeden sklepik z dewocjonaliami i pa

Pazaru, na prawym brzegu rzeki o tej samej

lat 90. Cerkiew została wykończona już po

miątkami, oferujący między innymi albumy,

nazwie, w otoczeniu gór Radoćelo. Został

śmierci Stefana przez jego trzech synów,

książki, pocztówki oraz lokalne wina. Klasz

wybudowany w miejscu odosobnionym

kiedy to na początku XIII w. wnętrze świąty
ni ozdobili artyści greccy.

jące go pagórki, bez zbędnych elementów

sławnych monastyrów - z dala od siedzib

W następnych latach na polecenie króla

architektury, co sprawia, że w wyobraźni

ludzkich, by nic nie zakłócało mnichom

Stefana Radosława dobudowano do jej fa

spokoju, ciszy i skupienia.

sady zachodniej przedsionek w stylu gotyc

można się naprawdę przenieść w odległe
wieki.

zgodnie z założeniami lokowania prawo

I choć wybudowano go wieki temu, to
dzisiaj w jego pobliżu stoi jedynie kilka do

kiej architektury cysterskiej. Studenica stała
się nekropolą rodu Nemaniczów.

tor jest idealnie wkomponowany w otacza

Serbia to idealne miejsce dla tych, którzy
nie lubią zgiełku i popularnych turystycz

mów i ciągle można odnaleźć w nim ciszę

W następnych stuleciach klasztor pręż

nych atrakcji. Może być celem podróży sa

i spokój. Jest to najstarszy i najbogatszy

nie się rozwijał - wzniesiono cerkiew św.

mym w sobie. Warto również w drodze do

klasztor w Serbii, jeden z najstarszych za

Mikołaja, cerkiew św. Jana, dwie cerkwie ro

adriatyckich kurortów zatrzymać się nie tyl

bytków tzw. szkoły raszkańskiej nawiązu

dziców Matki Boskiej: cerkiew św. Anny i św.

ko po to, by rozprostować kości, ale by zoba

jącej do architektury bizantyjskiej oraz ro
mańskiej.

Joachima oraz cerkiew królewską. Zarów

czyć ciekawe miejsca i poczuć klimat lekko

no cerkiew Bożej Bogurodzicy jak i cerkiew

egzotycznej dla nas kultury.

■
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W latach 1909-1967 Karwinę łączyła
z Ostrawą komunikacja tramwajowa.
Niedawno temat nowej linii tramwajowej
między Karwiną, Hawierzowem i Ostra
wą powrócił za sprawą programu wybor
czego jednej z partii. Niezależnie od tego,
jak realne są takie plany, warto przypo
mnieć historię tramwaju w Karwinie.
TEKST: CZESŁAWA RUDNIK
ZDJĘCIA: ARCHIWUM REDAKCJI I CZESŁAWA RUDNIK

POCZĄTKI TRASY WĄSKOTOROWEJ
Po raz pierwszy o budowie trasy tramwa
jowej, która łączyłaby miasta Ostrawę i Karwi
nę, zaczęto mówić pod koniec XIX wieku. Pro

Tramwaj w starej Karwinie

jekt linii wąskotorowej - o rozstawie torów
760 mm w odróżnieniu od normalnej szeroko

Przystanek początkowy znajdował się na

ści 1435 mm-opracowany został w 1898 roku

POPULARNY ŚRODEK KOMUNIKACJI

ostrawskim Rynku Antoniego (dziś Smeta

Tramwaj jeżdżący z Morawskiej Ostrawy

w firmie Ganz&Comp., która była głównym ak

ny), końcowy przed karwińskim dworcem

do Frysztatu, a także z Karwiny do Orłowej

cjonariuszem Morawsko-Ostrawskiej Elek

kolejowym.
Po trzech latach doszło do przedłużenia

dzić z Polskiej Ostrawy przez Radwanice, Pie-

trasy aż do Frysztatu, pierwsi pasażerowie

nego na tej trasie. W Pietwałdzie znajdo

twałd, Porębę, Orłowę, Dąbrowę do Karwiny.

wsiedli do tramwaju na rynku we Frysztacie

wała się elektrowozownia, w Karwinie koło

popularnym środkiem transportu publicz

W 1907 roku miasto Morawska Ostrawa

4 października 1912 roku. Należy przypo

browaru była zajezdnia tramwajowa, druga

otrzymało koncesję na budowę i eksploata

mnieć, że Karwina i Frysztat były wtedy osob

znajdowała się we Frysztacie w pobliżu dzi

cję linii wąskotorowej o napędzie parowym

nymi miastami, dawna Karwina to dziś dziel

siejszej remizy strażackiej.

do transportu osób, bagażu i towarów z Mo

nica Karwina-Kopalnie.

Z przystanków tramwajowych udawali

rawskiej Ostrawy przez Pietwałd do Karwiny

W 1913 roku wybudowana została linia

się pasażerowie do pracy w licznych na tym

z odgałęzieniem bocznym Gruszów - Polska

tramwajowa z dworca w Karwinie przez Orło

terenie kopalniach, ale i w innych zakła

Ostrawa. W 1908 roku napęd parowy zmie

wę i Niemiecką Lutynię do Bogumina. Z Bo-

dach przemysłowych.Tramwajem dojeżdża

niono na elektryczny. Miejscowa trasa Gru

gumina zaś prowadziła następnie przez Gru

li uczniowie do szkoły, także do orłowskiego

szów - Polska Ostrawa o długości 3 km po

szów do Ostrawy. Kolej wąskotorowa w Bo-

Polskiego Gimnazjum Realnego. W pierw

wstała już w 1904 roku, napęd parowy zmie

guminie powstała już wcześniej. W 1902 roku

szym okresie swego istnienia przewoził zresz

niono na elektryczny w 1911 roku.

konie ciągnęły wagoniki z dworca do miasta

tą nie tylko pasażerów, ale też towary, np.

Regularny ruch tramwajowy na trasie

na trasie o długości 3,4 km. W następnym ro

piwo z browaru czy przesyłki pocztowe.

z Ostrawy do Karwiny o długości niespełna

ku konie wymieniono na napęd parowy, do

20 km rozpoczął się 6 kwietnia 1909 roku.

elektryfikacji linii doszło w 1916 roku.

Przed dworcem kolejowym w starej Karwinie

18

i Bogumina był przez długi czas najbardziej

trycznej Spółki Akcyjnej. Trasa miała prowa

ZWROT | 3/2017

Do pewnego ograniczenia ruchu tramwa
jowego doszło podczas kryzysu gospodar-

Tramwaj przejeżdżał koło kościoła św. Piotra z Alkantary w Karwinie

czego na początku lat trzydziestych XX wie

ków, droga trwała 85 minut. Potem jednak

Ostrawy 31 maja 1961 rokuogodz. 15.53, był

ku. W 1938 roku po przyłączeniu Zaolzia do

była już coraz krótsza.

długoletni pracownik przedsiębiorstwa ko

Polski do granicy działała Kolejka Elektryczna
Karwina - Pietwałd. Podczas II wojny świato

munikacyjnego Vlastimil Kolśćek. Obok nie

CORAZ KRÓTSZA TRASA

go jechał kierownik karwińskiego oddziału

wej dawna linia tramwajowa podzielona była

Pod koniec lat pięćdziesiątych rozpoczął

ruchu tramwajowego Josef Śipula, który po

na część znajdującą się w Rzeszy Niemieckiej

się powolny upadek linii nr 11. Zaczęło się

dał następnie meldunek o ostatnim kursie

oraz część w Protektoracie Czech i Moraw.

zamykanie części trasy i ograniczanie zasię

tramwaju dyżurnemu ruchu przystanku Przy

Na skutek działań wojennych torowiska

gu komunikacji tramwajowej. Pierwszy od

hałdzie Oldrichowi Mojżisowi. Tramwaj linni

zostały uszkodzone. Zniszczone były rów

cinek, na którym przestał kursować wąsko

nr 11 dojechał po raz ostatni do tej stacji

nież mosty na Olzie i Stonawce, po których

torowy tramwaj, znajdował się w centrum

0 godz. 16.10, po czym wyruszył do dworca

przebiegała trasa tramwaju. Ruch na linii

Ostrawy. Od 20 lipca 1959 roku pasażerowie

kolejowego w Karwinie 2-Kopalniach.

przywrócony został w październiku 1946 ro

z Karwiny, Orłowej czy Pietwałdu mogli

ku, jeździło na niej początkowo dziesięć wo

swoim tramwajem dojechać tylko do przy

zów, często przepełnionych. Linia tramwa

stanku Hranecznik i tam, chcąc dostać się

Przystanek Przy hałdzie po likwidacji tam

jowa Ostrawa - Karwina 1 lipca 1949 roku

do centrum miasta, musieli przesiąść się do

linii nr 11 funkcjonował jeszcze dla linii tram

weszła w skład Przedsiębiorstwa Komunika

innego tramwaju, już nie wąskotorowego,

wajowej nr 15 z Bogumina. 17 grudnia 1962

cyjnego Miasta Ostrawy.

który jeździł na tej trasie od 1955 roku.
Wielkie zmiany zachodziły też od począt

ROZKWIT TRANSPORTU PASAŻERSKIEGO

LIKWIDACJA LINII TRAMWAJOWYCH

roku zamknięto odcinek linii między przy
stankami Przy hałdzie i Dworzec w Karwinie

ku lat sześćdziesiątych w Karwinie. Rozpo

2-Kopalniach. Pasażerowie podróżujący z Bo

W latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku,

częto budowę nowego dworca kolejowego

gumina, którzy chcieli dotrzeć do dworca ko

kiedy powstało nowe miasto Karwina składa

dla ruchu pasażerskiego w Karwinie 1-Mie

lejowego, musieli przejść ten odcinek piecho

jące się z dzielnic: Frysztat, Kopalnie, Darków,

ście i nowej drogi do Ostrawy. Na skutek ra

tą. 17 lutego 1964 roku zamknięto odcinek
tej linii między Karwiną a Dąbrową. Oznacza

Raj i Stare Miasto oraz budującej się dzielnicy

bunkowego wydobycia węgla kamiennego

Stalingrad, czyli dzisiejszego Nowego Miasta,

zmieniał się też krajobraz na powierzchni

ło to, że nie można już było dojechać tramwa

doszło do największego rozkwitu linii tram

wokół kopalni. Teren zaczął osiadać, przez

jem z Bogumina do Karwiny.

wajowej nr 11. Tramwaj jako środek transpor

cały czas potrzebna była jego niwelacja, za

25 lipca 1966 roku zlikwidowano całkowi

tu pasażerskiego cieszył się nadal największą

padały się budynki, ale i drogi. Nieustanne

cie linię nr 16, która prowadziła przez Orłowę.

popularnością, podmiejska komunikacja au

kontrole torowiska stały się koniecznością.

tobusowa była dopiero w powijakach.

Zapadła wtedy decyzja o likwidacji wąsko

Linia wąskotorowa nr 15 istniała jeszcze przez
kilka następnych lat, ale była coraz krótsza. Od

Tramwaj nr 11 kursował początkowo na

torowej linii tramwajowej. Pierwszym frag

1966 roku przez pięć lat jeszcze tramwaj z Bo

trasie Morawska Ostrawa - Karwina 2-Ko-

mentem, który zamknięto, była część z Karwi

gumina dojeżdżał do Lutyni Dolnej, ruch na

palnie, a później zajeżdżał aż do dawnego

ny 6-Stalingradu do Karwiny 1-Miasta. Działo

tej trasie zakończono 15 stycznia 1971 roku.

Frysztatu, które stało się teraz centrum mia

się to 29 maja 1961 roku, tak więc tramwaj na

Wcześniej jednak pożegnali się z tram

sta i dzielnicą nazwaną Karwina 1-Miasto.

tej trasie jeździł tylko osiem lat. Dwa dni póź

wajem karwiniacy. Osiadanie terenu wy
muszało podejmowanie szybkich decyzji.

Od maja 1952 roku przystanek końcowy

niej doszło do zamknięcia odcinka linii nr 11

znajdował się obok budynku dzisiejszej

z Karwiny 1-Miasta do przystanku Przy hał

1 czerwca 1964 roku wstrzymano ruch na

ubezpieczalni zdrowotnej VZP, gdzie koń

dzie w Karwinie2-Kopalniach, co oznaczało, że

odcinku od dworca kolejowego w Karwinie

czył też swoją jazdę tramwaj z Bogumina.

tramwaj nie dojeżdżałjuż do centrum miasta.

2-Kopalniach do przystanku Kolonia Hen

Zachowały się wspomnienia uczestników

ryk. Dworzec kolejowy notabene działał już

W następnym roku, dokładnie 1 maja, li
nię nr 11 przedłużono aż do nowej dzielnicy

ostatniego kursu tramwaju na tej trasie. Po

tylko jako towarowy, w 1963 roku otwarty

Stalingrad. Długość trasy tramwajowej wy

dróżni zajęli nie tylko wszystkie miejsca w wa

został nowy dworzec pasażerski w Karwinie

nosiła wtedy ponad 25 km i była najdłuższa

gonikach, ale stali i na platformach. Motorni

1-Mieście. Motorniczym ostatniego tram

w swej historii. Po drodze było 31 przystań-

czym tramwaju, który wyruszył z Karwiny do

waju ze starego dworca kolejowego był Ja-
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Stała ekspozycja o tramwajach w Muzeum Ziemi Cieszyńskiej w Pietwałdzie
roslav Śipula, który opisał później swoje

cji publicznej, młodsi często w ogóle nie

który stanowi projekt budowy nowej linii

wrażenia we wspomnieniach.
Tramwaj linii nr 11 dojeżdżał już teraz tyl

wiedzą, że taki środek transportu z powo

tramwajowej między Ostrawą, Hawierzowem

dzeniem działał w tym regionie. Trochę ma

i Karwiną. Mowa jest o symbolicznym zna

ko do Kolonii Henryk w Karwinie 2-Kopal-

teriałów archiwalnych na ten temat znaleźć

czeniu tramwaju w tym regionie, o sprawach

niach, która leżała na obrzeżach miasta, i stra

można w Internecie, ciekawe informacje

bezpieczeństwa, ekologii itp.

cił na znaczeniu. Mimo to linia istniała jeszcze

o historii tramwaju w Karwinie są np. na

trzy lata. Ostatni tramwaj z Karwiny przez

portalu karvinskadoprava.cz.

Od razu odezwały się głosy, że o ile byłoby
to technicznie możliwe na odcinku z Ostrawy

Łazy, Orłowę, Pietwałd do Ostrawy wyjechał

Osoby zainteresowane tematem mają

28 maja 1967 roku. Na odcinku z Pietwałdu

możliwość obejrzenia wystawy „Historia ko

niu z komunikacją kolejową, to w rejonie Kar

do Ostrawy kursował jeszcze do 30 czerwca

munikacji tramwajowej w Ostrawskiem i Kar-

winy i Orłowej nie bardzo. Tam, gdzie do nie

1967 roku, motorniczym ostatniego tramwa

wińskiem".To stała ekspozycja w oddziale cze-

dawna jeszcze wydobywano węgiel, a nawet

ju linii nr 11 był Ladislav Brezny.

skocieszyńskiego Muzeum Ziemi Cieszyńskiej

są jeszcze czynne kopalnie, nadal występują

w Pietwałdzie. Wystawa mówi o rozwoju ko

wstrząsy i tąpnięcia, trwa osiadanie gruntu.
Wystarczy przejechać po nierównych, wy

Koniec linii wąskotorowych nastał w 1973

do Hawierzowa, i były takie plany w połącze

roku. Najpierw zlikwidowano ruch tramwajo

munikacji tramwajowej miejskiej i podmiej

wy w Boguminie z dworca kolejowego do

skiej w regionie, zawiera wiele dokumentów,

brzuszonych i popękanych drogach, by z dy

miasta, który działał tam ponad siedemdzie

mapy, fotografie i widokówki, rozkłady jazdy,

stansem odnieść się do pomysłu linii tramwa

siąt lat. Zaś 30 września 1973 roku wyjechał

bilety. Są także przedmioty, mundury tram

jowej na tak pofałdowanym terenie. Tak więc

ostatni tramwaj linii wąskotorowej na odcin

wajarzy, ciekawostką dla młodszych zwiedza

takie plany, pomimo sentymentu do tramwa

ku od zajezdni w Boguminie do węzła trolej

jących może być ruchomy model tramwaju.

ju, to raczej kwestia dalekiej przyszłości.

busowego w Ostrawie-Gruszowie.

W MUZEUM CZY NA TORACH

Do niedawna wydawało się, że temat

Zapytaliśmy o opinię na ten temat wice-

tramwaju w Karwinie został definitywnie

hetmana województwa morawsko-śląskiego

zamknięty w muzeum, jednak powrócił on

Stanisława Folwarcznego (OD5). - Osobiście

Już pięćdziesiąt lat nie ma tramwaju

w ubiegłym roku przed wyborami do samo

nie pamiętam tramwaju, który łączył Karwi

w Karwinie, nieco dłużej w Orłowej, trochę

rządów wojewódzkich. W programie wy

nę z Ostrawą - odpowiedział naszej redakcji.

krócej w Boguminie. Starsi mieszkańcy z sen

borczym Obywatelskiej Partii Demokratycz

- Jednakże na podstawie różnych opowia

tymentem wspominają ten środek lokomo

nej (ODS) pojawił się punkt Modry tramwaj,

dań wiem, że starsze pokolenie ma duży sen
tyment do historycznych połączeń tramwa
jowych. Dotyczy to nie tylko tramwaju, który
łączył Karwinę z Ostrawą, ale także tramwaju
cieszyńskiego. Ten sentyment przekłada się
także na inicjatywy młodych ludzi.
- Tramwaj jest dzisiaj ważnym środkiem
komunikacji miejskiej czy podmiejskiej. Dla
tego też w naszym programie pojawiła się li
nia tramwajowa łącząca Ostrawę z Hawierzo
wem czy też Ostrawę z Karwiną. Nowoczesny
tramwaj to komfortowy, ekologiczny i szybki
środek transportu. Mamy własną wizję roz
woju regionu, dlatego też rozpoczęcie inten
sywnych przygotowań do realizacji tego waż

Na wystawie w Muzeum Ziemi Cieszyńskiej w Pietwałdzie znajduje się ruchomy model tramwaju
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nego przedsięwzięcia nie jest czymś niereal
nym - stwierdził Stanisław Folwarczny.

■
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JEGO DZIEŁO MML tNSTtWJE
W marcu mija dwadzieścia lat od śmier
ci wybitnego karwińskiego artysty, mala
rza i rzeźbiarza Franciszka Świdra. Jednym
z jego interesujących dzieł jest fresk w bu
dynku polskiej szkoły w Suchej Górnej.
TEKST: CZESŁAWA RUDNIK
ZDJĘCIA: WIESŁAW PRZECZEK

ARTYSTA NA MIARĘ EUROPEJSKĄ
Franciszka Świdra tak określił goszczący
u niego w domu w Karwinie na początku lat

t

dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku archi
tekt i rysownik prof. Wiktor Zin: - Jest to arty
sta na miarę europejską, mniej znany tylko
dlatego, że został wierny swojemu Zaolziu.
Jest on wybitnie uczulony na piękno przyro
dy, na zmiany pór roku, światło słoneczne, na
brutalność ludzką w stosunku do krajobrazu.
je jego kultura, dzieła sztuki powinny więc być

Tryptyk ścienny, zawierający zabawę mło

Sam Franciszek Świder czuł się realistą,

pod szczególną ochroną. Marzył o hojnych

dzieży w sadzawce, matkę z dziećmi oraz

który uczy się od przyrody. Przyroda, czło

mecenasach kultury, którzy pozwoliliby arty

dzieci w drodze do szkoły, namalowany został

wiek i jego ciężka praca były dla niego głów

ście na tworzenie dla przyjemności.

w 1933 roku w pracowni plastycznej górno-

Jego dzieło jest cząstką kultury polskiej.

suskiej szkoły przez młodego absolwenta stu

ną inspiracją. Artysta jego zdaniem dobrze
powinien znać rzemiosło, całe życie musi

ZAMALOWANY I ODRESTAUROWANY

diów artystycznych w Krakowie za namową

nad sobą pracować, konieczna jest jednak

Jednym z dzieł artystycznych Franciszka

ówczesnego dyrektora szkoły Leona Molen

również iskra Boża oraz odrobina fantazji. To,

Świdra, którego burzliwe losy warto przypo

dy, nauczyciela rysunku. Długość obrazu wy

co sam robił, nazywał robotą artystyczną.

mnieć, jest fresk w budynku polskiej szkoły

nosiła 6,5 m, zajmował powierzchnię 11,5 mz

Sztukę uważał Franciszek Świder za jedną

w Suchej Górnej. Malarz bowiem po sześć

Fresk przetrwał bez uszczerbku dziesięć

z najważniejszych spraw w życiu człowieka,

dziesięciu latach od jego stworzenia, a przez

lat. Podczas II wojny światowej w budynku

toteż bolał nad stosunkiem społeczeństwa do

wiele lat wydawało się, że obraz został bez

mieściła się szkoła niemiecka i władze kazały

prawdziwej sztuki. Podpisywał się pod zda

powrotnie stracony, mógł go sam odrestau

usunąć tryptyk. W 1943 roku został zamalo

niem, że naród żyje takdługo, jak długo istnie

rować.

wany. Jak się później okazało, ukryto go pod
warstwą neutralnej glinki, nie żrącego wapna.
Dzięki temu, mimo późniejszego wielokrot
nego malowania ścian pomieszczenia, fresk
nie został zniszczony. Ale pamiętali o nim już
tylko najstarsi mieszkańcy miejscowości.
Dopiero w latach dziewięćdziesiątych
podczas kolejnego malowania klasy pod mo
krą farbą ukazały się zarysy postaci trypty
ku Franciszka Świdra. Jego odrestaurowania
podjął się sam autor. Pracował siedem tygo
dni. Z radością zauważył, że technika, którą
zastosował w latach trzydziestych, przetrwa
ła próbę czasu, nie zmieniły się kolory obrazu.
Dziś tak wspomina tamte dni syn Jan Świder:
- Pamiętam dokładnie, jak ojciec odna
wiał tryptyk w szkole w Suchej Górnej. Kilka
krotnie odwiedzałem go w czasie pracy i po
dziwiałem, jak sprawnie w swoich 84 latach
wchodził na drabinę i po częściach restauro
wał swoje dzieło sprzed sześćdziesięciu lat.
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Franciszek Świder (27.1.1911 -22.3.1997)
urodził się w starej kolonii górniczej Rajka
w dawnej Karwinie w rodzinie koksiarza.
Przez całe życie pozostał związany z Karwi
ną. Mimo trudnych warunków życiowych
zdobył staranne wykształcenie.
W 1929 roku rozpoczął naukę w Pań
stwowej Szkole Sztuk Zdobniczych i Prze
mysłu Artystycznego w Krakowie. W 1933
roku namalował fresk w Suchej Górnej. Stu
dia malarskie kontynuował następnie przez
jeden rok w Szkole Przemysłu Artystycznego
w Pradze, a później na Akademii Sztuk Pięk
nych w Pradze. Dyplom zdobył w 1937 roku.
Był jednym z założycieli Śląskiego Związ
ku Literacko-Artystycznego. Jeszcze przed
wojną powstały jego wielkie kompozycje
malarskie, np. Ondraszek, Śląscy rycerze na
Czantorii, rzeźba Ondraszek i Juraszek.
Pierwszym jego monumentalnym dzie

tworzył w Ostrawie oraz na budynkach gim

go twórczości, obejrzeć można było do

łem po II wojnie światowej był Pomnik Ofiar

nazjum w Czeskim Cieszynie, kompozycje

piero w 1992 roku w Karwinie. Pokazano

Tragedii Żywocickiej odsłonięty w 1949 ro

ze szkła w kinie Centrum w Hawierzowie, ze

na niej 150 prac, obrazy olejne, rysunki,

ku. Jest również autorem pomników w Kar

szkła i łupku w kinie w Ostrawie-Zabrzegu.

grafiki, rzeźby i projekty dzieł monumen

winie, Trzyńcu, Lesznej, Ropicy, Cierlicku,
Nydku, Suchej Górnej.
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Malował obrazy olejne, akwarele i rysun

talnych.

ki, tworzył grafiki, drobne rzeźby, głównymi

Podczas wystawy Świdra w Bibliotece

Na początku lat pięćdziesiątych powstał

tematami malarskimi jego prac były portre

Regionalnej w Karwinie w 1996 roku, której

fresk Brygada kulturalna w czeskocieszyń-

ty i pejzaże. Artysta twierdził, że twórczość

sam patronował, wydany został również ka

skim hotelu Piast, później został jednak

kameralną uprawia dla przyjemności, i nie

talog z kolorowymi reprodukcjami. Nie

zniszczony. Malowidła ścienne Świdra zdo

lubił wystawiać. Pojedyncze eksponaty po

zdążył już obejrzeć poświęconej mu mono

biły też np. hawierzowskie kino Radość

jawiały się na wystawach zbiorowych.

i ośrodek zdrowia, kościoły, metaloplasty

Pierwszą wystawę indywidualną Fran

ka Górnicy karwińską kopalnię, sgraffita

ciszka Świdra, która stanowiła przekrój je
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grafii, którą wydała założona jeszcze przed
jego śmiercią przez Marię Godulę i Renatę
Filipovą w Karwinie Fundacja PRO.
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Na pewno było to dla niego nie tylko wielkim
przeżyciem, ale również satysfakcją, że jego
pierwsza wielka praca po studiach w Pań
stwowej Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemy
słu Artystycznego w Krakowie przez tak długi
czas przetrwała w dobrym stanie. Należy do
dać, że malowidło ścienne było odnawiane
tymi samymi farbami - jajeczną temperą,
którymi go namalował. Po dziś dzień mamy
te farby w domu, zresztą tak samo, jak pierw
sze projekty tryptyku robione wprost pędz
lem na papierze.
Odrestaurowany fresk, pokryty specjalną
warstwą ochronną na bazie wosku, by moż
na było go łatwo wyczyścić od ewentual
nych zabrudzeń, został uroczyście odsłonię
ty w obecności Franciszka Świdra 5 listopa
da 1994 roku. O historii fresku i twórczości
Świdra opowiedziała obecnym ówczesna
dyrektor szkoły Apolonia Mrózek, program
kulturalny wykonał pezetkaowski chór Su
cha i harcerze.

W SZKOLE Z FRESKIEM
Fresk powstał w budynku nazywanym
przez miejscowych żółtą szkołą. Dziś to na
dal placówka edukacyjna, mieści się tu Pol
ska Szkoła Podstawowa i Przedszkole. - Bie
żący rok szkolny jest dla nas pomyślny, ma
my rekordową ilość uczniów od czasu, kiedy
jestem dyrektorem - przedstawia szkołę
Bohdan Prymus, który kieruje nią od 2003
roku. - Mamy 98 uczniów, z tego piętnastu
pierwszoklasistów.
Dyrektor podkreśla wysoki poziom na
uczania. - Nasi uczniowie - mówi - osiągają
bardzo dobre wyniki w matematyce, w języ
ku czeskim, ostatnio mamy wiele sukcesów
w dziedzinach artystycznych, np. w śpiewie.
W sporcie zdobyliśmy na stałe puchar w Me
moriale Alojzego Adamca. Jeśli chodzi o dal

szą naukę dziewiątoklasistów, których jest
trzynastu, to czterech ma zamiar kontynu
ować ją w czeskocieszyńskim Polskim Gim
nazjum.
Chwali dobrą współpracę z Miejscowym
Kołem PZKO. - Chciałbym podziękować Ko
łu za to, co dla nas robi. Panie z PZKO zawsze
chętnie pomagają przy wszystkich impre
zach, które organizuje Macierz Szkolna. Wie
lu naszych rodziców staje się też aktywnymi
członkami PZKO. Do szkoły przychodzą
młodzi członkowie Koła, przedstawiają je
w atrakcyjny sposób, by zachęcić do zapisy
wania się do PZKO. Nasi absolwenci, a na
wet jeszcze uczniowie wstępują do ZPiT Su
szenie, który jest jednym z pomostów mię
dzy szkołą a PZKO - podkreśla dyrektor.
Pomieszczenie, w którym znajduje się
tryptyk ścienny Franciszka Świdra, to obec
nie aula. Tam mają miejsce uroczystości
szkolne, ale wykorzystywana jest również na
co dzień jako klasopracownia. - Odbywają

Miesięcznik „Zwrot" ogłasza

mm3
Konkurs ma charakter otwarty, tematyka prac jest dowolna.
Nadesłane utwory nie mogą być wcześniej publikowane (także
w Internecie) i nagradzane w innych konkursach.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie
konkursowych tekstów w czterech egzemplarzach opatrzonych
godłem słownym i oznaczonej tym samym godłem, zaklejonej
koperty, zawierającej imię, nazwisko, adres, e-mail i numer
telefonu autora.

się tam różne lekcje, znajdowała się tam
pierwsza tablica interaktywna. To przestron
na sala, bardzo dobrze się tam uczy - stwier
dza Bohdan Prymus.
A czy uczniowie zauważają zdobiący ścia
nę fresk Świdra? - To dla nich normalny ele
ment krajobrazu naszej szkoły - mówi dyrek
tor. - Zwracamy im uwagę, zwłaszcza na wy
chowaniu plastycznym, o jakie dzieło chodzi,
kim był autor. Pani Wanda Folwarczna, która
uczy u nas wychowania plastycznego, robiła
też takie eksperymenty, że tryptyk był inspi
racją do prac naszych uczniów.
- Uczniowie często pytają, dlaczego ci lu
dzie na obrazie są tacy dziwni. Wyjaśniamy
im, że taka była wtedy moda, taki był kieru
nek w sztuce.Tłumaczymy, że osoby na obra
zie to może nawet ich pradziadowie, bo jako
modele niektórych postaci posłużyli autoro
wi mieszkańcy Suchej. Dzieci oglądają wtedy
dokładnie, czy w rysach postaci nie zauważą
jakiegoś podobieństwa - dodaje dyrektor. ■

Prace należy przesłać do 31.7.2017 na adres redakcji:
Miesięcznik „Zwrot”, ul. Strzelnicza 28,737 01 Czeski Cieszyn
z dopiskiem: „Konkurs Literacki”.
Organizatorzy nie zwracają prac nadesłanych na konkurs
i zastrzegają sobie prawo bezpłatnej publikacji nagrodzonych
utworow.
Regulamin konkursu można znaleźć na stronie: www.zwrot.cz.
Nagrodzone prace zostaną wydane
w publikacji pokonkursowej.

Projekt jest współfinansowany w ramach funduszy polonijnych
Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.
Konkurs jest dofinansowany przez Miasto Czeski Cieszyn.
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szyńskiego, angażował się w amatorskim ru
chu teatralnym jako aktor i reżyser. Starał się
również propagował znajomość literatury
polskiej. Zasłynął też jako znakomity humo
rysta i odtwórca monologów w gwarze istebniańskiej.

ŚPIĄCY RYCERZE

Jan Łysek w mundurze wojskowym.

Jan Łysek
Sto trzydzieści lat temu urodziI się
Jan Łysek. Do historii Śląska Cieszyń
skiego przeszedłjako nauczyciel, poeta
i polski legionista.
TEKST: CZESŁAW GAMROT
ZDJĘCIA: CZESŁAW GAMROT, BEATA TYRNA

Na świat przyszedł 7 lipca 1887 r. w ubo
giej rodzinie góralskiej w Jaworzynce w nie
spełna pół roku po śmierci swojego ojca Jana.
Matka Ewa z domu Heczko wkrótce potem
wyszła za Pawła, brata zmarłego i doczekała
się jeszcze sześciorga dzieci.

Jako utalentowany poeta publikował
swoje wiersze na łamach „Zarania Śląskie
go", kwartalnika poświęconemu kulturze
i historii Śląska, który wychodził z przerwa
mi w latach 1907-1992. Używał pseudoni
mu Jan Obuszek.
Jego najbardziej znanym utworem są
„Śpiący rycerze", dramat napisany podczas
pobytu w Jaworzu. Fabuła utworu rozgrywa
się wśród górali z tęsknotą oczekujących
chwili, kiedy ziemia, lasy i hale beskidzkie
staną się ich własnością.
Jednak ich właścicielem jest Komora Cie
szyńska, której ucisk względem mieszkań
ców gór nasila się, a ich swobody i prawa są
coraz bardziej ograniczane. W końcu docho
dzi do starcia z wojskiem.
Główny bohater Józek Motyka ucieka, by
przygotować krwawą zemstę. Z kolei stary
Jan, który pozostaje we wsi, stara się podnieść
środowisko górali gospodarczo i oświatowo...

W OKOPACH
Ideę rozbudzenia śpiących rycerzy:„Budźcie się do czynu! Wszystkich was chcemy ziemi naszej synów - widzieć nad nami jako

gazdów wolnych", Łysek potraktował oso
biście: z chwilą wybuchu pierwszej wojny
światowej wraz z Hieronimem Przepilińskim
i Feliksem Hajdukiem uczestniczył w organi
zowaniu polskiego Legionu Śląskiego, któ
ry uformował się w cieszyńskim Parku Ada
ma Sikory. Utworzyło go około sześciuset
ochotników. W Mszanie Dolnej powstała
potem II Brygada Legionów Polskich.
Łysek był dowódcą plutonu w II kompa
nii III pułku piechoty Legionów. 18 paździer
nika 1914 r. został mianowany podporucz
nikiem piechoty. Brał udział w kampaniach
w Karpatach, na Bukowinie i w Besarabii.
W bitwie pod Maksymcem 2 lutego 1915 r.
został postrzelony w biodro, jednak już po
dwóch tygodniach objął dowództwo kom
panii. W marcu 1915 r. awansował do stop
nia porucznika. Potem walczył na Wołyniu,
gdzie 5 listopada 1915 r. poległ w bitwie pod
Kostiuchnówką nad rzeką Stryj (obecnie na
Ukrainie).
Jego zwłoki, pogrzebane na cmentarzu
legionowym w Wołczesku, ekshumowano
w r. 1929 i sprowadzono do Cieszyna, gdzie
spoczęły na starym cmentarzu obok kościo
ła ewangelickiego. W r. 1969 przeniesiono je
na cieszyński cmentarz ewangelicki przy ul.
Bielskiej w Cieszynie.
Pośmiertnie został odznaczony m.in. Krzy
żem Virtuti Militari V kl. Krzyżem Niepodle
głości i Krzyżem Walecznych. Jego imieniem
nazwano jedną z ulic w Cieszynie (Aleja Jana
Łyska).
■

HAN
LYSEK

KIEROWNIKIEM SZKOŁY
Jan Łysek rozpoczął swą edukację w szko
le ludowej w Istebnej, potem w polskim
gimnazjum Macierzy Szkolnej dla Księstwa
Cieszyńskiego w Cieszynie. W 1904 r. konty
nuował studia w cieszyńskim seminarium
nauczycielskim, które ukończył jako nauczy
ciel pierwszego rocznika polskich paralelek
w roku 1908.
Pierwszą posadę otrzymał w Datyniach
Dolnych, drugą w Suchej Średniej (obie gmi
ny są obecnie dzielnicami Hawierzowa).
W końcu zaczął uczyć w Jaworzu, gdzie w ro
ku 1912 został kierownikiem szkoły ludowej.
Brał czynny udział w polskim życiu kultu
ralnym i społecznym Śląska Cieszyńskiego.
Był członkiem Polskiego Towarzystwa Peda
gogicznego i Macierzy Szkolnej Księstwa Cie
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nauczyciel
żołnierz poeta
syn Ziemi
Cieszyńskiej
ur. uGaworzynce
7 7 1887r
poległ 5.11.1915
nad Styrem
jako douiódca
UKompani HI Pułku
Piechoty Legionom

Polskich

Kai
Nagrobek Jana Łyska na cmentarzu ewangelickim
w Cieszynie.

Tablica na nagrobku Jana Łyska.

■

REGION

Projektowe spotkanie w Dąbrowie Górniczej
Zespół PZKO w składzie Ireneusz Hyrnik,
Anna Piszkiewicz, Dawid Bielesz i Magdale
na Ćmiel, który realizuje projekt,Wiedza bez
barier - innowacyjne metody nauczania
osób dorosłych" dofinansowany w ramach
programu Erasmus+, zaliczył pierwsze mię
dzynarodowe spotkanie. Odbyło się ono
w dniach 23 i 24 lutego w Dąbrowie Górni
czej. Zespół PZKO wraz z zespołem part
nerskim z Polski, Litwy i Łotwy zrealizował
m.in. szkolenia z zakresu tworzenia kursów
e-learningowych, zwiedził także ciekawe
miejsca w regionie.
Oficjalne rozpoczęcie międzynarodowego
spotkania odbyło się w Wyższej Szkole Bizne
su w Dąbrowie Górniczej. Uczestników pro
jektu przywitał prof. Marek Walancik, Prorek
tor ds. Nauki oraz Paweł Urgacz, Dyrektor
Działu Współpracy z Zagranicą. - W ramach
projektu mamy za zadanie zrealizować wiele
celów, najważniejszym z nich jest jednak spo
tkanie się, połączenie pokoleń i przygotowa
nie się do edukacji z wykorzystaniem nowo
czesnych technologii - powiedział na wstępie
prof. Walancik. Uczestnikom przedstawiona
została historia i współczesność WSB. Następ
nie zaprezentowała się każda z organizacji
partnerskich: PZKO, Stowarzyszenie Naukow
ców Polaków na Litwie oraz Stowarzyszenie
„Rodacy"z Jekabpilis na Łotwie.
W myśl realizacji celu projektu, którym
jest wspólne utworzenie kursu języka pol
skiego, zarządzania i technologii informa
tycznych umieszczonych na platformie e-learningowej, uczestnicy wzięli udział w szko
leniach dotyczących zasad pracy z platformą
e-learningową, jej administracją, ale także
przygotowaniem poszczególnych kursów

i ich prowadzeniem. - Profesjonalne szkole
nie poprowadziła Danuta Morańska, Dyrek
tor Centrum Nowoczesnych Metod i Tech
nologii Edukacyjnych oraz Krzysztof Orze
chowski, Specjalista ds. nauczania metodyki
online. Zajęcia praktyczne odbywały się w
klasopracowni komputerowej, tak więc każ
dy z uczestników miał dostęp do platformy
e-learningowej i mógł się zapoznać z zasa
dami konstrukcji kursów, redagowaniem
materiałów, tworzeniem materiałów multi
medialnych czy kontrolą i oceną wiedzy.
Większość uczestników spotkania między
narodowego nie miała do tej pory doświad
czenia z zakresu tworzenia kursów e-learningowych, toteż zajęcia praktyczne okazały się
niezwykle cenne, tak samo jak możliwość
osobistego spotkania i tzw. burzy mózgów
nt. kolejnych kroków w projekcie. Poddana
dyskusji została przede wszystkim zawar
tość merytoryczna poszczególnych kursów,

m.in. poziom kursu języka polskiego. Partne
rzy z Łotwy preferują poziom podstawowy,
Polacy z Litwy i Republiki Czeskiej z kolei
bardziej zaawansowany. Na obecnym etapie
realizacji projektu przebiegają konsultacje
nt. rozwiązań w zakresie e-learningu, każdy
z zespołów ma za zadanie ustosunkować się
do treści i konstrukcji kursów, z których bę
dzie można w przyszłości korzystać w róż
nych częściach świata.
Bogaty program spotkania to nie tylko
szkolenia i owocne dyskusje nt. projektu.
Uczestnicy mieli okazję do zwiedzenia cieka
wych miejsc, takich jak Muzeum Śląskiego
w Katowicach czy Muzeum Zagłębia w Bę
dzinie. - Cieszę się, że mogliśmy przyjechać
do Polski i spotkać się z naszymi partnerami.
Szkolenia były dla nas bardzo przydatne,
przede wszystkim dla naszych techników.
Zależy nam bardzo na utworzeniu warto
ściowych kursów, z którego korzystać będą
nie tylko mieszkańcy Jekabpils. Przed dwo
ma laty zamknięto w naszym mieście ostat
nią polską szkołę, dlatego najbardziej przy
datny będzie dla nas kurs języka polskiego.
Bardzo na niego liczymy i cieszymy się, że
możemy mieć wpływ na jego formę - powie
dział w trakcie spotkania Ryszard Barkowski,
koordynator projektu z Łotwy.
Najbliższe spotkanie międzynarodowe
odbędzie się we wrześniu br. w Republice
Czeskiej, kolejne na Litwie i Łotwie. Spotka
niem podsumowującym dwuletni projekt,
który zakończony zostanie w listopadzie 2018
roku, będzie międzynarodowa konferencja
w Dąbrowie Górniczej.
Magdalena Ćmiel
Fot. Magdalena Ćmiel
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dolnolutyński bal pzko
LUTYNIA DOLNA / Piątkowy wieczór 3 lutego w Domu Kultury
w Lutyni Dolnej upłynął pod znakiem dobrej zabawy.Tradycyjny bal
PZKO tym razem pod hasłem „Cabaret show" przyciągnął 180 osób,
stałych bywalców i sympatyków.
O oprawę muzyczną zadbał profesjonalny zespół muzyczny z Ol
brachcie Dora Band. Muzyka grana przez zespół idealnie wpasowała
się w gusta zarówno młodych, jak i troszkę starszych gości balowych.
Wodzi rejka Iza Kapias rozpoczęła bal i świetnie prowadziła zabawę.
Była twórczym optymistą umiejącym odnaleźć się w każdej sytuacji.
Dolnolutyński bal PZKO rozpoczyna się tradycyjnie polonezem,
który poprowadzili tancerze trzanowickiego zespołu tanecznego
pod kierownictwem Doroty Uherek. Nim jednak zaprosili do tańca
wszystkich balowiczów, zaprezentowali polonez pokazowy.
Z prezentacją magic show w stylu kabaretowym przedstawiła się
tancerka Badana. Miłą niespodzianką był występ młodej pary ta
necznej Happy Dance zTrzanowic, która zaprezentowała tańce laty
noamerykańskie: sambę, paso dobie i jive. Punktem kulminacyjnym
balowego programu kulturalnego był góralski taniec trzanowiczan
do piosenki zespołu Golec uOrkiestra„Pędzą konie po betonie".
Organizatorzy przygotowali dla wszystkich uczestników wspa
niałą kolację i tradycyjne atrakcje: kwiaty, kotyliony i loterię.

Szampańska

Sukces imprezy nie zależy tylko i wyłącznie od muzyki i wodzireja,
muszą być goście, ludzie, którzy będą współtworzyć klimat. Ich reakcje,
nastrój, owacje, krótko mówiąc - ich uczestnictwo w zabawie. A tego
wszystkiego nie byłoby na dolnolutyńskim balu, gdyby nie było trzy
dziestki ofiarnych działaczy, sympatyków, ludzi, którzy bezinteresownie
pomagali w przygotowaniach, krzątali się w kuchni, piekli ciastka, szyli
kotyliony, zrobili korki, podczas balu pełnili różne obowiązki, a po balu
posprzątali sale balową.
MS / Fot. Archiwum Koła

zabawa na balu w

Piosku

PIOSEK / W sobotę 18 lutego bawiono się na Tradycyjnym Balu
w Piosku zorganizowanym przez MK PZKO oraz Macierz Szkolną.
Tradycyjnie bale w tej miejscowości odbywają się w restauracji
„U Łabaja". Od lat organizuje je MK PZKO wspólnie z Macierzą Szkol
ną. Dzięki temu przychodzi się bawić więcej osób. Bale stały się po
pularne wśród rodziców, pomimo, że w gminie jest już tylko polskie
przedszkole, do szkoły podstawowej dzieci jeżdżą do Bukowca, od
szóstej klasy uczą się w Jabłonkowie.
MK PZKO liczy około setki osób. Na zebraniach spotykają się człon
kowie MK PZKO w świetlicy, w której jednak nie można zorganizować
większej imprezy. Bale tradycyjnie już od lat odbywają się w miejsco
wej karczmie.
- Przed kilkoma laty wprowadziliśmy system miejscówkowy, co
usprawnia nam organizację, ponieważ wiemy na ilu gości możemy li
czyć. Dzisiaj będzie się tutaj bawiło około setki osób. Cieszymy się
bardzo, że tyle osób przychodzi, ponieważ w tym roku karnawał
w Piosku jest bardzo bogaty, łącznie odbyło się w gminie chyba pięć
balów różnych organizacji - mówi prezes MK PZKO Alojzy Wocławek.
W programie zatańczyły dwie pary z klubu tanecznego Elan, ba
lowicze bawili sie w rytm muzyki w wykonaniu kapeli GALAX. O pół

Lata 30.

nocy odbyło się losowanie loterii, w której można było wygrać cał
kiem praktyczne nagrody - niektórzy wracali do domu z narzędzia
mi do ogrodu np. grabiami czy motyką. Inni wygrali karnety na
stoki narciarskie czy bony upominkowe do restauracji.
Warto dodać, że gmina Piosek w ubiegłym roku obchodziła
550-lecie, w organizacji obchodów udzielali się również członkowie
MK PZKO.
AS / Fot. Anna Szotkowska

ciągle modne

WĘDRYNIA / W Wędryni zakończono karnawał w stylu lat 30.1 temat okazał się być strza
łem w dziesiątkę. Okazało się, że większości pań lata 30. kojarzą się z czarną sukienką, na
tym balu bowiem czerń w kreacjach dam zdecydowanie dominowała.
W Czytelni bawiły się tłumy, organizatorzy (MK PZKO Wędrynia) z pewnością nie mieli pro
blemów ze sprzedaniem biletów na swój bal. Imprezę rozpoczęto śpiewająco. W rolę wokalisty
brawurowo wcielił się Janusz Ondraszek, który nie tylko śpiewał, ale też tańczył z towarzyszą
cymi mu tancerkami. Pierwszym tańcem oczywiście był polonez. Program taneczny zaprezen
towali balowiczom uczniowie dziewiątej klasy miejscowej polskiej szkoły podstawowej. Ten
sam program mogli w poniedziałek obejrzeć też członkowie Klubu Seniora, którzy tradycyjnie
swój bal organizują właśnie w poniedziałek ostatkowy.
HS / Fot. Halina Szczotka
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witkowice"

OSTRAWA / Zebrani w środę 8 lutego w Klubie Atlantik mieli oka
zję zobaczyć Witkowice oczami artystki, która od urodzenia silnie
związana jest z tą częścią Ostrawy. Na kolejnym już spotkaniu z cy
klu Stolik Polski tym razem gościła Lenka Kocierzovä.
Spotkanie pod nazwą „Moje Witkowice" rozpoczął amatorski
film z roku 2004, który mapował dzieje rodziny Lenki Kocierzovej.
Ze zdjęć i wspomnień wyłaniał się całkiem odmienny od współcze
snych obraz ostrawskiej dzielnicy. Artystce scenariusz do filmu uda
ło się napisać w trakcie jednej nocy.
-Witkowice to nie tylko fabryka. To wspaniała dzielnica, kompleks
społeczny zorganizowany po to, by się lepiej żyło - mówiła Lenka Ko
cierzovä. - To genialne „miasto w mieście" zostało zbudowane wg
wzorów niemieckich i angielskich. Najważniejsza jest tu jednak róż
norodność wzorów. W Wilkowicach każdy domek jest zupełnie inny przekonywała, porównując Witkowice do Katowic, miasta ogrodów.
Tego wieczoru publiczność obejrzała jeszcze jeden film, który
według słów artystki technicznie został wykonany na bardziej pro
fesjonalnym poziomie.

Współprowadzącą spotkania była Martyna Radłowska-Obrusnłk.
Najbardziej znane obrazy Lenki Kocierzowej to wizerunki Ewy,
kobiety z miastami na kapeluszu. W cyklu obrazów znalazły się rów
nież Ewy z wyobrażeniami ostrawskich dzielnic. Artytstka współpra
cuje też ze szklarnią Moser.
kc / Fot. Katarzyna Czerna

W BIBLIOTECE O ZIELONYM ZAKĄTKU AFRYKI
CIESZYN / Na niezwykłą podróż do zielonego zakątka Afryki zaprosiła w piątek Biblioteka Miejska w Cieszynie. Gośćmi prelekcji
podróżniczej byli cieszyniacy Gabriela i Łukasz Waliczkowie.
Biblioteczna sala konferencyjna była pełna - jak zwykle na spo
tkanie podróżnicze przyszło mnóstwo osób. Tym razem mogli wy
słuchać relacji z podróży po Etiopii. Prelegenci opowiadali o miesz
kańcach tego położonego we wschodniej części kontynentu kraju,
o ceremoniach i kościołach wykutych w skałach na „dachu Afryki"
oraz osobliwościach przyrody. Swoją opowieść urozmaicili poka
zem zdjęć i krótkich filmów dokumentujących nie tylko cuda przy
rody i zabytki, ale też codzienne życie miejscowych.
Podzielili się ze słuchaczami wieloma spostrzeżeniami i ciekawost
kami na temat tego kawałka Afryki. Opowiadali na przykład, że zde
cydowana większość mieszkańców tego kraju mówi bardzo dobrze
po angielsku, nie ma więc problemu z dogadaniem się. W dodatku,
chociaż Etiopia jest dosyć niebezpiecznym krajem, turyści traktowani
są tutaj na specjalnych warunkach. Wspominali też na przykład, że
Etiopczycy nie tylko pozwalają się fotografować, ale wręcz proszą
o zrobienie im zdjęć, które potem chcą od razu zobaczyć.
- Etiopia kojarzy się najczęściej z biedą i głodem. To prawda, jest
to bardzo biedny kraj, o czym przekonaliśmy się naocznie na samym
początku naszej podróży, w stolicy, Addis Abebie. Sytuacja jest już
jednak lepsza niż kiedyś, największa klęska głodu dotknęła ten kraj
w latach 80. - opowiadali podróżnicy. - Pomimo biedy i skromnego
życia Etiopczycy są bardzo życzliwi i stale uśmiechnięci - dodali.
W czasie trwającej cztery tygodni wędrówki po Etiopii Waliczkowie
wraz z czworgiem zaprzyjaźnionych podróżników zwiedzili między
innymi stolicę kraju - Addis Abebę, miasto Conder, słynące z komplek
su wpisanych na listę UNESCO pałaców, zobaczyli też największe oso
bliwości przyrodnicze Etiopii: jezioroTrana i wodospady Nilu Błękitne
go. Głównym celem ich podróży były jednak góry Siemen.
Jak opowiadali, pasmo górskie w północnej Etiopii robi niesamo
wite wrażenie i zdecydowanie zaprzecza stereotypowemu wyobra
żeniu Europejczyków o pustynnej i suchej Afryce. Rozciągający się na
ponad dwustu kilometrach kwadratowych obszar gór Semien jest
chroniony jako Park Narodowy Semien i jest wpisany na listę świato

wego dziedzictwa UNESCO. Charakterystyczną cechą rzeźby tych gór
są płaskowyże rozdzielane przez doliny oraz liczne iglice skalne.
- Krajobrazy nieco przypominają góry Ameryki Południowej,
choć tutejsze szczyty są niższe. Widoki są warte całego wysiłku, któ
rego wymaga zdobycie tych gór. Przepiękna przyroda, soczysta zie
leń, dużo wodospadów i iglice skalne - opowiadali słuchaczom pań
stwo Waliczkowie.
Prelekcje podróżnicze to jedna ze stałych ofert cieszyńskiej bi
blioteki ciesząca się niebywałą popularnością. Na piątkowej prelekcji
wręcz brakowało miejsca na sali, przyszli również goście z drugiej
strony Olzy. - Najczęściej zapraszamy autorów książek podróżniczych
z całej Polski, ale również innych podróżników, którzy nie parają się
pisaniem. Kilkakrotnie gościliśmy grupę turystyczną Gorole, podróż
ników z Zaolzia - wyjaśniła dyrektorka biblioteki Izabela Kula.
-W najbliższym czasie wprawdzie nie planujemy typowo podróż
niczej prelekcji, ale zapraszamy na przykład na spotkanie z pisarką Jo
anna Jurgałą-Jureczką. Pisarka tworzy właśnie powieść, która zainte
resuje na pewno również miłośników podróży, bo na kartach książki
znalazły swoje miejsce zarówno Śląsk Cieszyński, jak i Portugalia czy
Chorwacja - dodała bibliotekarka Magdalena Strządała, jedna z orga
nizatorek bibliotecznych prelekcji.
(pe) / Fot. Elżbieta Przyczko
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Wpis

do

Złotej Księgi

w

Hawierzowie-Suchej

HAWIERZÓW-SUCHA / Członkowie MK PZKO Hawierzów-Sucha
w niedzielę na zebraniu członkowskim podsumowali ubiegły rok.
Nagrodzili też zasłużonych działaczy wpisem do Złotej Księgi PZKO.
Obecni wysłuchali też wykładu Anety Palśśek o pobycie w Estonii.
Liczące 135 członków Koło organizuje dwie tradycyjne imprezy:
bal papuciowy oraz dożynki. Na zebraniu doszło do zmian w Zarzą
dzie MK PZKO - nowym kronikarzem została Danuta Juchna, skarb
nikiem Renata Filuś, sekretarzem Grażyna Jedzok. Zebranie było też
okazją do ustalenia planów na najbliższy rok. - Zaplanowaliśmy wy
mianę piecy gazowych - zdradził prezes MK PZKO Franciszek Jasiok.
Odznaczenie Zasłużony dla Związku z wpisem do Złotej Księgi
przyjęli: Helena Krygiel, Lidia Pawlas, Olga Ordelt, Anna Dzik, Karol Krygiel, Franciszek Słowik i Bronisław Słowik. Warto dodać, że odznaczenie
to można przyznać dopiero po 30 latach pracy na rzecz Związku.
ZG PZKO reprezentowała na zebraniu Urszula Puszkiewicz.
AS / Fot. Archiwum Koła

Chórzyści

obradowali

CZESKI CIESZYN / W piątek 17 lutego w auli Polskiego Gimnazjum
im. Juliusza Słowackiego w Cz. Cieszynie odbyło się walne zebranie
chóru mieszanego Canticum Novum PTA Ars Musica.
Chór ma za sobą pracowity sezon. W ubiegłym roku odbyło się kilka
koncertów, które zasługują na uwagę. Na początku ubiegłego roku chór
zaśpiewał koncert noworoczny w Kościele Parafialnym w Jabłonkowie.
W czerwcu mieliśmy wyjątkową okazję posłuchać połączonych
chórów mieszanych PTA ARS MUSICA Canticum Novum i chóru Pol
skiego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego Collegium luvenum pod
czas wspólnego koncertu POP JAZZ FOLKLOR w DKTrisia wTrzyńcu.
Ubiegły rok chórzyści zakończyli sukcesem - zdobywając srebr
ne pasmo na VII Krakowskim Festiwalu Pieśni Adwentowych i Bożo
narodzeniowych.
Nowy rok chórzyści otworzyli występem podczas wieczoru literac
kiego poświęconego ks. JerzemuTrzanowskiemu. Na następne koncer
ty, tym razem pasyjne, zapraszają członkowie chóru Canticum Novum

Na

studia do

2 kwietnia do kościoła katolickiego w Olbrachcicach (godz. 14.00) oraz
tego samego dnia do kościoła ewangelickiego w Nawsiu (godz. 16.30).
Jednym z punktów piątkowych obrad były wybory nowego zarzą
du i prezesa, którym została Krystyna Pękała.
AS / Fot. Ewa Sikora

Krakowa

CZESKI CIESZYN / 8 lutego do Polskiego Gimnazjum im. Juliusza
Słowackiego przyjechali goście z Krakowa. Pracownicy Uniwersyte
tu Jagiellońskiego oraz student tejże uczelni z Zaolzia mówili w Gim
nazjum o rekrutacji na studia oraz o walorach studiów na krakow
skiej uczelni, która zajmuje czołowe pozycje w rankingach najlep
szych uczelni w Polsce.
Paweł Winiarski z Działu Międzynarodowej Wymiany Studenc
kiej UJ, pracownik działu rekrutacji na studia Marta Krauz, doktorant
na Wydziale Historii UJ Marek Wasilewicz oraz słuchacz historii na
UJ Michał Zawadzki spotkali się w Polskim Gimnazjum im. Juliusza
Słowackiego z uczniami trzecich i czwartych klas.
Marek Wasilewicz przygotował dla młodzieży wykład dotyczący
dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz życia studenckiego
w czasach średniowiecznych. W popołudniowej części spotkania
przedstawiono zainteresowanym o studia w Polsce zasady rekruta
cji oraz wymagania, z którymi adepci na studia powinni liczyć.
Ponadto prezentowano sam Uniwersytet Jagielloński. Michał
Zawadzki, inicjator spotkań na Zaolziu, podzielił się ze słuchaczami
cennymi doświadczeniami z życia studenta w Krakowie.
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Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, na jakich zasadach prze
biega rekrutacja na studia w Polsce, a szczególnie na studia na Uni
wersytecie Jagiellońskim, gdzie studiuje ponad 40 tys. studentów,
z tego około 2 tys. obcokrajowców.
Delegacja z Krakowa spotkała się również z przedstawicielami
polskich organizacji na Zaolziu - prezesem ZG PZKO Janem Ryłką
oraz wiceprezesem Kongresu Polaków w RC Józefem Szymeczkiem,
AS / Fot. Anna Szotkowska
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w

Piotrowicach

PIOTROWICE-MARKLOWICE / We wtorek 21 lutego odbyło się
w świetlicy PZKO w Markowicach spotkanie Klubu Propozycji Miej
scowego Koła PZKO w Piotrowicach. Gościem spotkania była Wan
da Fusek, która wspominała lata trzydzieste ubiegłego wieku i okres
drugiej wojny światowej.
Bohaterka spotkania urodziła się w 1925 roku. Podczas spotka
nia mówiła o losach swojej rodziny, rodziców, braci, mieszkańców
Zawady, o bezrobociu w okresie pierwszej Republiki Czechosłowac
kiej i losach wojennych rodziny, kiedy jej rodzinna wioska była czę
ścią III Rzeszy.
Wspominała również szkolnictwo polskie w Zawadzie i działal
ność kulturalno-oświatową Macierzy Szkolnej przed 1938 rokiem.
Prelekcję uzupełniła prezentacją starych zdjęć z tego okresu.
Jej rodzice, Emil i Stefania Promni, byli aktywnymi działaczami
Macierzy Szkolnej, w okresie międzywojennym śpiewali w chórze
i występowali w amatorskim zespole teatralnym. Ojciec urodził się
w Dziećmorowicach, przez większą część roku był bezrobotny,
w okresie letnim pracował dorywczo przy wzmacianiu wałów Olzy.
Mama pochodziła z okolic Bochni w Małopolsce. W okresie dru
giej wojny światowej Niemcy uwięzili ojca najpierw w Karwinie
i Cieszynie, potem Skrochowicach, Dachau i Mauthausen-Gusen,
do domu powrócił w 1943 roku.
Bracia Tadeusz i Mieczysław w czasie okupacji wywiezieni byli na
roboty przymusowe. Wanda podczas wojny pracowała najpierw jako
pasterka, potem służąca u rodziny Sładeczków w Młynie w Zawadzie.
Tak samo jak jej bracia przed wojną uczęszczała do polskiej szko
ły w Zawadzie. Mile wspominała kierownika szkoły Józefa Wojaczka.
Naukę planowała kontynuować w wydziałówce, ale uniemożliwił jej
to wybuch wojny.

Wanda Fusek jest nadal aktywną działaczką MK PZKO w Piotro
wicach, członkiem zarządu Koła, do ubiegłego roku była kierow
niczką Klubu Kobiet. Jest animatorką wystaw robót ręcznych, które
w Piotrowicach regularnie organizuje MK PZKO. Uczestniczy w ze
braniach Klubu Kobiet Zarządu Głównego PZKO, wyjeżdża na spo
tkania Klubów Kobiet w poszczególnych miejscowościach Zaolzia.
Klub Propozycji MK PZKO w Piotrowicach powołany został w 2011
roku. Spotkania z ciekawymi ludźmi organizowane są pięć razy w roku.
Kolejne odbędzie się w 18 kwietnia, a jego tematem będą im
prezy sportowe w Polsce, w których biorą udział Polacy zamieszka
li poza granicami kraju. Wykład wygłoszą Helena i Adam Michalscy
z Piotrowic.
Tadeusz Toman / Fot. Zdzisław Mikuła

Kameralnie w papuciach
HAWIERZÓW-SUCHA / W kameralnym gronie i w papuciach na
nogach bawiono się w sobotni wieczór 18 lutego w Domu PZKO
w Hawierzowie-Suchej.Tradycyjnie, od 14 lat, tamtejsze Miejscowe
Koło organizuje bale papuciowe.
- Nasze Koło się starzeje. Nie ma Klubu Młodych, nie ma tu już
polskiej szkoły. Najmłodsi członkowie naszego koła to Klub Średniaków. Formuła balu papuciowego, którą kultywujemy od czternastu
lat, świetnie się sprawdza w naszym kameralnym gronie - powie
dział naszemu portalowi zastępca prezesa MK Zbigniew Słowik
wspominając czasy, kiedy bale były organizowane z większym roz
machem, w większej sali Domu Kultury, bo w małej, PZKO-wskiej
balowicze by się nie pomieścili.
-Tego roku przyszło około czterdziestu osób. Bywało i sześćdziesiąt,
ale wtedy było już nieco ciasno. Tegoroczny bal pełen był improwizacji
w ostatnim momencie. Na kilka dni przed imprezą okazało się że nie ma
programu artystycznego, a na pół godziny przed, że nie dotrze prezes.
Zgrana ekipa suskich pezetkaowców ze wszystkim jednak świetnie so
bie poradziła i czterdziestka balowiczów bawiła się wyśmienicie.
Wpierw wszyscy obejrzeli program artystyczny w wykonaniu wnu
ków państwa Kożuszników Damiana i Amelki. Starszy Damian poopowiadał trochę dowcipów i zabawiał widownię parodią występu magi
ka. Natomiast jego siostra zaprezentowała umiejętności mażoretki.
Taneczną zabawę rozpoczęto polonezem. Było nieco ciasno
w niedużej sali Domu PZKO, jednak gdy po odtańczeniu poloneza
poszczególne pary ruszyły na parkiet, wszyscy świetnie się bawili.

Do tańca tradycyjnie przygrywał znany i łubiany w Hawierzowie-Suchej zespół Duo Ru-Mi.
W kuchni uwijały się panie serwujące proste, jednak bardzo
dania. Dwa rodzaje kotletów do wyboru i wyśmienita sa
łatka zadowoliła każde podniebienie. Tradycyjnie był bufet, loteria
i przede wszystkim świetna zabawa w gronie przyjaciół, znajomych,
sąsiadów. Pełna integracja lokalnej społeczności.
Nawet nie należąca do tego Koła młodzież przyszła wesprzeć w or
ganizacji balu swych rodziców i dziadków, a po północy, kiedy koń
czono imprezę, wszyscy, i ci, którzy tylko się bawili, i ci, którzy praco
wali przygotowując i prowadząc bal, uznali go za bardzo udany.
smaczne

(indi)
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Stonawskie Ostatki
STONAWA / Ostatnią okazję tegorocznego karnawału do zabawy
do białego rana w pełni wykorzystali balowicze na stonawskich
ostatkach. W sobotę 25 lutego sala MK PZKO wypełniona była po
brzegi, kupony do loterii sprzedawały się jak ciepłe bułeczki a par
kiet nieustannie pełen był tańczących gości.
Do tańca przygrywał zespół Party Express Wiesława Parany. Tra
dycyjnie nie mogło zabraknąć poloneza otwierającego imprezę. Pa
nie z Klubu Kobiet przygotowały wyśmienitą kolację, a zebrani mie
li okazję uraczyć się słynnymi stonawskimi sałatkami.
Występ ZPiT„Suszanie" został jak zawsze entuzjastycznie przyję
ty gromkimi oklaskami. Dla próbujących swego szczęścia w loterii
przygotowano wiele wartościowych nagród.
- Dokładnie o północy odprawimy pochowanie basa. Sam je
stem ciekaw, bo w tym roku obrządek przygotowała nowa ekipa
z naszego Koła - powiedział Bogdan Prymus, wiceprezes MK PZKO.

Muzyczna poezja
WĘDRYNIA / Chór męski Gorol z MK PZKO
Jabłonków w ramach corocznego zimowego
cyklu koncertowego zawitał z kolędami w nie
dzielę 15 stycznia do kościoła pw. Św. Katarzy
ny w Wędryni. Tak o koncercie napisał do nas
członek zespołu Jerzy Macura, mieszkaniec
Wędryni:
Polski chór męski Gorol prowadzi już od
paru ładnych lat Katarzyna Kantor, nie mo
gło być inaczej również i u nas. Chórzyści za
śpiewali do komunii świętej podczas nabo
żeństwa. Po zakończeniu mszy zespół prze
mieścił się przed ołtarz i przez około pół
godziny starał się znowu przybliżyć słucha
czom czas sprzed trzech tygodni. Prezenta
cje kolęd bardziej i mniej znanych upiększał
słowem wiążącym Tadeusz Filipczyk.
Goralowi czasami zdarza się zaśpiewać
w naszej wiosce, ostatnio to było na ślubie
jednego z członków - dzisiaj już mieszkańca

Nowa ekipa spisała się doskonale. Żałobnicy z głośnym lamen
tem pożegnali tegoroczny karnawał. Muzyka balowa zamilkła zno
wu na rok.
KC / Fot. Katarzyna Czerna

Wędryni Jurka Goryla. A jeżeli już mówimy o
członkach Gorala, kiedy przed siedmiu laty
zacząłem współpracować z tym zespołem,
byłem wśród dojeżdżających „dolanów" je
dynym wędryniakiem. Dzisiaj wędryniaków
w Goralu już jest siedmioro.
Jako że mam zaszczyt być członkiem te
go zespołu śpiewaczego, nie przystoi mi
specjalnie rozpisywać się o tym, jak dalece
koncert w Wędryni był udany. Przytoczę
więc słowa pani dyrygent podczas poczę
stunku w salce Czytelni, który przygotował
zarząd i panie z MK PZKO: „Kochani - było
dobrze, dziękuję wam". Jakkolwiek to za
brzmi nieskromnie Górale też uważają kon
cert za udany.
Jest to oczywiście wynik cierpliwości
i pracy naszej Pani Dyrygent, a także zdy
scyplinowania członków chóru. Niemałą ro
lę oczywiście odegrały walory akustyczne
świątyni, które podniosły koloryt śpiewa
nych kolęd.

W imieniu członków chóru Gorol kieru
ję podziękowania tak parafii rzymskokato
lickiej, jak zarządowi MK PZKO za zaprosze
nie i umożliwienie koncertu w Wędryni.
J. Macura / Fot. David Peprnik

podróżnicy w kole PZKO
CZESKI CIESZYN / W tym roku członkowie MK PZKO Czeski Cieszyn-Park Sikory spotkali się na tradycyjnym zebraniu członkowskim
w piątek 3 marca w swojej świetlicy w Ośrodku Kultury Strzelnica.
Zebranie było okazją do podsumowania działalności w latach
2015 i 2016. Koło liczące ponad 60 osób organizuje rocznie około
pięciu spotkań.
Członkowie MK PZKO najczęściej zapraszają do siebie podróżni
ków, którzy odwiedzili egzotyczne i dalekie kraje.
Nie inaczej było w ubiegłym roku, kiedy to zaproszeni goście
opowiadali o Tajlandii, Wietnamie, Kambodży czy Japonii.
Oprócz tego członkowie MK PZKO sami chętnie jeżdżą na wy
cieczki. W roku 2015 odwiedzili np. Koniaków-Ochodzitą, przed ro
kiem zwiedzili archeopark w Podoborze.
-W tym roku planujemy znowu wycieczkę, smażenie jajecznicy,
prelekcję jesienną oraz spotkanie świąteczne - mówiła prezes MK
PZKO Anna Jursa.
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Ponadto w trakcie zebrania wybrano skład Zarządu MK PZKO na
następną kadencję oraz dwóch delegatów na Zjazd PZKO.
Dyskusja po zakończeniu formalnej części zebrania toczyła się
m.in. wokół planowanej wycieczki.
AS / Fot. Anna Szotkowska
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OSTATKI W PAPUCIACH
JABŁONKÓW / Dla niewtajemniczonego gościa bal ten od po
czątku nie wyróżnia się niczym nadzwyczajnym od innych balów.
Wszyscy są odpowiednio elegancko ubrani w eleganckim obuwiu.
Również przebieg imprezy jest standardowy. Tak było w ubiegłą so
botę na organizowanym przez Miejscowe Koło PZKO w Jabłonko
wie tradycyjnym ostatkowym Balu Papuciowym aż do godziny
22.30. Ale po kolei.
Schodzących się do Domu PZKO gości witała przy wejściu do sali
muzyka kapeli Lipka. Bar rozpoczynał serwowanie pierwszych drin
ków. Na zapleczu panie z Klubu Kobiet kończyły przygotowania sali
bankietowej z szwedzkim stołem, który dosłownie uginał się pod cię
żarem kilku rodzajów mięs oraz co najmniej kilkanastu sałatek i innych
kulinarnych specjałów. W kuchi szykowano się już tylko do robienia
tradycyjnych placków na blaszi. W salce na poddaszu tancerze zespo
łu Zaolzi kończyli przebieranie się w barwne cygańskie kostiumy.
Około godziny 19.30 Zaolzi zaprosiło balowiczów do inaugura
cyjnego poloneza. Wśród par, które szybko zapełniły parkiet, nie za
brakło przezesesa Koła Jana Ryłki z żoną. Uwadze bawiących się nie
umknął również Konsul Generalny Janusz Bilski z żoną.
Trochę później zespół Zaolzi zaprezentował widowiskowy, pełen
energii układ taneczny. Kolorowe długie cygańskie spódnice tance
rek fruwały po całej sali.
Zabawa rozkręciła się na dobre. Były kwiaty dla pań oraz kotylio
ny dla panów. Sprzedawano losy na zaplanowaną na północ loterię.
Do tańca grał DJ Młynek.
O wpół do jedenastej prezes Jan Ryłko ogłosił to, na co czekali
wszycy. Konkurs na najlepsze papucie. Nagle parkiet zaroił się od kiludziesięciu par, które niespostrzeżenie zamieniły swoje eleganckie

buty i szpilki za kapcie. Ale nie zwykłe kapcie, tylko specjalne pomy
słowe kreacje. Do końca nie było wiadomo ile osób weźmie udział
w tej zabawie.
Na zwycięską parę oczekiwał duży tort przystrojony, jak nie ina
czej, w dwie pary marcepanowych kapci.Tort był dziełem miejsco
wego Klubu Kobiet.
Trzyosobowe jury miało trudne zadanie, by wyłonić najatrakcyj
niejsze kapcie. A pomysłów było wiele. Od zwykłych kapci ozdobio
nych bardziej lub mniej wyszukanymi aplikacjami po specjalne
świecące i migające kostrukcje czy „zestawy ratunkowe" zawierają
ce wysokoprocentowy trunek i naczynia do jego konsumpcji.
Pierwsze miejsce zdobyli państwo Irena i Rudolf Jochymkowie
za papucie ozdobione w wielobarwne pióra. Na drugim miejscu
uplasowały się kapcie z rybkami a na trzecim kapcie kotki.
(wiek) / Fot. Wiesław Brzeczek

Kosmiczna zabawa uczniów karwińskiej polskiej szkoły
KARWINA / Rodzice, babcie i dziadkowie, ciocie i wujkowie, na
uczyciele obecni i już na emeryturze, dawni wychowankowie oraz
oczywiście uczniowie Polskiej Szkoły Podstawowej w Karwinie-Frysztacie do ostatniego miejsca zapełnili salę karwińskiego Domu
Przyjaźni w sobotę 25 lutego podczas Baliku Maskowego klas I-V.
- Jak już jest tradycją w naszej szkole - przywitał obecnych dy
rektor PSP Tomasz Śmiłowski - gospodarzem Baliku Maskowego
jest zawsze klasa IX. Uczniowie i rodzice klasy, która opuszcza szko
łę, przygotowują zabawę dla swoich młodszych kolegów.
Taniec z gwiazdami w wykonaniu dzieci klas I-V, przygotowany
przez nauczycielkę Dorotę Śmiłowską, rozpoczął pokazy taneczne po
szczególnych klas. Program okazał się tym bardziej atrakcyjny, że wy
lądowali w swoim statku kosmicznym także przybysze z innej planety.
Pierwszoklasiści pod kierownictwem nauczycielki Aleksandry
Banasik zaprezentowali „Ekoplanetę", drugoklasiści z nauczycielką
Urszulą Sikorą pokazali taniec„Moja planeta". W rytmie twista zatań
czyli uczniowie klasy III pod wodzą nauczycielki Grażyny Bednar.
Klasa IV w swoim pokazie przedstawiła znanych z różnych bajek
przedstawicieli świata zwierząt, program przygotowała z dziećmi
nauczycielka Dorota Śmiłowską. Przybysze z kosmosu pomogli
wszystkim obecnym przenieść się na inne lądy, różne części świata
zaprezentowali w tańcach przygotowanych przez nauczycielkę Be
atę Siwek piątoklasiści.
Drugą część programu balowego rozpoczął polonez pokazowy
w wykonaniu uczniów klasy IX. Do nich dołączyły młodsze dzieci

w swoich maskach karnawałowych. W trzeciej części baliku był czas na
gry i zabawy, które dla młodszych kolegów przygotowali i prowadzili
członkowie Parlamentu Szkolnego. Parlament składa się z uczniów
szkoły, działa pod przewodnictwem nauczycielki Renaty Słowik.
Nie zabrakło tradycyjnych atrakcji balowych, takich jak loteria,
wszyscy, dzieci i dorośli, bawili się wspaniale. Bogato zaopatrzony
wdania i napoje był bar. Przygotowane zostały również ciepłe posił
ki, zjeść można było bigos, barszcz, były też parówki dla dzieci.
CR / Fot. Czesława Rudnik
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PODSUMOWANIE Z BALI KI EM
TRZYCIEŻ/W niedzielę 26 lutego członkowie oraz sympatycy MK
PZKO w Trzycieżu spotkali się na zebraniu sprawozdawczo-wybor
czym. W programie nie zabrakło podsumowania roku 2016, ustale
nia planów na rok biężący. Został także wybrany zarząd oraz komisja
rewizyjna na nową kandecję i przedstawiciel na Zjazd PZKO.

Rodzinne Ostatki
LESZNA DOLNA / Prawdziwie rodzinna at
mosfera panowała na Ostatkowej Zabawie
Maskowej w Lesznej Dolnej, która odbyła się
w sobotę 25 lutego.
Na sali tańczyli dziadkowie, rodzice i dzie
ci. Wszyscy przebrani za ciekawe postacie,
nie tylko bajkowe.
- Właśnie policzyliśmy, że ostatni bal ma
skowy organizowany przez nasze Koło odbył
się dwadzieścia lat temu - zdradziły panie
w kuchni, które za chwilę już były na parkiecie.
- Umówiliśmy się, że tym razem wszy
scy będziemy się bawić, a w kuchni i bufecie
będziemy się wymieniali - wyjaśnia Renata
Szkucik, prezes Miejscowego Koła PZKO, któ
ra pamięta jeszcze bal sprzed dwudziestu lat.

Przedstawiono także plany związane z obchodami 70-lecia PZKO,
w ramach którego Koło będzie organizowało imprezy wspólnie z są
siednim MK PZKO z Gnojnika. Jednym z punktów zebrania był pro
gram kulturalny przygotowany przez dzieci ze Szkoły Podstawowej
im. Jana Kub i sza z Gnojnika.
W roku 2016 MK PZKO zorganizowano zebranie noworoczne,
Dzień Matki połączony z brygadą, jajecznicę z członkami chóru Godulan-Ropica. Koło było także organizatorem corocznego spotka
nia obwodowego na Goduli. W październiku odbył się tradycyjny
Koncert Jesienny, którego głównym tematem było 150-lecie założe
nia Polskiej szkoły w Trzycieżu.
Członkowie Koła mieli także okazję wyjechać na wspólną wycięczkę do Chaty Chlebowej. W ubiegłym roku udało się odremon
tować ostatnie pomieszczenie w głównym budynku MK PZKO.
Po zebraniu członkowie Koła przygotowali program specjalnie
z myślą o dzieciach. Przygotowany był mini karnawalik. Maski nie za
łożyły tylko dzieci, ale także rodzice. Tradycyne zabawy karnawałowe
przygotowała Agata Ujka. Następną imprezą zaplanowany na rok
bieżący będzie smażenie jajecznicy.
MT / Fot. Magda Tomeczek

w lesznej

Była na nim z mężem w kostiumach Żwirka
i Muchomorka.
Wtedy jednak na parkiecie byli tylko do
rośli. W tym roku najmłodsza uczestniczka
balu miała półtora roku a najstarsza 91 lat.
Skąd pomysł zorganizowania rodzinnego
balu? - Mogą się bawić również ci, którzy ina
czej nie mogliby przyjść, ponieważ musieliby
pilnować w domu dzieci lub wnuki. Dlatego
też nasz bal rozpoczyna się o godz. 17. - do
daje pani prezes.
Jak na polski bal przystało, rozpoczął się
polonezem. Potem odbyła się prezentacja
masek.
Oczywiście nie zabrakło też loterii, która
na tym balu jest nietypowa - każdy balo

wicz przynosi prezent niespodziankę, któ
rym potem wymieni się z innymi. Nikt więc
do domu nie odejdzie z pustymi rękami.
Oprócz tego późnym wieczorem odbyła
się też klasyczna loteria.
HS / Fot. Halina Szczotka

ZEBRANIE Z MUZYCZNYM AKCENTEM
GUTY / 5 marca spotkali się w Domu PZKO
w Gutach członkowie organizacji na zebra
niu sprawozdawczym.
Od kilku już lat Koło łączy zebranie z uro
czystymi obchodami Dnia Kobiet. Nie za
brakło więc kwiatków dla pań. Specjalni dla
nich zaśpiewał też tenor Władysław Cze
piec. Jego występ został entuzjastycznie
przyjęty przez publiczność.
Po części artystycznej nastał czas na podsu
mowanie roku ubiegłego. Prezes Koła Jan Ka
leta podkreślił, że rok ten był dla Koła bardzo
aktywny. Największą i najbardziej znaną im
prezą w Gutach są Dożynki. W roku ubiegłym
ich gospodarzami byli Irena i Jan Czudkowie.
Od lat już trwa współpraca guckiego
PZKO z GOK w Jasienicy. W ubiegłym roku
w ramach projektu „Bogaci tradycją. Do

32

ZWROT I 3/2017

roczna obrzędowość na pograniczu polsko
- czeskim" partnerzy z Jasienicy brali udział
w pieczeniu chleba przed Dożynkami Ślą
skimi w Gutach. Członkowie MK PZKO w Gu
tach przywieźli na dożynki do Jasienicy do
mowej roboty kołacze. Na Śląskich Dożyn
kach wystąpił zespółz Jasienicy Bierowianie.
W grudniu Koło ponownie pojechało do Ja
sienicy, tym razem na III Jasiynicką Wiliję.
Tradycyjnie Koło miało stoisko na Dniu
Mniejszości Narodowych w Trzyńcu. Regu
larnie w Gutach spotyka się Klub Kobiet.
Członkowie Koła od trzech lat spotykają się
też na bowlingu. Koło kończy rok Wigilijką,
która jest okazją do złożenia sobie życzeń
i przekazania prezentów.
- Rok 2017 jest rokiem jubileuszowym,
czeka nas wiele pracy. Odbędą się 50. Do

żynki Śląskie, obchodzimy 50-lecie Domu
PZKO oraz oczywiście 70-lecie Polskiego
Związku Kulturalno-Oświatowego - zakoń
czył swoje sprawozdanie prezes Jan Kaleta.
Zarząd Główny PZKO na zebraniu repre
zentował Jarosław Miczek. Obecna była też
Małgorzata Rakowska, która zaprezentowa
ła Fundusz Rozwoju Zaolzia.
Hś / Fot. Halina Szczotka
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OBRADY SKRZECZOŃSKICH PEZETKAOWCÓW
BOGUMIN-SKRZECZOŃ / Z udziałem przewodniczącego Zarządu
Głównego Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego Jana Ryłki
i Zygmunta Rakowskiego, pełnomocnika Kongresu Polaków ds.
wdrażania „Wizji 2035" odbyło się w niedzielę 5 lutego w skrzeczońskim Domu PZKO walne zebranie Miejscowego Koła PZKO, podczas
którego przeprowadzono ocenę działalności za 2016 rok.
Na wstępie przewodniczący Koła Bogusław Czapek serdecznie
przywitał zacnych gości i zaznajomił obecnych z programem zebra
nia. Następnie głos zabrał Zygmunta Rakowski, który podziękował
za zaproszenie i przedstawił podstawowe informacje na temat nie
dawno otwartego Funduszu Rozwoju Zaolzia. Poinformował rów
nież obecnych o możliwościach i sposobie korzystania z jego środ
ków przez członków Kół PZKO.
Po wyborach poszczególnych komisji sekretarz Koła Tadeusz Guziur przedstawił ogólne sprawozdanie. Do najważniejszych akcji i im
prez zorganizowanych w ubiegłym roku należały Bal Kabaretowy, ze
branie sprawozdawcze, tradycyjna impreza Powitanie Wiosny, mi
strzostwa Koła i dolnolutyńskiej szkoły w tenisie stołowym, smażenie
jajecznicy połączone z mistrzostwami Koła w strzałkach, dalej trady
cyjny festyn, XII edycja międzynarodowego turnieju w piłce nożnej
z udziałem drużyn z Grodkowa, Chałupek i PZKO 5krzeczeń.
Na początku października odbyła się autokarowa wycieczka
członków Koła do Tarnowskich Gór, w listopadzie zorganizowano
w Boguminie jubileusz 90-lecia istnienia chóru mieszanego Hasło,
natomiast ostatnią ubiegłoroczną imprezą była tradycyjna Wigilijka połączona ze spotkaniem z jubilatami Koła.
Kontynuowano również już ponad 40-letnią współpracę pomiędzy
MK PZKO Skrzeczoń i Towarzystwem Miłośników Ziemi Grodkowskiej.
Skrzeczoniacy wzięli udział w XX edycji Halowego Turnieju w Mini Piłce
Nożnej o Puchar Grodkowa oraz w obchodach Dni Grodkowa i Dożyn
kach Gminnych. W rewanżu grodkowianie byli uczestnikami Balu Kaba
retowego, turnieju w piłce nożnej, festynu oraz jubileuszu chóru Hasło.
W dalszej części zebrania sprawozdania przedstawili kierownicy
zespołów i członkowie zarządu odpowiedzialni za poszczególne od
cinki działalności pezetkaowskiej. Aktywnie działał zwłaszcza chór
mieszany Hasło, który z dyrygentką Ireną Szeligą zaliczył osiem wy
stępów, zwłaszcza podczas imprez Koła oraz występy w kościołach z
kolędami i podczas pogrzebów.
Dużo czasu i uwagi poświęcił zarząd Koła z gospodarzami Paw
łem Siostrzonkiem i Markiem Guziurem modernizacji i porządko-

waniu Domu PZKO, natomiast bardzo szczegółowe sprawozdanie
finansowe związane z Domem PZKO oraz pozyskiwaniem dotacji
i darów na działalność kulturalno-oświatową i sportową przedsta
wił skarbnik Czesław Gałuszka. Uchwalono również budżet i ramo
wy plan pracy na rok bieżący.
Następnie przeprowadzono wybory nowego 12-osobowego zarzą
du Koła, komisji rewizyjnej i delegatów na XXIII Zjazd PZKO, który odbę
dzie się 25 listopada br. w Suchej Górnej. Za dotychczasową sumienną
pracę w zarządzie Koła podziękowano Barbarze Cymorek i Zbigniewo
wi Górniokowi, którzy tymczasowo zrezygnowali z pracy w zarządzie.
W ramach dyskusji prezes ZG PZKO Jan Ryłko podziękował skrzeczońskim pezetkaowcom za bogatą działalność kulturalno-oświa
tową i sportową, wspomniał o aktualizacji „Leksykonu PZKO" w for
mie e-booka i konkursie Inicjatywy PZKO oraz nadsyłaniu wnio
sków do odznaczeń PZKO
Dalej poruszył sprawy związane z prenumeratą wspierającą dla
miesięcznika „Zwrot" oraz zachęcił do udziału i organizowania różno
rodnych imprez w ramach tegorocznych obchodów 70-lecia PZKO.
Ponadto w trakcie dyskusji omówiono sprawy związane z utrzyma
niem i reklamami na Domu PZKO, działalnością i występami chóru Ha
sło oraz opieką nad pomnikiem 104 Polaków na skrzeczońskim cmen
tarzu. Zaproszono również członków Koła na najbliższą imprezę - tra
dycyjne Powitanie Wiosny, które zaplanowano na 25 marca br. Już po
zebraniu prezes ZG PZKO z dużym zainteresowaniem zwiedził pezetkaowską Izbę Tradycji, która znajduje się na I piętrze Domu PZKO.
DG / Fot. Danuta Guziur

ZEBRANIE Z TEATREM I PODRÓŻAMI
NIEBORY / 26 lutego w Domu PZKO im. Pawła Oszeldy w Nieborach członkowie Miejscowego Koła PZKO spotkali się na Walnym
Zebraniu. To w tym roku odbyło się pod znakiem podróży.
Zebranych przywitał prezes Koła Bronisław Studnicki, który zapro
sił na scenę dzieci ze szkoły i przedszkola. Przedszkolaki zagrały bajkę
0 domku, w którym chciały zamieszkać różne zwierzątka. Ich starsze ko
leżanki z polskiej klasy w Nieborach zaśpiewały dwie piosenki ludowe.
Następnie dzieci poszły bawić się do salki na piętrze, gdzie gry
1 zabawy przygotowały i poprowadziły dla nich najmłodsze członki
nie Koła. Dorośli zaś mogli w spokoju brać udział w obradach i wy
słuchać sprawozdania z działalności Koła w roku ubiegłym.
Wybrano też delegatów na Zjazd PZKO oraz nowy zarząd, który
uzupełniły młode członkinie Koła Karolina Franek i Tereza Krężelok.
Po zebraniu członkowie przenieśli się w góry, na Szczyt Lenina zabrał

ich Artur Ferfecki. Jego wspomnienia z podróży zaciekawiły wszystkich
zebranych. Nic więc dziwnego, że zasypali go ogromną liczbą pytań.
Fundusz Rozwoju Zaolzia przedstawił w skrócie Zygmunt Rakowski.
Miłym zakończeniem zebrania był występ teatrzyku Gapcio, któ
ry działa w Miejscowym Kole.
HS/ Fot. Halina Szczotka
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Niepewni

losu swojej siedziby

KARWINA-NOWE MIASTO / Zebranie członkowskie Miejscowego
Koła PZKO w Karwinie-Nowym Mieście 4 marca połączone zostało
ze spotkaniem klubowym z okazji Dnia Kobiet. Po zebraniu do
wspólnej zabawy przygrywał uczestnikom imprezy na skrzypcach
Adam Sikora.
W pierwszej części spotkania omawiano sprawy najważniejsze
dla dalszej działalności Koła PZKO. Sprawozdanie przedstawił pre
zes Koła Eugeniusz Herman. Podkreślił, że potrzebna jest większa
aktywizacja członków, Koło liczy 118 osób, w imprezach bierze
udział najczęściej ok. 25 osób. Podczas zebrania odbył się wybór de
legatów Koła na listopadowy XXIII Zjazd PZKO w Suchej Górnej. De
legatami z Karwiny-Nowego Miasta zostali prezes Koła Eugeniusz
Herman i wiceprezes Stanisław Fierla. Prezes Herman przypomniał
również, że 3 lutego minęło sześćdziesiąt pięć lat od założenia nowomiejskiego Miejscowego Koła PZKO.
Koło organizuje obecnie co roku cztery sztandarowe imprezy.
Jest to Dzień Kobiet, smażenie jajecznicy, smażenie placków ziem
niaczanych, czyli popularnych stryków oraz wigilijka. Należy do
współorganizatorów Balu Polskiego w Karwinie, w tym roku przygo
towywało kotyliony. Podczas imprez Koła występują zespoły z pro
gramem artystycznym. W zeszłym roku nowomiejscy pezetkaowcy
gościli m.in. szkolny zespół Gizdy, gimnazjalistki z zespołu Nonet. By
ła też prelekcja Andrzeja Bizonia o Kanadzie.
Tradycją w nowomiejskim Kole PZKO była impreza z okazji święta
pań oraz imienin Józefa pod nazwą „Józef zaprasza". Jednym z człon
ków Koła był mianowicie Józef Gil, który zawsze bawił obecnych grą
na fortepianie. - Ale Józka już nie ma, bo nam zmarł przed rokiem wyjaśnił naszej redakcji prezes Koła. Toteż w tym roku zaproszono
Adama Sikorę, by grą na skrzypcach umilił czas świętowania. Nim
jednak muzyk rozpoczął swój program, prezes Koła złożył paniom
długie wierszowane, miłe, a zarazem pełne humoru i satyry życzenia
z dowcipnymi dygresjami na tematy równouprawnienia. Wzniesio
no toasty, rozdano kwiaty, były kanapki i ciastka.
Tym jednak, co w chwili obecnej najbardziej zaprząta umysły dzia
łaczy Koła, jest sprawa siedziby. Koło PZKO wynajmuje lokal w budyn
ku, w którym kiedyś mieściła się polska szkoła podstawowa. Kiedy

Płacz

i śmiech towarzyszyły pochowaniu basy

KARWINA-RAJ / Już po raz trzydziesty drugi zaprosili członkowie
Miejscowego Koła PZKO w Karwinie-Raju na tradycyjne ostatki, któ
rym towarzyszyło Pochowanie Basy. Impreza odbyła się 25 lutego,
w ostatnią sobotę karnawału, w Domu PZKO w Karwinie-Raju.
Gospodarzami wieczoru byli jak co roku śpiewacy chóru miesza
nego Dźwięk, który działa w rajskim Kole PZKO. Kierownikiem arty
stycznym zespołu jest Tomasz Piwko, asystentką dyrygenta Barbara
Tomanek, a kierownikiem organizacyjnym Antoni Tomanek.
W programie zabawy ostatkowej znalazło się miejsce na tańce,
przygrywał zespół Gestor Band, był czas na pogawędkę ze znajomy
mi. Przygotowana została atrakcyjna loteryjka. Nie zabrakło kuchni
domowej, ciepłej kolacji, smacznych pączków.
Wszyscy jednak z niecierpliwością oczekiwali na najważniejszy
punkt programu, jakim było pochowanie basy na czas bez hucz
nych zabaw. Bogaty obrządek z muzyką i śpiewami, ale też ze szlo
chem i narzekaniami, w wykonaniu śmiesznie przebranych osób
płci trudnej nieraz do odgadnięcia, spotkał się z entuzjastycznym
przyjęciem.
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polską placówkę edukacyjną z powodu małej liczby uczniów za
mknięto i budynek przejął Uniwersytet Śląski w Opawie, pezetkaowcy nie stracili swojej świetlicy, musieli już jednak płacić za wynajem.
- W salce Koła swoje akcje mają również inne organizacje spo
łeczne, m.in. Miejscowe Koło PZKO Karwina-Henryk. Swoje zebrania
organizuje tu zarząd Towarzystwa Przyjaźni Czesko-Słowacko-Polskiej, spotykają się emeryci, Klub Seniora Przyjaźń, seniorzy Czeskiej
Ubezpieczalni, a nawet seniorzy byłej Kopalni 9 Maja - wyliczył pre
zes Herman.
- Los naszej siedziby jest raczej niepewny. Budynek jest własno
ścią Uniwersytetu Śląskiego w Opawie, który jednak ma zamiar
sprzedać go w najbliższym czasie - tłumaczył prezes. Odbyły się już
w sprawie siedziby nowomiejskich pezetkaowców rozmowy władz
opawskiego UŚ z konsulem generalnym RP w Ostrawie Januszem
Bilskim, który, jak podkreślił prezes Herman, aktywnie zaangażował
się w tej kwestii i stara się pomóc.
Gdyby budynek odkupiło miasto, pezetkaowcy mogliby zapew
ne nadal pozostać w swoim lokalu. Jeśli zostanie sprzedany osobie
prywatnej, być może Koło PZKO będzie musiało go opuścić. Bierze
więc pod uwagę, choć bez entuzjazmu, możliwość przeprowadzki
w inne miejsce.
CR / Fot. Czesława Rudnik

Mimo że chodziło przecież o smutne wydarzenie, świadkowie
pochowania basy widząc stroje prowadzących ceremonię i ich za
angażowanie aktorskie, pękali wprost ze śmiechu. Wykonawców
nagrodzono burzą oklasków.
CR / Fot. Czesława Rudnik
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RYCHWAŁD PODSUMOWUJE
RYCHWAŁU / Rok 2016 w MK PZKO w Rychwałdzie był bogaty
w wydarzenia. Koło zorganizowało obchody Dnia Kobiet, Dnia Mat
ki, Festyn Ogrodowy, Wigilijkę czy wycieczkę krajoznawczą do Jesioników i Zlatych Hor.
W sobotę 18 lutego członkowie oraz sympatycy MK PZKO na
Walnym Zebraniu podsumowali miniony rok, zaplanowali działal
ność w roku bieżącym oraz dyskutowali o udziale w imprezie obwo
dowej z okazji jubileuszu PZKO.
Zanim zebrani w świetlicy rozpoczęli obrady, Waldemar Wieczo
rek zaśpiewał dwie pieśni Stanisława Moniuszki. Sala rozbrzmiała
dźwiękami Arii Skołuby z opery „Straszny dwór" oraz„Kozaka". - Jest
to pieśń o żołnierzu, który odchodzi na wojnę. W mieście spotyka
dziewczynę, której oddaje list dla swej matki - przybliżył treść
utworu Waldemar Wieczorek.
Po wstępie kulturalnym sekretarz Koła Halina Gawlas zaznajomi
ła zebranych z najważniejszymi sprawami dotyczącymi ubiegłego
roku. Wymienione zostały wszystkie imprezy, które zorganizowali
członkowie MK PZKO.
- Jedyną zarobkową imprezą Koła jest Festyn Ogrodowy. Z wystę
pujących zespołów najbardziej podobały się Niezapominajki z Hawierzowa, a zwłaszcza soliści - przypomniała Halina Gawlas. Wspomi-

Nie

nała również problemy, które pojawiły się w czasie przygotowywania
bufetu. Kiedy panie piekły kołacze, wyłączono prąd. Na szczęście pa
niom z Koła udało się opanować sytuację.
Praca Koła, to nie tylko działalność kulturalna. W Rychwałdzie nie
ustannie starają się modernizować Dom PZKO. W minionym roku uda
ło się polakierować osiem drzwi. Halina Gawlas podkreślała również
owocną współpracę MK PZKO z Kołem z Lutyni Dolnej, pozytywne
stosunki z zespołem Familijo czy Urzędem Miejskim w Rychwałdzie.
W dyskusji poruszono temat imprezy obwodowej, która odbędzie
się okazji obchodów 70-lecia PZKO.
Kc / Fot. Katarzyna Czerna

mają czas na nudę

BYSTRZYCA / Działacze MK PZKO w Bystrzycy obradowali 5 mar
ca w swoim Domu PZKO. Program zebrania sprawozdawczo-wybor
czego urozmaicili swoim występem uczniowie PSP im. Stanisława
Hadyny w Bystrzycy. Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet, każda
z obecnych pań otrzymała kwiatek.
Działalność MK PZKO jest naprawdę bogata. W minionym roku
odbyło się mnóstwo zarówno tradycyjnych imprez MK PZKO, jak
i nowych, które również cieszyły się wielką popularnością.
Prezes MK Lucyna Skńouril podkreśliła, że Koło organizuje nawet
cztery imprezy w miesiącu. Stara się, by były atrakcyjne dla całej rodzi
ny, więc na czas imprez dla dorosłych zapewnia też zajęcia dla dzieci.
- Równolegle do głównego programu odbywają się zajęcia i warszta
ty dla najmłodszych. Dzięki temu cała rodzina może spędzić miłe po
południe u nas w Domu PZKO. Mamy nadzieję, że właśnie ten model
przyciągnie do nas całe rodziny i uatrakcyjni nasze spotkania - wyja
śniła prezes Lucyna Skńouril i dodała, że dokumentację działalności
ułatwia laptop, który w ubiegłym roku MK PZKO otrzymało od ZG PZKO.
W części sprawozdawczej oprócz samej prezes MK PZKO zabrali
głos też przedstawiciele poszczególnych klubów zrzeszonych w MK
PZKO oraz ZF Bystrzyca. Wszyscy w swoich sprawozdaniach wyrazi
li zadowolenie ze współpracy z Kołem w ubiegłym roku.
Ewa Nemec kierowniczka ZF Bystrzyca zdradziła, że tancerze
przygotowują się do wyjazdu na prestiżowy festiwal w Vychodnej,
gdzie wspólnie z innymi zespołami PZKO-wskimi przedstawią pro
gram „Z biegiem Olzy".
Prezes liczącego ponad 50 członków Klubu Młodych „Gróń"
Tomasz Kantor przedstawił bogaty dorobek Klubu oraz podzięko
wał za pomyślną współpracę Zarządowi Koła.
Prezes Klubu Tenisa przypomniał, że w określonych dniach i go
dzinach młodzież szkolna może bezpłatnie korzystać z kortów teni
sowych. Korty tenisowe w Bystrzycy są używane nie tylko do gry
w tenisa, ale też np. do siatkówki i również jako zaplecze podczas
większych imprez, takich jak Zlot.

- W roku ubiegłym odbyły się dwa turnieje, nie udało się nieste
ty zorganizować trzeciego jesiennego turniej z powodu niesprzyja
jącej pogody - mówił.
Prężnie działa również bystrzycki Klub Kobiet liczący 21 członkiń.
Kobiety są niezastąpione szczególnie w kuchni, podczas porząd
ków wiosennych itd. W nagrodę za swoją pracę w ub. roku panie
pojechały na wycieczkę na Herczawę. Jesienią planują zorganizo
wanie wystawy z okazji 70-lecia PZKO.
Na zebraniu mówiono też o inwestycjach do Domu PZKO. Zainsta
lowano rekuperator, który pomógł rozwiązać problem wilgoci w ja
dalni i pleśni na ścianach. Oprócz tego pomalowano ściany i klatkę
schodową oraz odnowiono drzwi na piętrze. W tym roku MK PZKO
szykuje się do wielkiej inwestycji, mianowicie remontu i przebudowy
parteru, w tym Q Klubu, którą finansowo wsparli bracia Wałachowie.
W ubiegłym roku MK PZKO w Bystrzycy brało udział w konkursie
Inicjatywy PZKO. Nominowało do konkursu Zespół Folklorystyczny
Bystrzyca, który zdobył trzecie miejsce. - W tym roku wysłaliśmy
dwie nominacje do Inicjatyw PZKO. Nominowaliśmy spotkanie inte
gracyjne oraz organizowane przez Klub Młodych Hawaii Party mówiła prezes MK PZKO, prosząc równocześnie o głosowanie na te
przedsięwzięcia w finale konkursu.
AS / Fot. Anna Szotkowska
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PREMIERA mUZZIKAHTOU
TRZYNIEC / Chociaż oficjalna czeska pre
miera „Muzzikantów", filmu który powstawał
na naszym terenie, zaplanowana była dopie
ro na 2 marca, w Trzyńcu widzowie mogli
obejrzeć go już 23 lutego.
Tego dnia w trzynieckim kinie Kosmos
odbyły się dwa seanse, pierwszy otwarty,
drugi - premiera dla zaproszonych gości
i twórców filmu.
Widzowie pierwszego czwartkowego se
ansu byli zachwyceni. Artystów nagrodzili

brawami na stojąco. Wielu z nich skorzysta
ło z możliwości uzyskania autografów od
gwiazd występujących w filmie.
Nietrudno się domyślić, że największym
powodzeniem cieszył się Jaromir Nohavica.
Spora kolejka ustawiła się też po podpisy
Haliny Młynkowej i Leszka Wronki.
A film? Na pewno warto pójść do kina, by
samemu wyrobić sobie zdanie. Muzzikanti
to film muzyczny, lekki w formie i treści, za
tem można na pewno przy nim odpocząć.

Jest to pierwszy fabularny film kinowy,
którego akcja odbywa się na naszym terenie,
stąd wiele w nim ciekawych ujęć z miejsc,
które każdemu z nas są znane.
Na tle znanych miejsc można w filmie
zobaczyć też znane twarze. Oczywiście nie
brakuje gwiazd z naszego regionu takich,
jak Halina Mlynkova, Jaromir Nohavica, Le
szek Wronka.
Oprócz tego w filmie zagrał sobie np. rów
nież dyrektor generalny Huty Trzynieckiej
Jan Czudek czy członkowie Zespołu Folklo
rystycznego Oldrzychowice (MK PZKO 01drzychowice).
Można mieć do twórców żal o to, że nie
do końca wykorzystali urok naszego regio
nu i naszej gwary. Np. miejscowy wójt gra
ny przez Leszka Wronkę mówił po czesku,
nawet matka jednego z bohaterów ubrana
w strój góralski na Góralskim Święcie (nazy
wanym nie wiadomo dlaczego Góralskimi
Slavnostmi) mówi po czesku z jakimiś dziw
nymi naleciałościami. Gwara dodałaby fil
mowi z pewnością uroku.
Zwłaszcza, że na premierze tak Leszek
Wronka, jak Halina Mlynkova podkreślali, że
mówią gwarą, bo w Trzyńcu po prostu tak
trzeba. Halina Mlynkova dodała, że bardzo
by chciała, by film wszedł również do pol
skich kin. Nie wykluczone, że tak się stanie!
HS / Fot. Halina Szczotka
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TYPOGRAFIA MARKA CHMIELĄ
TEKST I ZDJĘCIA: WIESŁAW PRZECZEK

W galerii kawiarni literackiej Avion w Cze
skim Cieszynie w lutym i marcu wystawiał
Marek Chmiel, młody grafik z Hawierzowa-Suchej. Tematem wystawy była typografia
czyli pismo, którego projektowaniem przede
wszystkim zajmuje się autor.
Marek Chmiel jest absolwentem Katedy
Komunikacji Wizualnej na bratysławskiej
Wyższej Szkole Sztuk Pięknych. Jego praca
dyplomowa „Rodzina pisma Toolbox" zosta
ła wyróżniona w ramach międzynarodowe
go przeglądu projektów dyplomowych Gra
duation Project 2010.
Wystawa w Avione prezentowała dotych
czasową twórczość typograficzną artysty,
która wcale nie jest bagatelna. Marek Chmiel
jest autorem m.in. specjalnych krojów pisma
takich jak,,President Sans" dla Kancelarii Pre
zydenta Republiki Słowackiej czy „Veselica"
dla słowackiego zespołu folklorystycznego
SÜJK zainspirowana pierwiastkami tradycyj
nej kultury ludowej.
Osobny rozdział tworzą lettering!, czyli na
pisy kreślone na miarę. W odróżnieniu od fon
tu, gdzie trzeba wszystkie litery wzajemnie
dostroić tak, by można było je układać w do
wolnych kombinacjach, letering pozwala na
większą swobotę w kształtach poszczegól
nych znaków. Na przykład ciekawie wyglą
da nazwa herbaty przypominająca chińskie
znaki. Takim letteringiem jest rówmnież wi
nieta miesięcznika „Zwrot", której autorem
jest właśnie Marek Chmiel.
O tym, że typografia jest poważną dzie
dziną, niech świadczy fakt, że pomimo ukoń
czenia pięcioletnich specjalistycznych wyż
szych studiów Chmiel zamierza dalej konty
nuować studia w tym kierunku.
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„Myśl inspiracją" to nazwa jubileuszowej wystawy obrazów, rzeźb, płaskorzeźb, pastelowych graffiti i grafiki komputerowej
Waltera Taszka, karwińskiego rzeźbiarza, malarza i grafika. 7 7 lutego artysta obchodziI siedemdziesiąte piąte urodziny.
TEKST I ZDJĘCIA: CZESŁAWA RUDNIK

Wystawa otwarta jest w Miejskim Do
mu Kultury w Karwinie-Nowym Mieście do
30 marca. Wernisaż odbył się 21 lutego.
W programie kulturalnym zaprezentowały się
uczennice karwińskiej Podstawowej Szkoły
Artystycznej im. Bedricha Smetany.
O artyście plastyku WalterzeTaszku mówił
jego przyjaciel Ivan Seiner. Skupił się m.in.
na emocjach, jakie wywołują dzieła łaszka.
Zwrócił uwagę na różnorodność tworzywa,
które łaszek przerabia w sposób artystyczny,
ło oczywiście drewno, ale też metal, szkło,
glina, plastik, materiały tekstylne, a nawet np.
części instrumentów muzycznych.
Ważnym tematem dzieł łaszka, również
graficznych, jest region, z którym związany
jest emocjonalnie. Seiner przypomniał, że
największe prace plastyczne łaszka nie mo
gły zostać zaprezentowane na wystawie, są
to bowiem dzieła stanowiące stały element
dekoracji wnętrz, np. w karwińskiej Polskiej
Szkole Podstawowej, Podstawowej Szkole
Artystycznej, Bibliotece Regionalnej.
Również w plenerze podziwiać można pra
ce Waltera łaszka. Jest autorem rzeźb bohate
rów mitologii Słowian, które stanęły w kąciku
zabaw dla dzieci w karwińskim Parku Bożeny
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Nemcovej. Na frysztackim rynku od 1995 roku
w okresie świąt Bożego Narodzenia instalo
wana jest stajenka jego autorstwa, w której
postacie przyodziano w stroje regionalne.
Seiner wymienił też główne motywy wy
stępujące w twórczości łaszka. Wiele głębo
kich, poszukujących prac, w których uważny
odbiorca dostrzeże rozważania o sprawach
życia i śmierci, powstało w oparciu o przeży
wane przez artystę dzieła teatralne i muzycz

ne. Bodźcem, który często motywował pla
styka do działań artystycznych, była kobieta.
Jego prace przedstawiają jednak kobiety nie
jako obiekt erotyczny, ale jako uduchowione
madonny.
- Jest realistą z idealistycznym sercem,
z uczuciem i delikatnością.ło człowiek wrażli
wy i piękny - podsumował Seiner, żartując jed
nocześnie, że Walterłaszek powinien znaleźć
się wśród zabytków dziedzictwa kulturowego.

SALON SZTUKI

Walter Taszek urodził się 17 lutego 1942
roku w Dąbrowie, ale od wielu lat związany
jest z Karwiną.

Jest absolwentem kierunku ceramiki
użytkowej i dekoracyjnej w Państwowej
Szkole Rzemiosła Artystycznego w Liber

skim Hradziszczu. Pracował w reklamie, od
1991 roku prowadził własną firmę.
W latach sześćdziesiątych był jednym
z założycieli grupy karwińskich plastyków
Parazol. W 1971 roku został członkiem Sekcji
Literacko-Artystycznej Polskiego Związku
Kulturalno-Oświatowego w Czeskim Cieszy
nie. Później działał w Polskim Stowarzysze
niu Artystów Plastyków w Republice Cze
skiej. Nadal aktywnie uczestniczy w zaolziańskich plenerach i wystawach. W 2012 roku
został laureatem Srebrnych Spinek, nagrody
przyznawanej przez konsula generalnego RP
w Ostrawie za osiągnięcia na polu kultury.
Jego prace znajdują się w zbiorach mia
sta Karwiny, w muzeum w Bielsku-Białej, w
Stonawie, Gnojniku, Hawierzowie, na Kozubowej, w licznych zbiorach prywatnych.
Był inicjatorem karwińskich plenerów na
rynku i salonów artystycznych, uczestni
kiem wielu plenerów i wystaw w kraju i za
granicą, m.in. w Polsce, ale też na Słowacji
czy Węgrzech, w Niemczech, Szwajcarii,
nawet w Japonii i Stanach Zjednoczonych.

ZWROT | 3/2017

1

39

REGION

ZBIORY JANA LEOPOLDA SZERSZNIKA
CZESKI CIESZYN / Ks. Jan Leopold Szersznik należy bez wątpienia do kluczowych po
staci związanych ze Śląskiem Cieszyńskim.
Dzięki niemu możemy dziś korzystać z bo
gatych zbiorów starodruków w Cieszynie, za
wdzięczamy mu też m.in. rozwój szkolnictwa
w regionie oraz rozwój samego miasta Cie
szyna, którego został radnym. 3 marca minęła
270. rocznica jego urodzin.
O dorobku ks. Jana Leopolda Szersznika
mówiła 2 marca w ramach Międzygeneracyjnego Uniwersytetu Regionalnego PZKO
Anna Rusnok z Książnicy Cieszyńskiej.
Prelegentka zwróciła uwagę na wszech
stronność zainteresowań i wiedzy ks. Leopol
da Szersznika.
Szersznikowi Cieszyn zawdzięcza nie tyl
ko pierwsze na obecnych ziemiach polskich
muzeum - Muzeum Śląska Cieszyńskiego,
ale i bibliotekę, której kontynuatorką jest
Książnica Cieszyńska, w której biblioteka
Szersznika stanowi najstarszą i najcenniejszą
część zbiorów.
- Zbiory muzealne i bibioteczne groma
dził od wczesnej młodości - mówiła prele
gentka. I pomimo tego, że podczas pożaru
spora część zbiorów spłonęła, w momencie
jego śmierci biblioteka liczyła około 8 tys.
pozycji, a muzeum miało ponad 9 tys. eks
ponatów.
Otwarte dla publiczności w 1802 r. mu
zeum i biblioteka były jednymi z pierwszych
tego typu instytucji na obecnych ziemiach
polskich.
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W Cieszynie ks. Szersznik musiał zajmo
wać się wieloma rzeczami: i to tak sprawami
organizacyjnymi, jak i pracą pedagogiczną.
Z człowieka późnego baroku zamienił się
w człowieka renesansu. Po największym po
żarze w historii Cieszyna w 1789 r. nadzoro
wał również odbudowę miasta.
W 1787 r. został prefektem gimnazjum.
- Praca w Gimnazjum była jego najwięk
szym powołaniem - stwierdziła prelegentka
i dodała, że praca i edukacja młodzieży wpi
suje się w program zakonu jezuitów. Ponad
to Szersznik zarządzał koniunktami i bursa
mi dla młodzieży.
W 1804 r. objął stanowisko nadzorcy nad
szkołami ludowymi na całym Śląsku Cie
szyńskim.
- Zauważył, że ludność miejscowa mówi
większością po polsku, więc trudno im się
uczyć z czeskich podręczników. Jako pierw
szy starał się wyjednać podręczniki polskie
na terenie Śląska Cieszyńskiego, ale niestety
nie udało mu się - dodała wykładowczyni.
Natomiast udało mu się otworzyć biblio
tekę publiczną oraz muzeum w 1802 r. Za
łożył również fundację, która wspierała bi
bliotekę.
Fundacja działała do 1917 r„ po I wojnie
światowej i po podziale Śląska Cieszyńskie
go muzeum i biblioteka wegetowały.
Dopiero w latach 30. kiedy powstało Mu
zeum Cieszyńskie, zbiory Szersznika przeka
zano do tegoż muzeum.
AS / Fot. Anna Szotkowska, Beata Tyma

Pomnik Szersznika w Parku Pokoju

KSIĄŻKI NADESŁANE

NAJNOWSZA KSIĄŻKA BOGDANA TROJAKA
TEKST: LIBOR MARTINEK/ PRZEKŁAD: CZESŁAWA RUDNIK
Czytelnikom „Zwrotu", którzy interesują się literaturą, nie
trzeba przedstawiać cieszyńskiego rodaka, poety Bogdana
Trojaka. Niemniej„Zwrot"czytają nie tylko miłośnicy poezji, to
też przypomnijmy sobie na początek kilka danych z życiorysu.

WYRASTAŁ W WĘDRYNI
Bogdan Trojak urodził się 23 marca 1975 roku w Czeskim Cieszynie.
Wyrastał w Wędryni aż do swych osiemnastu lat, jego matka uczyła
w Polskiej Szkole Podstawowej w Czeskim Cieszynie. Ukończył Polskie
Gimnazjum w Czeskim Cieszynie, następnie studiował, ale nie ukoń
czył Wydziału Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie. Później na ołomunieckim Uniwersytecie Palackiego ukończył studia dziennikarskie.
Jako półroczne niemowlę w sadzie śliwowym dostał się Bogdan
niechcący pod wanienkę blaszaną. Przeżycie w całkiem ciemnej, za
mkniętej przestrzeni w środku słonecznego letniego dnia pozostawiło
w jego wrażliwej duszy niezatarty ślad. Wanną przykrywał się później
jeszcze wielokrotnie. Nie zapomni jesiennych wieczorów, kiedy na jej
wypukłe dno spadały przejrzałe ren kłody, czy podczas czerwcowych
burz miriady kuleczek gradowych. Swoją blaszaną macicę w końcu
przerósł. Od tej pory jest tym, kim jest - poetą, pisarzem i winiarzem.
W szkole średniej był Trojak jednym z inicjatorów polsko-czeskiej
grupy literackiej PaRaNoJa, a w 1995 założył z trzynieckim poetą Vojtechem Kućerą WELES (Wendryńskś Literärne-Estetickä Spolećnost),
który wydawał magazyn poetycki o tej samej nazwie (do dziś wy
chodzi w Brnie). Współpracował również z redakcją brneńskiego wy
dawnictwa Host, krótko działał jako redaktor naczelny magazynu
kulturalnego Neon i czasopisma internetowego Lumłr.

PISARZ IWINIARZ
Pierwsze wiersze Trojaka były pisane i publikowane po polsku, póź
niej (może pod wpływem studiów na wyższej uczelni w czeskim środo
wisku) zaczął pisać po czesku, ale okazyjnie pisze wiersze nadal po pol
sku (przekłada też z języka polskiego na czeski, przypomnijmy jego za
sługujące na uznanie uczestnictwo w antologii nowoczesnej polskiej
poezji „Bile propasti", Host, 1997). Trojak wydał do tej pory cztery zbiory
wierszy:,,Kunim śtetcem" (Host 1996), „Pan Twardowski" (Host, 1998);„Jezernice" (Vetrne młyny - Host, 2001 ),„Stryc Kaich se żeni" (Petrov, 2004).
Pierwsze trzy książki ukazały się następnie w jednym tomie razem
z rozdziałem nowych wierszy i do tej pory niepublikowanym utwo
rem „Otto Lilienthal" z 2004 roku pod nazwą „Kumśtkabinet" (Host,
2005). Trojak jest też autorem książkowego wydania prozy z blasfemicznym nazwaniem „Brnenske metro" (Host, 2008). W 1998 roku
zdobył nagrodę Jirego Ortena, w 2005 roku uzyskał nagrodę Magne
sia Litera za najlepszy zbiór czeskiej poezji. Obecnie zajmuje się głów
nie winem i winiarstwem. Do niedawna mieszkał w Boreticach na po
łudniowych Morawach, obecnie pracuje w Pradze.

PRZEZNACZONA DLA DZIECI
Najnowsza książka Trojaka przeznaczona jest dla dzieci, a jej tytuł
brzmi „Nok a Knedlićek. Bśsne o baśteni" (Host, 2016). Uzupełniają ją
przepiękne ilustracje Lenki Krikavovej. Zawiera zarówno poezję, jak
i prozę (krótkie bajki) i sztukę wierszem „O pekari, ktery neumel spät"
(potrafię sobie wyobrazić ją jako sztukę lalkową dla dzieci w adaptacji
Sceny Bajka Teatru Cieszyńskiego). W rozwoju poetyckiej i prozator
skiej twórczości Trojaka chodzi o miłą odskocznię do gatunkowych

Iicnjdan, TrcjoJo

Nok a Knedlićek
btisni, o bostenC

obszarów twórczości dla dzieci, zresztą
autor sam jest potrójnym ojcem.
Jeśli chodzi o temat, złożyła się na
niego zapewne logika życia rodzica,
przecież dzieciom też trzeba coś do
brego ugotować. Bogdan „Sporäk"
(czyli „Kuchenka") Trojak, jak sam się
3lU6frcr>. Xtnko, 3Wlcuw.
Xo*
w książce podpisuje, wyrósł w Wędry
ni na ziemniakach, kapuście i kiszce
(zsiadłym mleku). Czytelnikom zwierza się, że od wcześnego dzie
ciństwa straszył go przerażający pajacyk z grysiku Brutfaniok. Już
w wieku dwunastu lat napisał swój pierwszy poemat gastronomicz
ny „Stryk" na cześć śląskiego placka ziemniaczanego.
Po latach pisania i smakowania nawiązuje więc do tej pierwociny
książką, której tytuł przypomina rodzinną komedię fil mową „Peliśky"
- w jednej ze scen mianowicie ojciec denerwował się, że córka nie
widzi zasadniczej różnicy między wiedeńską kluską (nok) a czeskim
knedlem (knedlik). W tekście książki Trojaka chodzi zaś o baśniowych
bohaterów Noka i Knedliczka, skrzaty kuchenne, które troszczą się
o grubego Pana, który źle trawi, dopóki pod wpływem Zmory Noc
nej (Nocni Mura) nie wpadnie na to, że powinien zmienić sposób od
żywiania, w wyniku którego cierpi na meteoryzm, na zdrowszy.

KSIĄŻKA 0 JEDZENIU
Zbiorek tekstów dla dzieci rodził się powoli. Jak wyjawił poeta
w rozmowie dla portalu Ambiente (7.12.2016):„Nok a Knedlićek za
częli powstawać stosunkowo dawno, gdzieś przed pięcioma laty.
W tym czasie zakładałem Veltlin i zaczynałem dystrybucję autentycz
nych win do restauracji, toteż nie miałem zbytnio czasu na pisanie.
Większość czasu spędzałem w świecie gospód, przeprowadzałem de
gustacje, spotykałem się z sommelierami i dzięki temu poznawałem
kuchnię i kucharzy... Chciałem z tego wydobyć również coś literackie
go i przyszło mi do głowy, by napisać książkę wierszy o jedzeniu. (...)
Przed owymi pięcioma laty powstały pierwsze dwa, trzy wiersze,
później o tym nieco zapomniałem i tylko od czasu do czasu napisa
łem nowy wiersz. W zeszłym roku jednak powiedziałem sobie, że to
straszne, jak to się ciągnie, i że miałbym nadać książce kształt końco
wy. Zaproponowałem rękopis wydawnictwu Host, a oni go przyjęli,
ale musiałem nad nim jeszcze mocno popracować. W ten sposób
mogłem uzupełnić książkę o prostą fabułę - zbiór łączą trzy krótkie
prozy, z których dzieci powinny wyciągnąć odpowiednią naukę".
W wierszach Trojaka wyraziście występuje komizm językowy, hu
mor ten rodzi sytuacje komiczne, jak na przykład w„Cukrśrskem vesmfru":„Rotujid kobliha kołem dortu obihś./Dort se celyteteli,/że ma
sladky satelit", w„Letu kotlety":„Naklepani kotleta / do vesmiru odletä.
/ Unaśf ji v dali / letajici ta lir. //Jen co kotlet za von i, / jsou tu voni: ufoni!"
Trojak potrafi bawić się rytmem wersów i ich rymami, częste są
metafory, które dodają tekstowi magii („tma houpave zvłfena";„pytläckym okem pretekś / mesfćni belmo"). Jeśli chodzi o kształt wier
szy, to ich budowa jest albo stroficzna, albo też, w wypadku krót
szych, stychiczna i pomysłowo wykorzystująca pointę.
Napomknęliśmy, że często wykorzystywany jest tu żywioł epicki,
zarówno w poemacie„0 pekari, ktery neumel spät", w którym boha
ter liryczny Kaśpśrek nauczył piekarza chorującego na insomnię
jeść na kolację ciastka z makiem jako leki sedatywne, jak i w krót
szych formach poetyckich, kiedy podczas igraszek słownych rodzą
się fantastyczne mikro opowieści.
■
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SWOJE TEKSTY PUBLIKOWAŁ
RÓWNIEŻ W „ZWROCIE"
W styczniowym „Zwrocie" zamieściliśmy obszerny artykuł o pasjach niestrudzonego
entuzjasty Józefa Chmielą z Karwiny-Darkowa, który 5 stycznia obchodził swoje
osiemdziesiąte urodziny. Dziś żegnamy go na zawsze, jego pogrzeb odbył się 7 marca
z kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Karwinie-Frysztacie.

Józef Chmiel był znanym na całym Zaolziu
społecznikiem, wieloletnim współpracowni
kiem „Zwrotu". Miał wiele pasji. Z wykształce
nia ślusarz, z zawodu ratownik górniczy, z za
miłowania był historykiem, dokumentalistą,
kolekcjonerem, fotografem, publicystą, ręko
dzielnikiem. Zmarł 28 lutego.
Pasjonował się wszystkim, co związane
było z regionem, w którym mieszkał, z jego
historią, żyjącymi tu ludźmi, ich obyczajami,
tradycjami, językiem. Zbierał, przechowywał
i starał się ocalić i zachować dla potomnych
zarówno dokumenty, zdjęcia, jak i przedmio
ty, przede wszystkim mówiące o górniczej
Karwinie, która była mu najbliższa.
Był autorem czy współautorem publikacji
0 regionie. W swoich zbiorach miał nie tylko
artykuły, które napisał, ale własne wiersze
1 opowiadania. Jego tworzone gwarą zabaw
ne najczęściej historyjki, oparte na przeży
ciach własnych czy opowieściach zasłysza
nych, niejednokrotnie zamieszczane były
również w „Zwrocie".

Józef Chmiel z trombitą

Przygotował niejedną wystawę. Sam na
fotografiach starał się uwieczniać odchodzą
cy w przeszłość świat, dokumentować zmie
niający się krajobraz górniczego regionu.
Oprowadzał również wycieczki po okolicy.
Zajmował się wyrobem ludowych instru
mentów muzycznych, trombit i rogów pa
sterskich. Zrobił około czterdziestu instru
mentów. Jego najdłuższa trombita (8,35 m
długości, niespełna 8 kg) zapisana została
w„Księdze rekordów Guinnessa".
Był inicjatorem imprez folklorystycznych,
przede wszystkim Międzynarodowych Dni
Folkloru Maj nad Olzą w Karwinie-Darkowie.
Został laureatem Srebrnych Spinek, nagrody
konsula generalnego RP w Ostrawie, z okazji
dwudziestolecia Maja nad Olzą otrzymał akt
uznania miasta Karwiny.

APTEKA MIEJSKA NA RYNKU
WE FRYSZTACIE
„U ZBAWICIELA - U SALWADORA"
Apteka miejska znajdowała się w północ
nym rzędzie domów na rynku we Frysztacie,
w miejscu dla każdego widocznym i dostęp
nym. Dziś ten dom w wyniku prywatyzacji
stoi opuszczony.
Na parterze domu było wejście do apteki.
Na następnych piętrach oprócz mieszkania
właściciela domu oraz apteki były magazyny
z różnymi materiałami i składnikami potrzeb
nymi do produkcji lekarstw. Na poddaszu
znajdowało się pomieszczenie do suszenia
roślin, z których robiono lekarstwa.
Aptekę we Frysztacie założył w 1834 ro
ku aptekarz Soneiber. Od niego odkupił ją
w 1842 roku Josef Bayer. Nowy właściciel roz
począł od generalnego remontu i moderni
zacji apteki.
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Należy wątpić, by w owych początkach
aptekarstwa we Frysztacie używano do pro
dukcji lekarstw innych materiałów niż natu
ralnych z przyrody, jak bowiem mówi mo
ralność starych narodów: co nie jest dane
z przyrody, to nie jest dobre.
Josef Bayer był sumiennym, uczciwym
człowiekiem, który w ciągu swojego życia
zrobił też wiele dobrego dla miasta Frysztatu. Przez długie lata był radnym miejskim,
pracował jako kasjer miasta, był komisa
rzem miejskim, dozorcą szkolnym itp.
Po śmierci Josefa Bayera, który zmarł
15 kwietnia 1875 roku, właścicielką apteki
stała się jego żona Franciszka Bayer.
W następnych latach aptekę czekały
zmiany, miała nowych właścicieli. Przeżyła
I i II wojnę światową, w 1958 roku została
jednak upaństwowiona, jak zresztą cała ka
mienica.

Warto dodać, że Julius Bayer, syn Josefa
i Franciszki, studiował w Wiedniu, został dok
torem historii. W 1879 roku spisał i własnym
nakładem wydał książkę o Frysztacie i przyle
głych miejscowościach.Tojego ogromna pra
ca. Książka jest dziś niedostępna. A szkoda!

FABRYKA SODY W KARWINIE SOLCY
Rok po założeniu w Gruszowie (Ostrawa)
fabryki sody, którą zbudował właściciel
wielkich posiadłości, baron węglowy Flenryk hrabia Larisch-Mönnich, podobna po
wstała w 1858 roku w Karwinie-Solcy. Sodę
produkowano sposobem Leblaca Volbu.
Karwińska fabryka była dobrze usytu
owana, miała zadowalające połączenie
kolejowe z kopalniami hrabiego Larischa
w Karwinie. Była średniej wielkości przed
siębiorstwem. Zatrudniała sześćdziesięciu
pracowników.

Zakład był dobrze na owe czasy wyposa
żony technicznie. Znajdowała się w nim ko
mora na kwas siarkowy z piecem na sodę,
magazyn, warsztaty i dom mieszkalny. Ma
szyny napędzano parą.
Po jakimś czasie wyrób sody Leblaca zu
pełnie zmalał. Ale hrabia Larisch wprowa
dził na próbę produkcję potasu. Przestała
być opłacalna, kiedy zaczęto produkować
spirytus.
W pobliżu dawnej fabryki przy drodze,
która dochodziła do suskiego lasu, ludzie
obserwowali dziwne zjawisko. Pojawiało się
tam nietypowe echo. Była to ciekawostka
i miejscowa atrakcja. Odgłos był czterokrot
ny. Na przykład przy wymawianiu liczb od
jeden do osiem echo jedynki doszło do
ucha słuchacza w momencie, kiedy wyma
wiana była liczba osiem. Głos ten powracał
zawsze cztery razy.
■

REPERTUAR SCENY POLSKIEJ - KWIECIEŃ 2017
9.4.
22.4.
25.4.
28.4.
30.4.

Rajska jabłonka
Plotka - premiera
Plotka
Plotka
Plotka

Czeski Cieszyn 17.30
Czeski Cieszyn 17.30
Czeski Cieszyn 19.00
Karwina 19.00
Czeski Cieszyn 17.30

Władysław Niedoba, był jednym z założycieli Sceny Polskiej i jej
wieloletnim kierownikiem artystycznym.
„Rajska jabłonka”, sztuka napisana gwarą, dedykowana była
stryjowi Władysławowi. Prapremiera odbyła się z okazji jubile
uszu 65-lecia Sceny Polskiej 24 września br.
W rolach głównych Karol Suszka i Tomasz Kłaptocz.

Bilety można zamawiać on-line na stronie Teatru Cieszyńskiego
www.tdivadlo.cz, (biuro organizacji widowni Sceny Polskiej: tel.
+ 420 558 731 141, scenapolska@tdivadlo.cz) lub zakupić w ka
sie teatru, kasa czynna we wtorki i piętki od 14.00 do 17.00 oraz
godzinę przed rozpoczęciem spektaklu.
Teatr zastrzega sobie prawo zmiany repertuaru.

FRANCIS VEBER: PLOTKA
Franęois Pignon jest bohaterem kilku filmów i sztuk teatral
nych francuskiego dramatopisarza Francisa Vebera (m.in. „Kola
cji dla głupca”, którą Scena Polska wystawiła w 2002 r. w reżyserii
Jana Monczki). Jest także główną postacią komedii „Plotka” zna
nej również jako film pod tym samym tytułem, w którym zagra
li Daniel Auteuil i Gerard Depardieu.
Główny bohater komedii jest przeciętnym, zwykłym facetem,
trochę nudnym życiowym nieudacznikiem. Zostawiła go żona,
córka nie chce się z nim spotykać, grozi mu utrata pracy - życie
wymyka mu się z rąk. Jego sąsiad Belone wpada na dość ryzykow
ny pomysł i podsuwa Pignowi rozwiązanie trudnej sytuacji. Pi
gnon decyduje się rozpuścić w pracy plotkę na własny temat...

ANDRZEJ NIEDOBA: RAJSKA JABŁONKA
Andrzej Niedoba - publicysta i pisarz, autor reportaży i sztuk
teatralnych. Jest również autorem słów pieśni „Szumi jawor”, do
której muzykę skomponował jego ojciec Adam Niedoba. Pieśń ta
stała się nieformalnym hymnem górali beskidzkich. Jego stryj,
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NAZYWANO GO SZWEJKIEM
Ludwik Cienciała [1922-1984]
TEKST: LIBOR MARTINEK / PRZEKŁAD: CZESŁAWA RUDNIK
ZDJĘCIA: ZE ZBIORÓW KAZIMIERZA JAWORSKIEGO, ARCHIWUM ZG PZKOI OŚRODKA DOKUMENTACYJNEGO KP

KOMIZM W LITERATURZE
ZAOLZIAŃSKIEJ
Komizm literacki na Zaolziu miał już
przed Ludwikiem Cienciałą mocną tradycję.
Tworzyło ją kilku autorów. Należał do nich
Henryk Jasiczek, kiedy pod pseudonimem
„Jónek z pohybu" publikował swoje humory
styczne felietony w „Głosie Ludu". Później
z niektórych z nich powstał zbiór „Humore
ski beskidzkie" (Katowice, Śląsk, 1959), w któ
rym Jasiczek stylizował zebrane anegdoty
beskidzkiego folkloru góralskiego.„Humoreski beskidzkie" Jasiczka nie miały służyć za
bawie, ich autor musiał liczyć na czytelniczą
recepcję tekstu.
To zbliża je do innego humorystyczne
go zbioru - do książki cieszyńskiego poety
i dziennikarza Pawła Kubisza (1907-1968)
„Zaszuwierzóny świat", wydanej w ostrow
skim Profilu pośmiertnie w 1972 roku. Kubisz chciał również opracować anegdoty,
które krążyły wśród cieszyńskich gawędzia
rzy ludowych, ale pod wpływem własnego,
bardzo złożonego i tragicznego losu są to
w końcu humoreski, które pokazują w krzy
wym zwierciadle własne smutne doświad
czenia autora.
Z przyczyn politycznych został Kubisz
w 1958 roku odsunięty na peryferie życia
społecznego i kulturalnego regionu, musiał
opuścić miejsce redaktora naczelnego mie
sięcznika „Zwrot" i aż do swej przedwcze
snej renty inwalidzkiej po wypadku, kiedy
w 1961 roku został potrącony przez moto
cykl, pracował jako robotnik w Hucie Trzynieckiej. Pewnie dlatego pojawia się w nich
gorzka nutka zamyślenia, ironii i bólu. Cho
dzi o uśmiech przez łzy i gniew, o świat, któ
ry był dla autora „zaszuwierzóny", czyli za
pomniany.
Nasz przegląd najważniejszych tekstów
humorystycznych z Zaolzia byłby niepełny
bez przypomnienia zbiorów prozy „Z naszej
nolepy" (Ostrawa, Profil, 1969) czy „Z Ada
mowej dzichty" (Ostrawa, Profil, 1977) Ada
ma Wawrosza (1913-1971), autora szeregu
sztuk dla teatru amatorskiego na Śląsku Cie
szyńskim i założyciela teatrzykuTorka.Wawrosz był znakomitym znawcą życia regionu,
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które potrafił barwnie przedstawić i nadać
mu formę gawędy ludowej, co przybliżało
jego twórczość do czytelnika regionalnego
i jego potrzeb kulturowych.
Proza Wawrosza była pisana gwarą i autor
szukał w niej i znajdował niejeden mocny,
jędrny i oddziałujący wyraz, jego postacie są
nacechowane językowo z celem stworzenia
podobieństwa prawdziwego i bliskiego czy
telnikowi. Chociaż pisał gwarą, co ogranicza
Ze współczesnych polskich autorów z Za
jego dzieło do regionu, pisał o współcze olzia aforystyką stosunkowo intensywnie
snych i ogólnie ludzkich sprawach, o przeży i z sukcesem ponadregionalnym zajmuje się
ciach i konfliktach typowych dla mieszkań autor dwujęzyczny Lech Przeczek (ur. 1961).
ców nie tylko tego obszaru.
Humorystycznie nastrojone opowiadania
Katowicka krytyk literacka Krystyna He- pisał i ojciec Lecha Przeczka Wilhelm Prze
ska-Kwaśniewicz w swej recenzji „O twór czę k (1936-2006); niektóre z nich mają bar
czości Adama Wawrosza", opublikowanej dziej postać facecji, opowieści rozbudowane
w „Zwrocie" (1977, nr 8, s. 49-50), docenia go żartu czy anegdoty z dowcipnym zakoń
to, że pisał o miłości i nienawiści, o samot czeniem, np. na temat zmysłowości kobiet
ności i starości, o stosunku człowieka do (opowiadanie,,Naga Agata").
przyrody, które są uniwersalne, lecz jego
sukces czytelniczy polega na napełnieniu
UKIERUNKOWANY NA HUMOR
tych tematów kolorytem lokalnym, na
Do ważnych, programowo wprost ukie
przedstawieniu ich na tle pięknej beskidz runkowanych na humor autorów należał
kiej przyrody, którą widzi niemal oczami
Ludwik Cienciała, który czerpał inspirację
malarza.
z miejscowego folkloru. Życiorys tego au
Erę czeskiego „Dikobrazu", słowackiego tora opracował przed nami już doc. Jan Ko
rzenny:
„Rohaća" czy polskich „Szpilek" przypomina
antologia humoru pisarzy zaolziańskich po
„Urodził się łO stycznia 1922 roku w Leszkolenia wstępującego do literatury na koń nej Doinej z rodziców zatrudnionych w hucie
cu lat pięćdziesiątych XX wieku „Mrowisko" trzynieckiej. Podobnie jak oni sam całe życie
(Ostrawa, Profil, 1964). W regionie i poza poświęcił pracy w tych zakładach, pracując
nim nie cieszyła się większym sukcesem.
jako frezer i dłutownik w warsztatach mecha
Nie możemy zapomnieć również o gatun nicznych. Dotknięty, jak wielu innych, losem
kach aforyzmów i fraszek, które na Zaolziu okupanta, był kilka miesięcy więziony, później
w sposób udany i w stosunkowo dużej licz zesłany na roboty przymusowe do Rzeszy. Po
bie uprawiali Janusz Gaudyn (1935-1984),
wojnie powrócił do huty, wreszcie w 1982 roku
Gustaw Sajdok (1935-2002). Fraszka ma przeszedł na emeryturę.
zresztą w polskiej literaturze długą tradycję
Od iat młodzieńczych towarzyszył mu
i swych wybitnych reprezentantów już od jędrny humor, którym przez całe życie dzielił
Mikołaja Reja (1505-1569) i Jana Kochanow
się ze społeczeństwem. Jużjako chłopiec zain
skiego (1530-1584; „Fraszki" są z 1584 r.) aż teresował się teatrem amatorskim w rodzin
do Juliana Tuwima (1894-1953), Konstante nej wiosce i samym Trzyńcu. W swym otocze
go Ildefonsa Gałczyńskiego (1905-1953), Ja niu, a nawet w szkole wyróżniał się niepospo
na Izydora Sztaudyngera (1904-1970) i Sta litym humorem i już w tatach młodzieńczych
nisława Jerzego Lecą (1909-1966), który jest towarzyszył mu przydomek Szwejk.
wraz z Karolem Irzykowskim (1873-1944)
Po zakończeniu działań wojennych rzuca
również wybitnym polskim twórcą afory się w wir pracy kulturalnej, organizuje przed
zmów (np. zbiór„Myśli nieuczesane").
stawienia teatralne, świetlice, różnego rodza
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ju programy, w których sam uczestniczy.
W latach pięćdziesiątych dochodzi do zorga
nizowania w Lesznej Dolnej zespołu satyry
i humoru Smyki. Był to pierwszy zespół ma
łych form na terenie Śląska Cieszyńskiego.
A ponieważ dysponował wielu dobrymi śpie

Jura: - Maciej, tyś je taki chytry, to
mi powiydz, jako je różnica między gorolskim wiesielym a pogrzebym.
Maciej: - Na pogrzebie je o jednego
ożrałego miyni.

wakami, Ludwik Cienciała postanowił zorga
nizować w Lesznej pierwszą imprezę Nasza
Piosenka. Ze względu na ogromne powodze
nie repryza odbyła się w Trzyńcu, ale już pod
nazwą Festiwal Piosenki Polskiej. Z biegiem
czasu doszło do kontynuowania tych imprez
w Trzyńcu. Ze względów finansowych impre
zie tej patronuje Zarząd Główny PZKO.

1/1/ związku z powstaniem dziś tak dobrze
znanego na terenie Śląska Cieszyńskiego i po
za jego granicami zespołu Gorol od 1950 ro
ku wiąże Ludwik Cienciała swoją działalność
z tym zespołem, początkowo jako członek chó
ru. W1952 roku zostaje przez zespół Gorola wy
stawiona «Gorolsko błyskawica», w której jed
na z głównych ról przypadła postaci Macieja.
By! to przełom w dotychczasowej działal
ności Ludwika Cienciały. Tak zrodziła się zna
komita postać Macieja, który odtąd systema
tycznie występować będzie na każdym Gorolskim Święcie i na imprezach zespołu Gorol.
Z biegiem czasu dojdzie do samodzielnych
kreacji tej postaci, stającej sięjakby symbolem
cieszyńskiego humoru.
Poza występami indywidualnymi w ra
mach zespołu Gorol bierze Cienciała udział
i w programie innych zespołów, przypomnij
my tu chociażby takie jak Olza, Hutnik, Hasło,
Sibica, i to zarówno na terenie Śląska Cie
szyńskiego, jak i w Polsce. Ponad dwadzieścia
lat pracował w Zarządzie Głównym PZKO,
zwłaszcza jego Sekcji Folklorystycznej. Za

STYLIZACJA GAWĘD
FOLKLORYSTYCZNYCH
Zbiór anegdot w gwarze cieszyńskiej, do
którego doc. Korzenny napisał słowo wstęp
ne, ukazał się więc pośmiertnie jako„Śmiych
Macieja" (Ostrawa, Profil, 1986). Anegdoty
wcześniej wychodziły w„Głosie Ludu",,,Zwro
cie", „Kalendarzu Śląskim" i były znane rów
nież w podaniu Macieja i Jury, corocznie ba
wiących publiczność na Góralskim Święcie
w Jabłonkowie.
Owymi gawędziarzami ludowymi byli wła
śnie Cienciała i aktor Sceny Polskiej Teatru
Cieszyńskiego Władysław Niedoba. Razem
występowali wielokrotnie nie tylko w Ko
łach PZKO, na Góralskim Święcie, ale także
„podczas Tygodnia Kultury Beskidzkiej w Wi
śle, na wiankach w Jaszowcu, a także festi
walach Folkloru Ziem Górskich w Zakopa
nem. Dialogi tej pary cechowała duża dawka
aluzji, a ich dowcip, choć rubaszny, opierał
się na dwuznacznych, często bardzo odle
głych skojarzeniach. Osiągnięta w ten spo
sób finezja dowcipu stanowiła o wielkości
kreacji artystycznej Cienciały". (S. Zahradnik,
„Ludwik Cienciała, czyli mistrz finezyjnego
dowcipu",„Głos Ludu", 25 lutego 2012, s. 4.)
Oprócz występów indywidualnych w ramach
Gorala Cienciała udzielał się w programach
innych zespołów, np. Olzy, Hutnika, Hasła, Sibicy, i to zarówno na Zaolziu, jak i w Polsce.

Humor jest znaczącym elementem twór
czości ludowej i dzięki swym wartościom
poznawczym może badacza zainteresować
migracją schematów fabuły prozy ludowej,
komizmem sytuacyjnym i wykorzystaniem
gwary. Cienciała jednak widział świat trady
cji ludowej z własnego punktu widzenia, nie
chodziło więc o prostą reprodukcję gawęd
folklorystycznych, ale o ich stylizację. Z jed
nej strony przystosowywał go do zmian cy
wilizacyjnych, stąd - z zetknięcia się świata
patriarchalnego ze światem nowoczesnym
- często czerpał sytuacje komiczne, z dru
giej strony nawiązywał do wygasających
tradycji ludowych i wartości regionu.
Wychodził od konkretnych, pojmowanych
realistycznie sytuacji, od wydarzeń lokalnych
i ich specyfiki, ale starał się nawiązać kontakt
ze współczesnym słuchaczem i czytelnikiem,
usiłował o naprawę stosunków międzyludz
kich. Toteż w wersji książkowej nie są wyróż
nione wszystkie aspekty humoru Cienciały,
jego komizm językowy, który uchwycony jest
tu nie w formie werbalnej, ale piśmiennej.
Jako czytelnicy, nie słuchacze, nie jesteśmy
więc zdolni ocenić np. elementów wymowy
komicznej (artykulacji, akcentu, tempa, tembru, ekspiracji itp.). Możemy zajmować się ko
mizmem słownym, językowym w węższym
tego słowa znaczeniu, słownikiem komicz
nym, morfologią, igraszkami słownymi i żar
tami (dialektyzmami, archaizmami, neologi
zmami, barbaryzmami) itp.
Maciej: - Wiysz co, Jura?
Jura:-Co?
Maciej: - Jo by rod wiedzioł, kaj umrę.
Jura: -A co byś z tego miot?
Maciej: - No, jo by tam nie szef.

długoletnią ofiarną pracę społeczną i pracę
dla samego Związku otrzymał wysokie od
znaczenie związkowe, ponadto tytuł Zasłu

Komitetu Wojewódzkiego, z polskiej strony

Wspomnianydoc. Korzennycharakteryzuje zawartość zbioru„Śmiych Macieja"w nastę
pujący sposób: „Anegdoty i dowcipy Ludwika

zaś medal Zasłużony dla Kultury Polskiej i in

Cienciały są fotografią czasu, maiują atmos

żony dla Związku I i II stopnia, akty uznania

ne odznaczenia oraz wyróżnienia.

ferę regionu, ewokują wiele typowych dla tego

Ludwik Cienciała zginął w tragicznych oko

skrawka ziemi śląskiej spraw zarówno socjal

licznościach 14 czerwca 1984 roku w Trzyńcu.

nych, kulturowych, jak i społecznych. Tłem jest

Żałować należy, że nie doczekał wydania zbio

Śląsk Cieszyński ze swym dniem powszednim,

ru, który niechaj będzie pomnikiem pamięci

z dokonującymi się przemianami, ze swymi

dla tego zawsze oklaskiwanego przedstawicie

ludźmi, którym przyszło tu żyć. Rozmiłowany

la humoru Śląska Cieszyńskiego i niestrudzo

głęboko w folklorze, zżyty ze środowiskiem Ślą

nego działacza na polu kulturalnym i oświato

ska Cieszyńskiego Ludwik Cienciała aktualizuje

wym regionu. (...) Cienciała, niezmiernie ko

wiele tradycji, rozbudowuje o nową treść. Widzi

munikatywny, miał duże aspiracje w kierunku

ten świat po swojemu. Z jednej strony przysto

wykorzystania komizmu, poprzez który szukał

sowuje się do jego przemian, z drugiej - ożywia

kontaktu ze światem oraz drogi do poprawy

wygasłe i wygasające już niemal tradycje i war

(Jan Korzenny,
„Śmiych Macieja"„Słowo wstępne".}
stosunków międzyludzkich".

tości regionalne. Czerpie z konkretu, z lokalnych

Maciej z Jurą na scenie

wydarzeń, z osobliwości regionu. (...)
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To niechybnie wielka szkoda dla kultury
Zaolzia, że Ludwik Cienciała zmarł przed
wcześnie i tragicznie wraz ze swoją żoną
przy wybuchu gazu w jednym z trzynieckich bloków mieszkalnych.
Razem z nim odeszła i jego spuścizna li
teracka, z której można by czerpać, nie tylko
z opublikowanych materiałów w „Głosie Lu
du", „Zwrocie", kalendarzach czy innych dru
kach regionalnych.
Z jego twórczości humorystycznej wybie
ramy na koniec kilka urywków, albowiem, jak
wiadomo, humor to najlepszy plaster na rany
życiowe. Lub, jak stwierdził król czeskich ko
mików Vlasta Burian (1891-1962):„Humor nie

Jak sie Maciej żynił, pyto sie go
w gminie urzędnik:
- Bieresz se oto tu obecną Zuze Pyrlik z dobrej woli?
Maciej: - Ale, kaj też tam. Z Miiikowa.

Zbiór zawiera dowcipy i anegdoty typowo
gwarowe, niedające się odtworzyć żadnymi
innymi środkami wyrazu literackiego, ponie
waż ich istotą jest wyzyskiwanie właśnie zna
ku słownego. Cienciała operuje wyłącznie two
rzywem gwarowym wjego postaci najbardziej
reprezentatywnej dla gwary Śląska Cieszyń

(Jan Ko
rzenny,„Śmiych Macieja",„Słowo wstępne")
Problematyka twórczości gwarowej za
pewne nie była dla Cienciały obca, ponieważ
ponad dwadzieścia lat działał w ZG PZKO, bar
dzo aktywny był w jego Sekcji Folklorystycz
nej. Za długoletnią ofiarną pracę społecznokulturalną dla Związku otrzymał wysokie od
znaczenia związkowe, „ponadto tytułZasłużony
skiego, tej od Bystrzycy po Cieszyn".

dla Związku I i II stopnia, akty uznania Komitetu
Wojewódzkiego, z polskiej strony zaś medal Za
służony dla Kultury Polskiej i inne odznaczenia
oraz wyróżnienia".

(Zahradnik, op. cit.)

Przilatuje Maciej do Jury i pyto go,
aby mu pojczoł dziesięć kiblów wody.
Jura: - No co potrzebujesz tą wodę?
Dyć mosz teraz studnie.
Maciej: -Ale szwigermutra mi wpadła
do studnie, amo tej wodyjyny po kark.

ŚMIECH MACIEJA
Książka„Śmiych Macieja"składa się z aneg
dot, które są podzielone na kilka części:
„O dzieckach"„,0 szkole i rechtorach",„Babski
plotki",„Chłopski przigody",„Podarzóne małżyństwa" „O wojokach i wojsku", „O dochtorach",„Wszelijaki i rozmaite". Anegdoty mają
typową formę gatunkową (rozpoczynają się
od poważnej sytuacji, dialogi składają się
z pytań i odpowiedzi, nie zawierają morału),
niemniej znajdujemy w nich kilka elementów
charakterystycznych dla Śląska Cieszyńskiego.
Gwarowo dostosowane są imiona postaci
(Jewka, Marynka, Zuzka, Hadam, Jura, Maciej)
i nazwiska, które mają również cechy regio
nalne. Nazwiska żeńskie podawane są niemal
zawsze w formie augmentatywnej: Gałuszkula, Kyrpcula, Podszywkula, Pustówkula. Do re
gionalnego zabarwienia anegdot przyczynia
się również dialekt cieszyński, którym te minatury epickie zostały napisane.
Do poszczególnych części zbioru „Śmiych
Macieja" anegdoty podzielone są według
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jest dla mnie gałęzią sztuki teatralnej, lecz sa

Ewentualnie przypomnij
my sobie, co powiedział aktor, komik i drama
turg Jan Werich (1905-1980): „Humor to wal
ka z ludzką głupotą". A na zakończenie jeszcze
jedna mądra sentencja pisarza Jaromira Joh
na (1882-1952) na dany temat: „Mówię wam,
mym sednem życia".

grup socjalnych czy profesji, które mają na ce
lu również satyrę czy wprost ośmieszenie.
Chodzi np. o nauczycieli, lekarzy, żołnierzy, ale
i kobiety (postacie kobiece). Przede wszyst
kim zaś w części „Podarzóne małżyństwa"jest
częste ironizowanie na temat pozycji kobiety
w społeczeństwie: Jura: - Mosz ty, Michoł, jesz

że humor przeżyje wszystko, nawet historię. Hu
mor jest wartością absolutną, bez czasu i prze
strzeni".

Maciej:

-

Ty, Jura, jaki je rozdziół

między państwym a babom?
Jura: - To jo nie wiym. Jaki?

cze to oko sine od ostatni bijatyki z babą? /

Maciej: - Wielki, państwo musisz

Michoł: - Mosz rozum, jo jyny tymu noszę go

bronić przed nieprzijacielym, a babe

Zbiorem
„Śmiych Macieja" udało się w ten sposób
Cienciale w formie pisemnej zachować bo
gate pokłady tradycji anegdotycznej na
Śląsku Cieszyńskim.
Oprócz Cienciały pionierem gatunku
anegdotycznego na Śląsku Cieszyńskim był
również rodak z polskiego Rozbarku, publi
cysta i folklorysta Aleksander Widera. Jego
opowiadania w zbiorze „Anegdoty, humo
reski i żarty ludu śląskiego" (1986) jednak
gatunkowo wahają się między humoreską
a anegdotą.
Pisarz cieszyński Władysław Sikora (19332015), który w „Zwrocie" prowadził z Ludwi
kiem Cienciałą rozmowę (ukazała się w 1987
roku, dopiero po śmierci tego humorysty),
zastanawiał się nad tym, jak Cienciała two
rzył swego Macieja: „Okazuje się chyba, że był

przed przijacielym.

zawiązane, aby mi dała pokój".

nie tylko znakomitym aktorem. Wspierał go
także tkwiący w nim znawca, etnograf odzna
czający się zdolnością twórczej interpretacji

ZE ZBIORU LUDWIKA CIENCIAŁY

postaci ludowej, konsekwentnego ożywiania
w niej całego bogatego splotu cech i zagad
nień. W tym sensie Cienciała kojarzy nam się
z postacią po prostu literacką, uogólnioną".

(W. Sikora,,,O Macieju",„Zwrot", 1987, nr 4.)

Jura: - Co robisz, Maciej, że tak
strasznie tłóśniesz?
Maciej: - Na nic.

RECENZJA ZWROTU

KIEDY RODZICE SĄ BARDZO ZAJĘCI
TEKST: CZESŁAWA RUDNIK / ZDJĘCIA: KARIN DZIADEK

Światową prapremierą była najnowsza realizacja Sceny Bajka
Teatru Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie, przedstawienie „Bajka
dla Kołderki”. Po wcześniejszej czeskiej premierze spektakl poka
zany został również w polskojęzycznej wersji. Scenariusz teatralny
napisała Hana Volkmerovä, reżyserem przedstawienia oraz auto
rem scenografii i lalek jest Tomäs Volkmer. Sztukę na język polski
przetłumaczyła Joanna Wania.
Pomysł przedstawienia był wspólnym dziełem Hany i Tomasa
Yolkmerów. Reżyser przyznał, że inspiracją, tą pierwotną, była dla
niego polska książka, która jednak podejmowała całkiem inny te
mat i nie może być mowy o żadnym plagiacie. Kiedy pojawił się po
mysł kołderki, którą można ożywić, powstanie sztuki było już tyl
ko sprawą nakreślenia interesujących postaci, rozwinięcia poszcze
gólnych wątków, wymyślenia zgrabnych dialogów.
Nazwisko jej twórców znane jest już publiczności czeskocieszyńskiej Sceny Bajka. W jej repertuarze nadal widnieje pozycja
ponadczasowa, przedstawienie „Pójdźmy wszyscy do stajenki”,
które grane jest w okresie świąt Bożego Narodzenia. Autorem sce
nografii i lalek był Tomäs Volkmer. Natomiast w 2014 roku od
była się w Bajce premiera spektaklu „Długi, Szeroki i Bystrooki”,
scenariusz teatralny napisała Hana Volkmerovä, reżyserował To
mas Volkmer.
Hana i Tomaś Volkmerowie są specjalistami od teatru dla dzie
ci, z którymi są w stałym kontakcie. Oprócz realizacji przedstawień
teatralnych funkcjonują aktywnie na wielu różnych frontach zwią
zanych z teatrem i jego oddziaływaniem na uczestnika w procesie
twórczym oraz na odbiorcę gotowego dzieła. Prowadzą warsztaty
i studio teatralne, a także terapię lalką. Spotykają się z dziećmi na
co dzień, chociaż ich zajęcia przeznaczone są dla różnych grup
wiekowych, również dla dorosłych.
Hana Volkmerovä na brneńskiej uczelni artystycznej JAMU
ukończyła dramaturgię teatralną, w Pradze studiowała reżyserię
w Katedrze Teatru Alternatywnego i Lalkowego DAMU, po czym
wróciła do Brna na studia doktoranckie w Atelier Edukacji Drama
tycznej dla Niesłyszących. Pisze scenariusze, jest pedagogiem,
uczestniczy w projektach i programach. Przewodniczy na przykład
ostrawskiemu stowarzyszeniu Theatr ludem, które m.in. realizo
wało projekt Lalka jako narzędzie edukacji.
Agnieszka, mała bohaterka sztuki „Bajka dla Kołderki”, to blon
dynka z kucykami, sympatyczna dziewczynka, jakich wiele wokół
nas. Ma swoje zainteresowania, zalety i wady. Lubi na przykład ry
sować, natomiast trudno zagonić ją do sprzątania zabawek. Nie po
trafi też zasnąć bez bajki.
Tego dnia jednak Mamusia i Tatuś są tak bardzo zajęci, że nie
znajdą ani chwili, by posiedzieć z córeczką i pozwolić jej spokoj
nie odpłynąć w krainę Morfeusza. Na szczęście dla widza nie dają
dziecku do ręki tabletu czy komórki, by przeniosło się w świat wir
tualny i dało im spokój. Starają się wytłumaczyć mu, ile jeszcze
mają tego dnia do zrobienia. Tatuś jest naukowcem i przeprowa
dza nocne eksperymenty w pracy, Mamusia musi przygotować
wszystko do jutrzejszego wyjazdu do babci.

Hana Volkmerovä „Bajka dla Kołderki". Przekład Joanna Wania, reżyseria,
scenografia i lalki Tomäs Volkmer, muzyka Artur Riman.
Premiera: Scena Bajka Teatru Cieszyńskiego, Czeski Cieszyn, 24.2.2017.

Agnieszka w tej sytuacji zdana jest na siebie i na własną fantazję.
A tu nagle okazuje się, że problem z zaśnięciem ma również Kołder
ka Agnieszki. Agnieszka opowiada więc Kołderce bajkę o Czerwo
nym Kuferku, zaś Kołderka, która każe siebie nazywać Kołdrą Wielce
Szanowną, przekręcając śmiesznie słowa pomaga budować Agniesz
ce ciekawą opowieść. Między Agnieszką i Kołderką zawiązuje się
przyjaźń, która pozwoli przeżyć tę noc w sposób nietypowy. Tym
bardziej, że nie tylko Kołderka ożywa.
Swoje zasadnicze lub też mniej ważne role odgrywają latarka,
motyl, zegar, lawenda, skarpetki. Pojawia się też ze wszech miar in
teresujący Karol Wynalazca. Jego bliskoskop pozwoli teraz nocą zo
baczyć przedmioty, które wcześniej gdzieś się zapodziały i w dzień
były dla mieszkańców domu nie do odnalezienia. Nieco skompli
kuje i zaostrzy sytuację fakt powiększenia czy pomniejszenia osób
i przedmiotów, ale historia skończy się szczęśliwie. Rankiem zdzi
wiona Mamusia wszystko zastanie na swoim miejscu.
„Bajkę dla Kołderki” mali widzowie oglądają w pełnym energii
wykonaniu trzech zaledwie aktorów: Wandy Michałek (Agniesz
ka), Doroty Grycz (Kołderka, Mamusia) i Jakuba Tomoszka (Tatuś,
Karol Wynalazca, Skarpetki Basia i Kasia). Jest jeszcze piosenka Li
la Wendy, którą śpiewa Tamara Tomoszek. Muzykę do przedsta
wienia opracował Artur Riman.
Ciekawym pomysłem było stworzenie programu do spektaklu,
który stanowi jednocześnie Kartę prawdziwego badacza i wynalazcy.
Dzieci mogą na niej rysować, dowiedzą się też, z jakich części składa
się mikroskop. Poznają słownik Kołdry Wielce Szanownej i Karola
Wynalazcy oraz sami mogą wpisać wymyślone przez siebie wyrazy.
„Bajka dla Kołderki” to przedstawienie na pograniczu snu i jawy,
w pełnych żywych kolorów dekoracjach. Nie ma charakteru umoralniającego, natomiast dobrze rozwija wyobraźnię małego widza.
Dla starszych zaś, rodziców i opiekunów maluchów, jest wspaniałą
inspiracją do zabawy z dziećmi. Niepotrzebne są w tym momencie
kupione w sklepie zabawki, wystarczą przedmioty codziennego
użytku, które znajdują się w każdym domu. Twórcza fantazja po
zwoli bawiącym się nimi osobom przenieść się w fascynującą ba
śniową rzeczywistość.
■
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KRZYŻÓWKA ZWROTU

KRZYŻÓWKA
ZWROTU

POZIOMO:

2. flamaster
6. talerzyk na frytki
10. pokój w wiejskiej chacie
11. napomnienie
Wśród autorów prawidłowych
12. dziwak i wariat
rozwiązań zostanie rozlosowana
13. miasto portowe na Jawie
nagroda książkowa.
14. firmament
Rozwiązanie dodatkowe prosimy
15.4 mendle
przesyłać na adres pocztowy
16. stromy nad rzeką
lub e-mail: info@zwrot.cz
17. miejsce walk pięściarzy
do 5 maja 2017 r.
18. kociak
19. zasiada w ratuszu
Rozwiązanie krzyżówki z nr. 1/2017:
Kiedy w styczniu lato, w lecie zimno za to. 20. dobra passa
21. sportowa reprezentacja
Nagrodę książkową wylosowała:
24. chrust
Janina Wałach z Wędryni
25. guma podeszwowa
Gratulujemy!
28. arabskie państwo

31. manierka Majki
33. walka
34. cygański w operetce
37. do kruszenia na zamkowym
dziedzińcu
38. znany piłkarz Sportingu Lizbona
39. jedno z najmniejszych państw świata
40. król kojarzący się z popuszczaniem
pasa
42. dur brzuszny
43. bez legitymacji PiS-u czy PO
44. powiewa na maszcie
45. prezent
46. mówi jednym językiem
47. Brahe, astronom duński
48. papiery wartościowe
49. mały przetak w kuchni
52. rysunek wgłębny

53. waga bez opakowania
56. bardzo głośny krzyk
59. kapustę okrasi
62. popularny model 5/cor/y
63. drzazga
65. mastyf Nel
66. państwo faraonów
67. do przeczytania
68. półszlachetny minerał
69. Bikila, maratończyk etiopski
70. osada rolnicza
71. piąty cesarz rzymski
72. Muzykant
73. kolega Mei
74. przed wejściem do budynku
75. drapieżny delfin
76. łosica
77. plantacja drzew i krzewów

PIONOWO:

1. budynek dla służby folwarcznej
2. pokrętny interes
3. chorwacka metropolia
4. wysokie siodło tatarskie
5. kierownictwo spółki
6. chińska układanka
7. twardy ser podpuszczkowy
8. filozof zwięzły
9. aerodrom
22. Shirley Tempie w RCz
23. zapisuje dane w czarnej skrzynce
26. lokum dla wcześniaka
27. przesunięcie narządu na właściwe
miejsce
29. wtajemniczenie
30. unika napojów wyskokowych
31. koncert dla uczczenia pracy artysty
32. silnik trabanta
35. pisemne sprawozdanie
36. drążek do dźwigania wiader
41. krzyżówkowa papuga
50. umowny znak graficzny
51. klomb
54. zagrał w filmie Brudny Harry
55. do połknięcia w chorobie
57. dzikie lub oswojone
58. dźwigana na pomoście
60. Stańczyka namalował
61. statek żaglowy
64. opał do kominka
ROZWIĄZANIE DODATKOWE
(Polskie przysłowie)
Opr.BIKI

ILUSTROWANA KRONIKA MIESIĄCA: LUTY 2017
MK PZKO Trzyniec-Łyżbice-Wieś zorganizowało 14. już edycję turnieju w bowlingu.
MK PZKO w Piosku oraz Macierz Szkolna zaprosili na tradycyjny bal w Piosku.
Grała grupa Galax.

V W Karwinie-Raju MK PZKO zaprosiło po raz 32. na tradycyjne ostatki, którym

Ł- D towarzyszyło Pochowanie Basy. Gospodarzami wieczoru byli członkowie chóru
mieszanego Dźwięk.

Bal zorganizowało MK PZKO Trzyniec-Końska-Podlesie.
W czeskocieszyńskiej Strzelnicy bawiono się na Balu Gimnazjum.
Na Baginiec prowadził tradycyjny rajd zimowy PITS Beskid Śląski.

Na Ostatkowej Zabawie Maskowej bawili się pezetkaowcy w Lesznej Dolnej.
TT MK PZKO w Jabłonkowie zaprosiło na Ostatkowy Bal Papuciowy. W programie
wystąpił zespół Zaolzi, odbył się konkurs na najpiękniejsze papucie, do tańca
grał DJ Młynek.

ZJ

r Podczas balu MK PZKO w Wędryni program taneczny wykonali uczniowie klasy

ZD
Tl W Klubie Propozycji MK PZKO w Piotrowicach koło Karwiny okres międzywojenny i II wojny światowej wspominała członkini Koła Wanda Fusek.

IX PSP, w wokalistę zabawił się Janusz Ondraszek, towarzyszyły mu tancerki.

H r Jabłonkowska PSP była organizatorem 45. Zjazdu Gwiaździstego w Mostach
koło Jabłonkowa.

Z I

ZJ

"T 1 W Miejskim Domu Kultury w Karwinie-Nowym Mieście miał miejsce wernisaż
wystawy „Myśl inspiracją" plastyka Waltera łaszka z okazji jego 75 urodzin.
W programie zaprezentowały się uczennice karwińskiej PSA, o artyście mówił Ivan Seiner.

“jr WMK PZKO w Orłowej-Porębie odbyła się Zabawa Ostatkowa. Do tańca grała
ZJ grupa Old Boys Band.

Z I

VW programie zebrania członkowskiego MK PZKO w Nieborach był także występ
dzieci z przedszkola i szkoły w Nieborach, Teatrzyku Gapcio oraz prelekcja Artu
ra Ferfeckiego o Pamirze.

ZO
ZU

MK PZKO w Boguminie zaprosiło na zebranie członkowskie z występem zespołu Niezapominajki z Hawierzowa-Suchej.

Z Zebranie członkowskie MK PZKO w Trzycieżu uświetnił mini karnawał dzieci
w maskach.

ZO

Klub Seniora MK PZKO w Wędryni zorganizował też Bal Seniora.
"T

Podczas konferencji prasowej w siedzibie ZG PZKO w Cz. Cieszynie prezes ZG Jan
Ryłko i kierownik Rady Organizacyjnej Jarosław Miczek poinformowali o naj
ważniejszych wydarzeniach związanych z tegorocznym jubileuszem 70-lecia PZKO.

Z/

TO WMK PZKO w Hawierzowie-Błędowicach podczas Podwieczorku Ostatkowego
wystąpił teatrzyk MK PZKO w Milikowie ze spektaklem Ireny i Jana Czudków
„Stary pachoł" oraz tancerze grupy Flodur. Do tańca grał W. Folwarczny.

ZO

MK PZKO w Ostrawie zaprosiło na spotkanie klubowe dedykowane paniom.
Gośćmi Wieczoru Literackiego w czeskocieszyńskim klubie Dziupla byli Pavel
Novotny z Liberca oraz Robert Rybicki z Rybnika.
MK PZKO w Hawierzowie-Błędowicach zorganizowało już 38. Bal Młodzieżowy.
W programie zatańczył ZR Błędowice i tancerze ZT Flodur, grała kapela M. Pasza.
MK PZKO w Gródku zaprosiło na Bal Ostatkowy, do tańca grał Jan Młynek.
Scena Bajka Teatru Cieszyńskiego w Cz. Cieszynie zagrała polską premierę
przedstawienia „Bajka dla Kołderki" Many Volkmerovej w reżyserii Tomasa
Volkmera.
MK PZKO wTrzyńcu-Osiedlu zaprosiło na tradycyjną Ślędziówkę, w programie
był występ Mażoretek z Bystrzycy, do tańca grał Roman Lubowiecki.
MK PZKO w Stonawie zorganizowało Stonawskie Ostatki, grała grupa Party
Express, wystąpił ZPiT Suszanie. O północy przeprowadzono obrządek pocho
wania basów.

"T Q Kluby Kobiet i Seniora MK PZKO w Cierlicku zaprosiły członków i przyjaciół do
DPŻW na Kościelcu na tradycyjne Babskie Ostatki.

ZO

Książnica Cieszyńska
CZ III 6/2017
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ILUSTROWANA KRONIKA MIESIĄCA: MARZEC 2017
1 W Domu Opieki Społecznej Senior w Bystrzycy odbył się wernisaż wystawy obra-

I

zów Józefa Dronga, członka Polskiego Stowarzyszenia Artystów Plastyków w RC,
wieloletniego współpracownika „Zwrotu". Wystawa otwarta jest do 28 kwietnia.

1 n Występ dzieci oraz życzenia dla pań uzupełniły zebranie członkowskie MK PZKO

I Ł- Orłowa-Poręba.

A Na temat„Ks. Leopold Jan Szersznik i jego epoka"mówiła podczas spotkania Mię-

Z dzygeneracyjnego Uniwersytetu Regionalnego PZKOwCz. Cieszynie Anna Rusnok
z Książnicy Cieszyńskiej w Cieszynie.

3

Występ dzieci z sibickiego przedszkola uświetnił zebranie członkowskie MK PZKO
J Cz. Cieszyn-Sibica.
3 Sportowe spotkanie z bowlingiem zorganizowało w Cz. Cieszynie dla swych człon-

J ków i sympatyków Polskie Towarzystwo Medyczne w RC.
A Na spotkanie klubowe z okazji święta pań połączone z zebraniem członkowskim
4 zaprosiło MK PZKO Karwina-Nowe Miasto, na skrzypcach grał Adam Sikora.

p
i'jjp
Hf

C3^
!

W#
^ ^ i,: -ÄJ

r Zebranie członkowskie MK PZKO w Gutach połączono z obchodami Dnia Kobiet.

D Były kwiaty dla pań, śpiewał Władysław Czepiec.

r Na zebraniu członkowskim MK PZKO Hawierzów-Sucha odznaczenie Zasłużony dla
3 Związku z wpisem do Złotej Księgi otrzymali: Helena Krygiel, Lidia Pawlas, Olga
Ordelt, Anna Dzik, Karol Krygiel, Franciszek Słowik i Bronisław Słowik. Zebranie uroz
maicił wykład Anety Palaśek o Estonii.
Na wspólnym spotkaniu Klubów Seniora i Kobiet MK PZKO w Wędryni wystąpił ze/ spół Niezapominajki.
•1 A W Domu ZG PZKO w Cz. Cieszynie Zarząd Główny PZKO gościł z okazji Dnia KoI U biet działaczki PZKO. Dla pań zaśpiewał Przemek Orszulik.
1 A Sekcja Ludoznawcza ZG PZKO obradowała w Pogwizdowie.
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ZEBRANIA CZŁONKOWSKIE
Przygotowania do Zjazdu Delegatów
PZKO, tego najważniejszego wydarzenia,
którego wyniki będą określać dalsze losy
Polaków na Zaolziu na najbliższe lata, prze
biegają w naszym Związku pełną parą.
W większości Miejscowych Kół PZKO od
były się już zebrania sprawozdawczo-wybor
cze. Przedstawiano na nich kontrolę podję
tych wcześniej uchwał, sprawozdania z dzia
łalności, sprawozdania finansowe, wybrano
nowe władze oraz delegatów na Zjazd.
W trakcie wszystkich zebrań, w których
brałem udział, podkreślano m.in. znaczenie
prawidłowych i rzetelnych rozliczeń finan
sowych z gospodarowania własnymi środ
kami finansowymi. Z czystym sumieniem
mogę powiedzieć, że Polski Związek Kultu
ralno-Oświatowy jest pod tym względem
dla wszystkich organizacją godną naślado
wania. Również i z tego powodu jest wiary
godnym partnerem dla każdej innej organi
zacji i instytucji.
Powróćmy jednak do zebrań MK PZKO.
Bez względu na to, gdzie przebywałem, za
uważyłem zaskakujący brak informacji, któ
re ZG PZKO stara się przekazywać wszyst
kim członkom PZKO za pośrednictwem
Konwentu Prezesów. Wynika z tego, że pre
zesi nie informują wcale lub tylko w niewiel
kim stopniu swoją bazę członkowską o spra
wach przedstawianych na Konwentach.
A przecież każdy członek PZKO ma pra
wo wiedzieć, co robi Zarząd Główny PZKO,
jego Biuro i Sekretariat w celu efektywnego
zarządzania Związkiem, jak wiele wysiłku
kosztuje nas opracowanie odpowiednich
wniosków, zdobycie pieniędzy na działal
ność PZKO i ich rozliczenie. Tu mamy wiele
do zrobienia i ten apel po raz kolejny kieru
ję do prezesów Kół. Komunikacja, komuni
kacja i jeszcze raz komunikacja!
Już na początku mojej kadencji w 2010 ro
ku wprowadziłem system podobny (a właści
wie pierwowzór) do systemu działającego od
początku bieżącego roku w Funduszu Roz
woju Zaolzia. Pozwolę sobie przypomnieć,
jak to wyglądało za ostatnie trzy lata.
W 2014 r. Miejscowe Koła PZKO przestały
do ZG PZKO 12 wniosków. Wszystkie! wnioski złożone w Sekretariacie Zarządu Główne
go PZKO zostały wsparte finansowo w peł
nej wysokości kwotą 253 tys koron.
W 2015 roku otrzymaliśmy z 13 MK PZKO
14 wniosków na łączną kwotę 353 tys. koron.
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Również i w tym wypadku wszystkie! prze
słane do ZG PZKO wnioski zostały w 100%
dofinansowane (oprócz MK PZKO w Jabłon
kowie, które nie otrzymało żadnego dofinan

wywołuje u osób, które się z nimi stykają (za
równo wśród Polaków mieszkających w Repu
blice Czeskiej, jak i Czechów). Dlatego też tą
kwestią nie będę się zajmował.
Druga sprawa dotyczy ingerencji w markę
PZKO poprzez zamieszczanie dodatkowych na
pisów na Domach PZKO. W niniejszej opinii na

sowania).
W 2016 roku otrzymaliśmy z 8 MK PZKO
10 wniosków na łączną kwotę 364 tys. ko
ron. Wszystkie wnioski zostały w 100% dofi
nansowane. Wymagało to wprost tytanicz
nego zaangażowania całego Biura Zarządu
Głównego PZKO oraz redakcji „Zwrotu". Za
ten godny naśladowania wysiłek wszystkim
moim współpracownikom bardzo serdecz
nie dziękuję.
Oprócz wyżej wymienionych środków co
rocznie zdobywamy (podkreślam słowo zdo
bywamy - a nie otrzymujemy) około 4 min
koron na działalność całego Związku. Niech
sami czytelnicy ocenią - dużo to, czy mało.

podstawie dostępnej literatury fachowej oraz

Tematy poruszane na zebraniach człon
kowskich nie różniły się zbytnio. Wszędzie
podkreślano brak środków finansowych na

innych dostawców" (Ph. Kotier: Marketing,

bieżącą działalność, utrzymanie i remonty
Domów PZKO. Środki zdobywane przez
ZG PZKO można było dotychczas przezna
czać tylko na działalność programową a nie
na inwestycje. Chociaż, prawdę mówiąc,
udało nam się zdobyć parę złotych na re
monty Domów PZKO w Mostach k. Jabłon
kowa, Łomnej Dolnej i Karwinie-Frysztacie.
Kolejnym tematem była zmiana nazwy
Domów PZKO na Domy Polskie. Już się na
ten temat wypowiadałem, ale histeria roz
pętana na łamach Głosu Ludu cały czas jest
kontynuowana, i nie przyczynia się do jego
zrozumienia. Jeszcze raz powtarzam, że de
cyzja jest na tyle poważna, że należałoby ją
skonsultować na łonie Związku.
Ponieważ ten temat cały czas budzi emo
cje, zwróciłem się w tej kwestii do niezależne
go eksperta w zaresie nauki o zarządzaniu ze
specjalizacją w zakresie zarządzania strate
gicznego i marketingowego w instytucjach
kultury, doktora nauk ekonomicznych Łuka
sza Wróblewskiego, korespondenta Arts Ma
nagement Network. Oto jego wypowiedź:

ną, może być wyceniana i zaliczana do akty

własnego doświadczenia ograniczyłem się do
rozstrzygnięcia tej właśnie kwestii, a właściwie
do wykazania, że markajest bardzo ważną czę
ścią majątku każdej organizacji (w tym również
PZKO), jest bardzo ważnym elementem każdej
strategii marketingowej (w tym strategii pro
duktu), a za jej architekturę czy pozycjonowa
nie odpowiadają władze najwyższe organiza
cji, w tym w szczególności Zarząd PZKO.
Rozumienie terminu marka można przyjąć
za Ph. Koderem, który pisze, że jest to „kombi
nacja nazwy oraz innych elementów - kolor,
liternictwo, znak - mających na celu odróżnie
nie produktów jednego sprzedawcy od oferty

Wydawnictwo Rebis, Poznań 2005, s. 421).
Chociaż marka jest kategorią niematerial

wów przedsiębiorstwa, organizacji. Na markę
składa się znak towarowy (znak handlowy)
często podlegający ochronie prawnej, a także
ogół korzyści wymiernych oraz niewymier
nych, które stają się doświadczeniem konsu
menta posiadającego produkt tak oznaczony
(w tym również usługę).
Ogół tych odczuć będzie efektem wszyst
kich działań PZKO oraz zdarzeń, które będą
tworzyły wizerunek marki. Bez wątpienia na
leży zatem przyjąć, że szyldy, tablice, napisy
widniejące na Domach PZKO są bardzo waż
nym elementem marki PZKO a Zarząd Główny
PZKO zobowiązany iest do teao. abv chro
nić markę przed skutkami zdarzeń, które
moahrbv osłabić jej pozycje (więcej na ten
temat w: D. Ulrich, N. Smallwood: Marka przy
wództwa, MTBiznes, Warszawa 2009).
Budowanie silnej pozycji marki można
oczywiście powiązać z odwoływaniem się do
jej korzeni, do historii (tak jak w przypadku
Miejscowego Koła w Czeskim Cieszynie-Sibicy). Każda organizacja powinna to rozważyć,
szczególnie jeżeli to dotyczy rynku usług, tak

Na początku należy rozgraniczyć dwie

jak w przypadku PZKO.

kwestie. Pierwsza to problem rozpoznawal

Ponieważ jednak decyzje dotyczące ar

ności obu nazw „Dom PZKO" oraz „Dom Pol

chitektury marki są decyzjami o charakte

ski". Nie znam żadnych wyników badań, które

rze strategicznym, dlatego też wymagają

potwierdziłyby większą rozpoznawalność,

bardzo wnikliwej analizy i należą wyłącznie

jednej nazwy nad drugą, co bardzo istotne.

do kompetencji najwyższych władz. Działania

Nie wiem jakie skojarzenia każda z tych nazw

związane z architekturą marki polegają bo-

OD WYDAWCY

wiem na porządkowaniu wielu aktywności,
niekiedy wielu podmiotów (takichjak Miejsco
we Kola PZKO), które mogą być rozproszone,
mogą polegać na ujednoliceniu elementów
związanych z nazwą, kolorystyką oraz spójno
ścią działań marketingowych. Zamieszczanie
dodatkowych opisów na wybranych Domach
PZKO wyraźnie zakłóca tę spójność.

DZIECKA ZE STONAWY LAUREATAMI INICJATYW PZKO!
Kolejna, druga edycja konkursu Inicjatywy PZKO już za nami. W tym roku laureatem zo
stał zespół Dziecka ze Stonawy.
Na drugim miejscu uplasowało się Gorolski Święto. Z trzeciego miejsca cieszą się
członkowie MK PZKO w Jasieniu, którzy wydali publikację „Popołudnie wspomnień".
Tak jak w roku ubiegłym, również w tej edycji można było głosować na naszym portalu
www.zwrot.cz oraz za pomocą kuponów, które były wydrukowane w „Zwrocie" i w „Głosie

Chociaż dla lokalnie działających Miejsco

Ludu". Największą popularnością cieszyło się głosowanie na naszym portalu www.zwrot.cz.

wych Domów PZKO działania związane z ar

Patronat nad Inicjatywami PZKO objął konsul generalny RP w Ostrawie Janusz Bilski

chitekturą marki mogą wydawać się niecelo

W przyszłym numerze zamieścimy obszerną relację z uroczystej gali finałowej, na której

we, odbierające im samodzielność i niezależ

ogłoszone zostały wyniki Incjatwy PZKO. Odbyła się w Domu ZG PZKO na ul. Bożka w Czeskim

ność, w rzeczywistości służy to porządkowaniu

Cieszynie w piątek 21 kwietnia (obecny numer„Zwrotu" w tym czasie już był w druku).

(RED)

relacji w sferze marki całego PZKO oraz zwią
zanych ze Związkiem wielu Miejscowych Kół
PZKO. Dlatego też działania tego typu nie mo
gą być podejmowane samodzielnie bez uzgod
nienia z Zarządem Głównym PZKO, nawetjeże
li podejmowane są w najlepszej wierze.

SAJ MA NOWEGO PREZESA
PRAGA / Sekcja Akademicka „Jedność"
PZKO ma nowego prezesa.
Funkcję tę objął Adam Famy, który studiu
je na Uniwersytecie Karola w Pradze. Przed

Tyle na ten temat specjalista w zakresie

nim prezesem był Mateusz Kujawa.

marketingu i zarządzania w instytucjach

Informację o nowym prezesie przekazali

kultury. Nie będę się więcej wypowiadać na

przedstawiciele poszczególnych ośrodków

łamach „Zwrotu" na ten temat, ale z chęcią

Sekcji podczas sobotniego spotkania z człon

porozmawiam o tym z moimi prezesami na

kami Zarządu Głównego PZKO, które odbyło

Konwencie Prezesów.

się w Salce Bajka w siedzibie ZG PZKO.

Na zebraniach członkowskich często pa

Sporo miejsca na spotkaniu poświęcono

Kolejnym tematem były kwestie finanso

dały wypowiedzi nie zgadzające się z szerzo

komunikacji pomiędzy członkami SAJ a PZKO,

wania Sekcji, możliwości ubiegania się o do

nymi tu i tam półprawdami, że nikt nie wie,

szczególnie zaś sposobom przekazywania in

tacje, itp. Prezes PZKO Jan Ryłko zaznajomił

co to jest PZKO. Moje ośmioletnie wysiłki

formacji. Członkowie SAJ podkreślili, że klu

obecnych z możliwościami wsparcia Sekcji

mające na celu umocnienie pozycji i znacze

czową rolę odgrywa w tym Facebook.

przez ZG PZKO.

nia PZKO w świadomości społecznej jedno
znacznie potwierdzają, że PZKO, jako firma
i organizacja, jest rozpoznawalna wszędzie

Miesięcznik „Zwrot“ ogłasza

na Zaolziu, wśród Czechów i Polaków, w Pra

mmm t/rz&iw

dze i Warszawie, w Berlinie i Sztokholmie,
w Londynie i Nowym Jorku, w Sydney i Buka
reszcie, w Moskwie i Lwowie, w Wilnie i Kiejdanach.
Wszędzie tam, gdzie nam na tym zależy.
Wszędzie tam mamy swoich przyjaciół, Po

Konkurs ma charakter otwarty, tematyka prac jest dowolna.
Nadesłane utwory nie mogą być wcześniej publikowane (także w Internecie)
i nagradzane w innych konkursach.

laków, którzy mają bardzo podobne pro

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie konkursowych tekstów

blemy do naszych. Wkrótce znów spotka

w czterech egzemplarzach opatrzonych godłem słownym i oznaczonej tym samym

my się w Warszawie, by wspólnie zadecydo

godłem, zaklejonej koperty, zawierającej imię, nazwisko, adres, e-mail i numer

wać o sprawach najważniejszch dla Polonii

telefonu autora.

i Polaków za granicą.

Prace należy przesłać do 31.7.2017 na adres redakcji:

Kiedy będziecie czytać te wiersze, uro
czysta gala konkursu INICJATYWY PZKO

Miesięcznik„Zwrot", ul. Strzelnicza 28,73701 Czeski Cieszyn
z dopiskiem: „Konkurs Literacki".

2017 będzie już prawdopodobnie za nami.
Znów pokazaliśmy wszystkim, na co nas

Organizatorzy nie zwracają prac nadesłanych na konkurs i zastrzegają sobie prawo

stać, ile dobrego dla naszego polskiego

bezpłatnej publikacji nagrodzonych utworów.

społeczeństwa jesteśmy w stanie zrobić, jak

Regulamin konkursu można znaleźć na stronie: www.zwrot.cz.

wielki jest wkład PZKO w nasze życie spo

Nagrodzone prace zostaną wydane w publikacji pokonkursowej.

łeczno-kulturalne. Za to należą się wszyst

Projekt jest współfinansowany w ramach funduszy polonijnych
Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.
Konkurs jest dofinansowany przez Miasto Czeski Cieszyn.

kim członkom PZKO oraz całej ekipie Inicja
tyw PZKO 2017 WIELKIE DZIĘKI!
Jan Ryłko
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SPRAWA POLSKA - SPRAWA NAS WSZYSTKICH
Przez wiele lat był dyrektorem polskiej szkoły w Trzyńcu oraz polskiej szkoły na Podlesiu, pełnił też obowiązki inspek
tora szkolnego. Pomimo tylu obowiązków znalazł też czas na to, by poświęcić się pracy społecznej - czy to w swoim
macierzystym Kole PZKO w Lesznej Dolnej, czy w centralnych organach PZKO. Przez kilka kadencji był członkiem zarzą
du TNP, członkiem trzynieckiego komitetu ds. mniejszości narodowych oraz członkiem rządowej rady ds. mniejszości
narodowych. Od kilku lat też jako rzeźbiarz może się pochwalić marką Gorolski Swobody. Z Tadeuszem Szkucikiem
staraliśmy się znaleźć odpowiedź na pytanie - jak może polska społeczność przetrwać na naszym terenie.
TEKST: HALINA SZCZOTKA / ZDJĘCIA: WIESŁAW PRZECZEK
Można pana nazwać „drugim pokole
niem PZKO". Tzn. nie pamięta pan z au
topsji zakładania organizacji.
To fakt, natomiast należę do tych star
szych z drugiego pokolenia. Do PZKO wstą
piłem w 1966 roku. Mogę powiedzieć, że
pełnię już najróżniejsze funkcje w tej orga
nizacji od 50 lat.
Da się porównać PZKO z lat sześćdzie
siątych do tego, jak organizacja ta działa
dzisiaj?
Można porównać, chociaż diametralnie
zmieniły się czasy i warunki pracy społecznej.
Dzisiaj więcej niż praca społeczna ciągnie lu
dzi pieniądz, wygodnictwo i konsumpcyjny
tryb życia. Jednak jeszcze ciągle jest sporo
ludzi, którym zależy na naszej polskiej spra
wie. Z tym, że wtedy było ich znacznie wię
cej. Trzeba jednak wziąć pod uwagę fakt, że

4
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w najróżniejszych organizacjach - nie tylko
polskich, które dzisiaj działają, wygląda to tak
samo jak w PZKO. Jest grupa członków, któ
rych członkostwo ogranicza się do zapłace
nia raz w roku znaczków członkowskich oraz
grupa (o wiele mniejsza), która chce coś zro
bić dla siebie i drugich i robi to z mniejszym
lub większym powodzeniem.
Czy to jest nowy trend?
Ależ to nie jest nic nowego. Jak powsta
wały pierwsze Koła PZKO, to też tak było, jed
nak nie aż w takim stopniu. Dzisiaj jest więk
sze wygodnictwo, napływ informacji na czło
wieka znacznie większy, niż był wtedy. Po
wojnie ludziom bardziej zależało na tym, co
było nasze, polskie.Terazjuż mniej. Młodzież
woli usiąść przed komputerem, woli zająć
się informacjami, które przychodzą z całego
świata, a te nasze sprawy są dla nich mało
znaczące. Liczba tych, którzy chcą się zająć
naszą małą ojczyzną, drastycznie spada. Kie
dyś, jak organizowaliśmy festyn, to przycho
dziło sto, dwieście osób, teraz przyjdzie dwa
dzieścia, trzydzieści tych, którym jeszcze za
leży na tym, by się spotkać we własnym
gronie. Praca społeczna jest znacznie trud
niejsza dzisiaj. Jednak ciągle są ludzie, działa
cze, którym zależy. I na szczęście nie są to tyl
ko i wyłącznie osoby w podeszłym wieku.
Jest to problem naszego polskiego
społeczeństwa, czy inne organizacje też
się z nim borykają?
Wszyscy mają ten sam problem. W Lesznej współpracujemy ze strażakami, jeden
z naszych członków jest szefem strażaków,
więc mamy informacje z pierwszej ręki. Mają
grupę młodych, ale liczba aktywnych człon
ków też się drastycznie zmniejszyła. Świat
się zmienia i to jest wynik tych zmian. Nie
można ludzi zmuszać do pracy społecznej.

gdyby nie było PZKO, to nie ma już polskich

senie i „tustelanizmie", zamiast korzystać

Widać to np. w szkołach. Jest coraz mniej ak

szkół, nie ma polskiej społeczności. Wiem to

z otwartego dostępu do polskiej kultury.

tywnych rodziców. Częściej spotykamy się

z własnego doświadczenia, przepracowa

Na pewno wielka część pracy PZKO jest

z postawą - szkoło ucz moje dziecko, które

łem kilkadziesiąt lat w szkolnictwie prze

skierowana na folklor, na zachowanie trady

ma osiągać najlepsze wyniki, ale reszta mnie

cież. Współpraca szkół i PZKO od samego

cji. Czasami wydaje się, że mogłoby być te

nie interesuje.

początku rozwijała się bardzo dobrze, to by

go troszeczkę mniej. Jednak pamiętajmy, że

ła kuźnia polskości. Nie można powiedzieć,

z tradycji należy wychodzić. Moim zdaniem
nie jest tak źle. Oczywiście to pojęcie „tuste-

Pojawia się ostatnio stwierdzenie,,toż

że jak zlikwidujemy PZKO, to nagle pojawi

samość pzkowska", które stawiane jest

się tutaj jakaś lepsza jakość. Prawda jest ta

lanizmu" funkcjonuje, nawet jest takie po

w kontrze do „polskiej tożsamości". Czy

ka, że jak zniszczymy PZKO, to zlikwidujemy

wiedzenie „ón tym u nie rozum iy, bo ón ni-

rzeczywiście ta polskość odeszła z PZKO?

polskość na naszych terenach.

Gdyby nie powstało PZKO, to dziś już nie

ma tu stela". I coś w tym jest. Człowiek musi
się tu urodzić, chodzić do przedszkola, po

byłoby na tych terenach polskości. Oczywi

Nie poświęca dziś PZKO zbyt dużo swo

ście były czasy komunizmu, na czele struk

jej uwagi na promocję folkloru? Nie po

nas zrozumiał. Jak przychodzi ktoś z ze

tur naszej organizacji też stali różni ludzie.

winno się bardziej skoncentrować na

wnątrz, jużjako dojrzały człowiek, to trudno

Wierzę jednak, że wszystkim im zależało na

współczesnej polskiej kulturze? Wielu

mu tę naszą mentalność, nasz stosunek do

polskości, na naszym bycie na Zaolziu. Bo

uważa, że zamknęliśmy się w jakimś skan

polskości zrozumieć. Taki człowiek potrze-

tem do szkoły, żyć w naszej społeczności, by
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buje wielu lat, żeby nas zrozumieć. Bywa

Szkoła w nauce języka polskiego ma

jest jeden powód. Inny to znacznie bardziej

też, że nie zrozumie nas nigdy. I potem sły

więc olbrzymie znaczenie. Jednak bez

otwarty świat. Młodzi ludzie widzą swoją

szymy stwierdzenie „wy jesteście mało pol

wsparcia rodziców i środowiska trudno

szansę w świecie i wyjeżdżają stąd, nie tylko

scy". A moim zdaniem często nie jest ono

zachować przynależność do polskiej spo

do Pragi, Brna, ale też do Polski, za granicę.

zgodne z rzeczywistością.

łeczności.

Najczęściej najpierw wyjeżdżają na studia,

Czyli „tustelanizm" nie wyklucza pol
skości?

W szkole w kuchni pracowała pani cze

później tam zostają i tracimy ich. Z jednej

skiej narodowości. Ile razy tłumaczyłem

strony oczywiście należy się cieszyć z tego, że

dzieciom, że mogą z nią rozmawiać po pol

takiej osobie się udaje, robi karierę, realizuje

Nie, świadczy on o głębokim zakorzenie

sku, pani ich zrozumie, jednak one w więk

się, ale my jako społeczeństwo już ją tracimy.

niu w tradycji, o poszanowaniu naszej małej

szości przechodziły na język czeski. Ale prze

Niektórzy twierdzą, że jesteśmy dyskrymi

ojczyzny. A trzeba podkreślić, że bez tej tra

cież i my dorośli tak samo robimy, przycho

nowani ze względu na polską narodowość.

dycji nie byłoby Polaków na Zaolziu. Był

dzimy do sklepu, do urzędu i też rozmawiamy

Ja tak nie uważam, mamy się nie najgorzej

przecież taki okres, kiedy granica była za

po czesku. Z drugiej strony nie możemy się

i chyba właśnie z tego powodu zaczyna nas

mknięta i bardzo trudno było się dostać do

izolować, zamykać w swoich Domach PZKO,

ubywać. Wszystko jest w naszych rękach.

Polski. Gdyby wtedy nie utrzymywano tego

robić imprezy tylko dla siebie, w swoim pol

głębokiego przywiązania do tradycji, do ko

skojęzycznym środowisku. Ważne jest to, by

Sytuacja nie jest tak prosta. Żyjemy

rzeni u nas, to obawiam się, że dziś więk

się nie wstydzić swojej narodowości, nie

w czeskim środowisku i wpływ tego języ

czuć się gorszym. Trzeba dbać o ten nasz ję

ka jest olbrzymi.

szość mówiłaby po czesku.
Choć to oczywiście jest bardzo trudna

zyk, zwracać delikatnie uwagę dzieciom, by

Tak. Wczasach, kiedy chodziłem do szko

kwestia i trzeba starać się ją wyważyć.

starały się mówić poprawnie. Jeśli nie bę

ły, w autobusie wszyscy mówili gwarą, nie

W szkołach i przedszkolach należy mówić

dziemy dbali o nasz język, to długo tu jako

można było rozpoznać, kto chodzi do pol

poprawną literacką polszczyzną. Jeśli z tego

Polacy nie będziemy żyli.

skiej, a kto do czeskiej szkoły. Później jednak

zrezygnujemy, to będzie bardzo źle. W szko

6

w czeskich szkołach nauczyciele zakazywali

łach gwara musi iść na bok, jej używanie na

Spędził pan w szkole wiele lat. Wielu

dzieciom mówienia gwarą, nawet rodzicom

lekcjach i przerwach w relacjach nauczyciel

z pana wychowanków obecnie posyła

sugerowali, by w domu mówili po czesku.

- uczeń jest karygodne. Miejsce gwary jest

swoje dzieci do czeskiej szkoły. Wie pan,

I to im procentuje. Dzisiaj trudno w czeskich

w domach, w rodzinach i tam należy ją pie

co miało wpływ na ich decyzje?

szkołach znaleźć dzieci, które potrafią mó

lęgnować. Musimy pamiętać, że nie wolno

Sporo z nich wywodziło się z mieszanych

wić naszą gwarą. Może gdzieś w Bukowcu,

nam odciąć korzeni, z których wyrośliśmy.

małżeństw. Rodzice umówili się, że dziecko

albo w Łomnej tak, ale tutaj w Trzyńcu to

Ale moim zdaniem powinniśmy też sprowa

pójdzie do polskiej szkoły, przeszło więc

będą wyjątki.

dzać na Zaolzie więcej polskiej kultury. Mo

przez przedszkole polskie, szkołę podstawo

głoby też powstać więcej naszych zespo

wą, potem poszło do szkoły średniej czeskiej

łów, które tworzyłyby polską współczesną

i w tym momencie wielka liczba osób zaczę

Polskie szkoły nie mogą sobie pozwo
lić na taki krok?

kulturę - zespołów śpiewaczych, tanecz

ła na co dzień używać języka czeskiego i swo

Teoretycznie tak, ale w rzeczywistości

nych, teatralnych. Tego nam brakuje.

je dzieci prowadzić już do czeskiej szkoły. To

by to było bardzo trudne do zrealizowania.
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w PZKO ciągle coś się dzieje, przed Domem
PZKO stoją samochody, biegają tam dzieci,
organizowane są imprezy.
Nie ma się czemu dziwić, ostatnio na
wet niektórzy Polacy starają się podzielić
PZKO.
Bardzo mi przykro i boleję z tego powo
du. Już wyglądało na to, że sytuacja się uspo
koiła, i nagle problemy pojawiły się na nowo.
Może potrzebny jest kompletny re
start, mam wrażenie, że już wielu lu
dziom trudno ustalić, co było przyczyną,
a co skutkiem konfliktu?
Może to i prawda. Niektórzy mówią, że
gdyby nie pojawił się Kongres Polaków, dziś
nie byłoby problemu. Z jednej strony chyba
mają rację, z drugiej znowu myślę, że nie tę
dy droga. Może rzeczywiście taki restart był
by potrzebny. Może trzeba porządnie usiąść
przy stole i zacząć od nowa, bez uprzedzeń.
Ważnym też jest, żeby przestać „wymachi
Po pierwsze sporo dzieci pochodzi z mał

w nocniku, nagle była tylko jedna klasa, cza

wać szabelką"na łamach naszej jedynej ga

żeństw mieszanych, nie można któremuś

sami nawet był problem, by tę jedną klasę

zety i szerzyć nieprawdy i oszczerstwa. Fak

z rodziców zakazywać tego, by ze swoim

otworzyć. Na pewno można więcej zrobić

tem jest, że są ludzie, którym przeszkadza

dzieckiem mówił w swoim języku ojczystym.

w tym kierunku, ale też trzeba delikatnie, bo

to, że jest relatywny spokój i zaraz muszą

Nasi nauczyciele muszą mieć niesamowi

musimy pamiętać, że tych dzieci z mał

siać ferment. Moim zdaniem jednak odpo

te wyczucie. W czasach, kiedy pracowałem

żeństw mieszanych jest sporo i nie możemy

wiedzialnie powinniśmy uspokoić sytuację

w polskiej szkole w Trzyńcu na Podlesiu,

w żaden sposób umniejszać wagi języka

przed Zjazdem, bo to może źle się skończyć.

przekonywałem sporo rodziców w małżeń

jednego z rodziców. Musimy też brać pod

Może ten restart i taki początek z czystym

stwach mieszanych, by posłali dzieci do pol

uwagę fakt, że niektórzy rodzice umawiają

kontem byłby potrzebny. Ludziom, którym

skiej szkoły, musiałem uważać na każde

się, że poślą dziecko do polskiej szkoły pod

zależało na tym, by zasiać ferment w na

słowo, by kogoś nie urazić. To są bardzo de

stawowej, ale średnią szkołę wybierają już

szym społeczeństwie, ich zamiar się udał.

likatne sprawy, trzeba było bardzo ostroż

czeską, dzieci idą np. do czeskiego gimna

Obawiam się, że skutki tego będą opłakane,

nie dobierać słowa. Jednym zdaniem moż

zjum. Tragedią natomiast jest sytuacja, kie

bo w PZKO powstał duży rozłam.

na było wszystko zepsuć. Zostańmy raczej

dy młode małżeństwo, oboje z polskimi ko

przy czystej gwarze w domach, w zespołach

rzeniami (ich dziadkowie Polacy) zdecydują

Może być ferment, który pomoże or

a w szkole posługujmy się pięknym języ

się posłać swoje dzieci do szkoły czeskiej.

ganizacji, tzw. konstruktywna krytyka,

kiem literackim.

Tego nie można zrozumieć...

która będzie owocować rozwojem orga
nizacji.

Może też za mało w szkołach wyja
śniamy uczniom, jakie korzyści mają wła

Ma na decyzje wpływ udzielania się
rodziców w pracy w PZKO?

I to by było bardzo dobrze. W tym jednak
wypadku obawiam się, że będzie inaczej.

Na pewno ma. Jeśli czeski współmałżo

Zamiast łączyć ludzi, dzielimy się. Słyszę i u nas

nek ma możliwość i chce poznać naszą kultu

w Radzie Obwodowej głosy, że prezesom jest

Wiele zależy od szkoły, od tego jak pod

rę i pracę społeczną, widzi, że w Domach

obojętne, kto będzie prezesem ZG PZKO, czy

chodzi do sprawy. Nie ma takiego przed

PZKO pracuje się z dziećmi, z młodzieżą, że to

będzie jakiś Zarząd Główny, biuro ZG PZKO,

miotu jak„wychowanie w patriotyzmie", ale

ma pozytywny oddźwięk, to na pewno bę

czy nie. Ludzie nie rozumieją tego, że jak nie

śnie polskie szkoły, nie wychowujemy
w patriotyzmie?

te tematy można poruszać na innych lek

dzie bardziej przekonany do tego, by żyć

będziemy trzymali się razem, to zginiemy.

cjach, nawet na matematyce. Było tego i cią

w polskiej społeczności. Zwłaszcza, że często

Jest nas coraz mniej, a podziałów jest coraz

gle jest za mało. Myślę, że w pewnym mo

jest to jedna z mała, albo jedyna organizacja,

więcej. I dobrze, że istnieją małe organizacje

mencie, w pewnym okresie zapanowało ta

która bezinteresownie w gminie robi kulturę.

branżowe zrzeszające po kilka lub kilkana

kie chwilowe zadowolenie z tego, że nie ma

Często wtedy nawet osoby czeskiej narodo

ście osób, ale one nie uratują tej naszej pol

problemu - mamy wystarczająco dużo dzie

wości włączają się w pracę społeczną i wtedy

skości, choćby nie wiem jak dobrze działały.

ci w szkołach i w przedszkolach. Dyrektor

więź takiej rodziny z polskim środowiskiem

Bez dużej organizacji, takiej jak PZKO jako

nie musiał się tymi sprawami zajmować, by

jest znacznie większa. Choć z drugiej strony

polskie społeczeństwo sobie nie poradzimy.

ły po dwie klasy w roczniku, wszystko było

już też się spotkałem z tym, że ludzie broją

Ten konflikt powinien się jak najszybciej

w porządku. I nagle obudziliśmy się z ręką

przeciwko PZKO, bo chyba zazdroszczą, że

skończyć.

■
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PZKO W1977 ROKU

Tak na łamach „Zwrotu" pisano o Polskim
Związku Kulturalno-Oświatowym w roku 1977.
Organizacja obchodziła wtedy 30-lecie.

(...) Organizacja nasza miała jednoczyć

dziestu latach, możemy z wielkim optymi

użyczyła miejscowa Dziewięcioletnia Szkoła

Polaków wokół zasadniczych kierunków
rozwojowaych C5R umożliwiając im wyży

zmem i śmiałością nacechowaną rozsądkiem
i uświadomieniem politycznym zastana

Zespołu Kobiet w mieszkaniach jego człon

cie się w języku ojczystym, własnej kulturze

wiać się nad dalszymi kierunkami rozwojo

kiń, na przedstawienia Sceny Polskiej zwo

wymi naszego Związku, a także całej grupy

żono widzów do Cz. Cieszyna. Pod tym więc

grupy narodowej. Oceniając ubiegłe 30-le

narodowościowej Polaków mieszkających

względem aktualna sytuacja jest korzyst

cie dostrzegamy ogrom dokonań i pozytyw

w Czechosłowackiej Republice Socjalistycz

niejsza, dach nad głową nie rozwiązuje jed

nych osiągnięć PZKO. Wystarczy przypo

nej. [...] Stanisław Kondziołka przewodni

nak wszystkich problemów. A te istnieją -

mnieć całą masę naszych członków wyróż

czący ZG PZKO
(Na progu nowego etapu, „Zwrot" 7 977, nr 1)

np. działał przy Kole zespół instrumentalny

oraz miała umożliwić w całej pełni rozwój

nionych wysokimi odznaczeniami państwo

nie bowiem węd ryńskie Koło również z do

czy pracę społeczną.
Wystarczy przeanalizować dokumenty

skonałych bali, a raczej „Śląskich Ostatków",

PENETRUJĄC TEREN

z „Wianków", z„Wędryńskiego Kiermaszu" -

wszystkich 12 zjazdów PZKO, przebieg im
prez masowych związanych z jubileuszami,

a przy tego rodzaju imprezach wiadomo,

WĘDRYNIA

czym jest własny zespół instrumentalny.

działalność na rzecz ugruntowania kultury
socjalistycznej, pracę naszych zespołów
amatorskich, twórcze dokonania naszych
rodzimych artystów oraz uzupełnić to wszyst
ko o setki tysięcy godzin przepracowanych
w czynie społecznym przy budowie świetlic
i innych obiektów, aby zrozumieć, skąd bie
rze się ogromny autorytet naszego Związku
u władz partyjnych, w radach narodowych
i Froncie Narodowym.
Nasi działacze, którzy ostrogi społeczni
kowskie uzyskali podczas pracy w przedwo
jennych organizacjach, szczególnie o cha
rakterze lewicowym, podjęli się ogromnego
dzieła stworzenia możliwości wyżycia kul

stiwiar bcdtiemy naszym Czytel
kom Koła PZKO z różnych rakqlków naszego terenu. Na pierwszy
a*eń wybraliśmy Wędrynię. Dlaoego? Prawdę powiedzlawsz
trochę ,3 kumoterstwa'. \
Oirńskie Kolo bowiem należy
najwzorowszych abonentów ..Zwro
tu'. I pod względem
względei liczebności (co

większej. bo aktualnie 701 członków
Uczącej, organizacji PN - czyli
Miejscowego Kota PZKO. Jest to nie
tylko największa, ale również naj
aktywniejsza organizacja, co po
twierdza fakt. że w 1975 roku pod
czas podsumowywania współza
wodnictwa Kół Wędrynia zdobyła
tytuł .Wzorowe Koło XXX-lecin
wyzwolenia CSRS“. W ramach Koto
działa kilka zespołów, klubów,

Cz. Cieszyn z 274 abonentom.) i pod
względem procentowym. Jedynie w
Rychwaldzie procent ten jest wyż
szy - 25,5 %). Tak więc postanowi
liśmy spenetrować najpierw Wędrynię, kióra w obu Jtonkurenciacb" zajmuje drugie miejsca
Cmma la, licząca około 3 600 oby
wateli. jest Jedng z nielicznych Już
miejscowości, gdzie liczba Czechów
I Polaków jest równa. Polacy nawet
lekko przeważaj-'. - poza Wędrynia
podobnie korzystnie dla nas kształ
tują się stosunki w Komarzyskach,
Miiikowle i Gródku. Fakt ten prze
jawia się w Wędryni również w
składzie posłów w październiku no.......... anej Miejscowej
iscowejRady
RadyNa
N
rodowej - na 52 posłów
jest 25 n
»Słów Jest
rodowości polskiej, ma Wędrynia
■WOich posłów w Powiatowej Rai Okręgowej Radzie Narodos
Ostrawi». Przewodniczącym
•tvrodnitzqcym Frontu
Front
Narodowego w gminie przez kilka
kadencji był przewodniczący naj

w gminie.
Przy Kole działa m. in. zespół tea
tralny. zaliczany do czołówki tere
nowych zespołów. On to właśnie w
lipcu ubiegłego roku wystawił
w ..Czytelni" sztukę Alojzego Jlriska „Wojnarko w reżyserii Jerzego
Cienciały. Była to po ponad dwu
letniej przerwie, spowodowanej ge
neralnym
remontem
budynku,
pierwsza impreza. Tak więc ..Wojnarka“. która cieszyła się tak wiel
kim powodzeniem, że wystawiono ją
aż trzykrotnie, zainaugurowała no
wy okres w działalności Koła. okres.
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cy. Wprawdzie ostatnio, kiedy na czele Klubu
Młodych stanął nowy przewodniczący Arnold
Sikora, jest nadzieja zmian na lepsze, ale po
moc i zainteresowanie zarządu sprawami
młodzieży jest nader pożądane i potrzebne.
Postanowiono też powołać do życia Klub
Propozycji oraz Klub Przyjaciół Warszawy,
nie w ostatnich dwu latach, zjednały miastu
szli z propozycją założenia takiego klubu.
(Penetrując teren, Wędrynia,
„Zwrot" 1977, nr 1)

Przy Kole działa m.in. Zespół teatralny,
zaliczany do czołówki terenowych zespo
łów. On to właśnie w lipcu ubiegłego roku
wystawił w „Czytelni" sztukę Alojzego Jiraska„Wojnarka" w reżyserii Jerzego Cienciały.
Była to po ponad dwuletniej przerwie, spo
wodowanej generalnym remontem budyn
ku, pierwsza impreza. Tak więc „Wojnarka",
która cieszyła się tak wielkim powodze
niem, że wystawiono ją aż trzykrotnie, zain
augurowała nowy okres w działalności Koła,
okres, który po przymusowej niejako sta
gnacji cechuje wzmożona aktywność. Trud
no bowiem było pracować, skoro nie miało
się dachu nad głową. Pomimo tego radzono
sobie również i z tym. Np. Próby chóru „Wędrynka" pod batutą Franciszka Messa odby
wały się w domach prywatnych, Klub Mło
dych i młodzieżowy zespół taneczny korzy
stały z

lokalu

zaprzyjaźnionego

Koła

Trzyniec-Wieś, lokalu na zebrania zarządu

ZWROT | 4/2017

wych spotkań nowe metody, nowe formy pra

wielu sympatyków i miłośników, którzy wy

Ich praca stanowi o tym, że dzisiaj, po trzy-

miesięcznik społeczno-kulturalny

Albo inny problem - jak ożywić pracę mło
dzieży, jak wprowadzić do jej cotygodnio

wycieczki do Warszawy bowiem, szczegól

Trudno bowiem było pracować, sko
ro nie miało się dachu nad głową
Pomimo lego rodzono sobie również
i z tym. Np. próby chóru „Wędryńka" pod batuta Franciszka Hesa od
bywały się w domach prywatnych,
Klub Młodych i młodzieżowy zespół
taneczny korzystały z lokalu zaprzy-

turalnego obywateli narodowości polskiej.

ZWROT

- rozpadł się i warto na pewno zająć się
sprawą wznowienia jego działalności. Sły

wymi i resortowymi za osiągnięcia robocze

8

Podstawowa, kobiety urządzały spotkania
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KARWINA I

pizeiady historycznym Oto w trzy
nastym roku istnienia Kota ziściło

szeawBMa
Wnrur.ki lokalowe nie do poza
altiroezczcnin

w

Domu

Przyjaźni

wacji przez Armią Radziecką,
o czym mówi tablica wmurowana w
budynku. Ma on wartość : ISO tys.
Kćs, z czego około 350 tys. to
wartość czynu społecznego, przy
budowie przepracowano bowiem
23 tysiące godzin brygadniczych.
Najofiarniejszym działaczom i bu
downiczym dedykowany byl pro
gram, który odbył się w Domu Przy
jaźni. W programie wystąpiła mło
dzież szkolna, chór Koła „Hejnał" Echo“, zespół taneczny „Górnik*",

Wróciłam do Karwiny po prawie miesią
cu, na pierwsze w nowym roku zebranie no

go realizacja zadecyduje bowiem o przy

się do przygotowania upominków dla gości

szłych losach Koła. Chodzi o to, aby wciągnąć

jubileuszowego Festiwalu PZKO (ä propos

do pracy w Klubie Młodych jak największą

Zespołu Kobiet - jego członkinie wyhaftowa

liczbę młodych członków Koła.Trudność po

ły na stoły nowego Domu PZKO piękne ser

lega przede wszystkim na tym, że z powodu

wety). Zarząd MK PZKO traktuje swoje obo

braku odpowiedniego lokalu nie było regu

wiązki bardzo rzetelnie, widać, że nie szczę

larnych spotkań młodzieży, spora jej część

dzi sił, czasu i starań, by chluba całego Koła

zaczęła angażować się w Klubach w okolicz

- nowy, piękny Dom PZKO stał się dla PZKO-

nych Kołach. Trzeba więc czynić wszystko

-wskiej społeczności prawdziwym domem.

w tym kierunku, aby działalność Klubu Mło

I to przyczyniło się do tego, że i tym razem

dych była ciekawa, atrakcyjna, przyciągająca

odjeżdżałam z Karwiny optymistycznie na

jak największą liczbę młodzieży.

stawiona.

wego zarządu, wybranego na Walnym Ze

Poczyniono pierwsze kroki - na Premierę

braniu Koła w grudniu. Przyjechałam po to,

Klubu Młodych zaproszono przeszło 150 mło

by dowiedzieć się, jakie starania czyni za

dych, urodzonych po roku 1950. Ciekawe - ilu

rząd w tym kierunku, by mury Domu PZKO

przyjdzie, jaka będzie atmosfera, co przynie

ożywić, by zapełnić je nie mniej dobrą, choć

sie ta „premiera" i czy „repryzy" będą udane?

innego rodzaju robotą.
W małej salce, bo jest jeszcze duża sala,

MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY

na czele Koła roztrząsa najaktualniejsze

kretne plany na najbliższe pół roku działania.

sprawy i problemy. A zebrało się ich niema

W planach sporo miejsca zajmuje Jubile

ło. Dom wprawdzie stoi, ale wymaga jeszcze

usz Związku, przecież jubileuszowy Festiwal

dorobek, drobnych na pozór, ale ważnych.

XXX-lecia PZKO odbędzie się właśnie w Kar

Trzeba znaleźć gospodarza Domu PZKO.

winie 1 i to już właściwie niezadługo, bo

Należy opracować regulamin dla korzysta

w maju. Przedtem jeszcze w marcu XIII Festi

jących z obiektu. Konieczne jest przygoto

wal Piosenki Polskiej w sąsiedniej Karwinie

wanie harmonogramu. Trzeba... Należy...

6, na kwiecień trzeba jak największą liczbę

Konieczne jest... Sporo jest jeszcze do zro

zmotoryzowanych członków zmobilizować

w najbliższą sobotę odbywa się Premiera

ZWROT

Chór„Hejnał-Echo" - Zespół Kobiet - Komisja
przedstawiają rzeczowe, przemyślane i kon

Nie będzie zresztą na to nigdy czasu... Już

„Zwrot" 1977, nr 2)

Świetlicowa - Sekcja Turystyczna - wszyscy

prawie dwudziestoosobowa grupa stojąc

bienia, nie czas jeszcze spocząć na laurach.

(Penetrując teren, Karwina I,
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do udziału w II Rajdzie Szlakiem Ofiar Faszy
zmu, chór powinien wystąpić pod pomni
kiem ofiar.

Klubu Młodych. Mówi o niej przewodniczący

A obchody XXX-lecia w Kole? Warto by

Klubu - młody inżynier Piotr Twardzik. Kie

było przygotować własnymi siłami akade

rownictwo Klubu świadome jest niezwykle

mię. Komisja świetlicowa ma już pewne kon

trudnego zadania, które ma przed sobą - je

kretne propozycje. Zespół Kobiet zobowiązał

Komisja Teatralna i Żywego Słowa przy
ZG PZKO na zebraniu w dniu 13 stycznia
wstępnie oceniła rok 1976 w zakresie PZKO-wskiego teatru amatorskiego oraz w ostat
nim okresie grane przedstawienia.
Pozytywnie oceniono„Rebelię w Ligocie",
wystawianą w Lesznej Dolnej w reżyserii
Tadeusza Szkucika, pod patronatem aktora
Sceny Polskiej Janusza Bobka - jednoaktów
kę Janusza Osęki „Człowiek w ścianie" graną
w Żukowie Dolnym w reżyserii Haliny Woj
nar - wędryński spektakl„Męża Fołtasiówny"
Jerzego Jurandota w reżyserii Jerzego Cienciały i inne przedstawienia. Wyniki współza
wodnictwa zostaną ogłoszone w lutym na
odprawie reżyserów. Ponadto komisja omó
wiła przygotowania do tegorocznego jubile
uszowego Konkursu Recytacji. Eliminacje
przebiegały w dniach 15-22 stycznia w czte
rech obwodach: Karwina, Cz. Cieszyn, Trzy
niec, Jabłonków, zaś eliminacje centralne
5 lutego w Czeskim Cieszynie.
(Fakty i wydarzenia, „Zwrot" 1977, nr 2)
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PRZYJAŹŃ NADAL JEST DLA NICH WAŻNA
Połączyła ich Przyjaźń, karwiński ze
spół śpiewaczo-muzyczny pod kierownic
twem artystycznym Józefa Wierzgonia,
który od 1958 roku śpiewał i grał przez
pięćdziesiąt lat. Kiedy zakończył swoją
działalność, jego członkowie założyli Klub
Seniora Przyjaźń i nadał się spotykają.
TEKST I ZDJĘCIA: CZESŁAWA RUDNIK

COMIESIĘCZNE SPOTKANIA
Spotkania odbywają się co miesiąc w po
niedziałki w salce Miejscowego Koła PZKO
w Karwinie-Nowym Mieście. Każde z nich
zagajone zostaje wspólnie odśpiewanym
hymnem Przyjaźni „Leć, o pieśni, leć soko
łem", od którego rozpoczynano kiedyś każ
dą poniedziałkową próbę chóru.
Jak wyjaśnił prezes Klubu Seniora Przy
jaźń Tadeusz Bizoń, który prowadzi również
kronikę klubową, a kiedyś był kierownikiem

nich ważna i lubią przychodzić na spotkania

organizacyjnym zespołu śpiewaczo-mu-

w swoim gronie. Chętnie powracają na nich

kę, będące ujętą w krzywym nieco zwiercia

zycznego Przyjaźń, na spotkania przychodzi

do śpiewu, który ich kiedyś połączył.

dle pochwałą kobiet oraz satyryczną minia

35-45 osób. Przygotowany jest zawsze kon
kretny program. Wielkim zainteresowaniem

turę dramatyczną na tematy, jakżeby inaczej,

ZABAWA Z KABARETEM

damsko-męskie. Akcja osadzona została głę

cieszą się prelekcje, często zapraszani są po

Spotkanie 13 marca miało odświętny cha

boko w miejscowych realiach, co jeszcze bar

dróżnicy czy lekarze, którzy mają dla słucha

rakterze względu na niedawny Dzień Kobiet.

dziej podobało się publiczności, postacie z ży

czy ciekawe informacje i opowieści. Ale or

Życzenia wszystkim paniom złożył prezes

cia wzięte wywołały śmiech i burzliwe oklaski.

ganizowane są również imprezy związane

Klubu Tadeusz Bizoń. Były kwiaty, poczęstu

W drugiej części spotkania wystąpili z pro

ze świętami, zwyczajami ludowymi, np. wi-

nek i zabawny program. - Przygotowaliśmy

gramem muzycznym Danuta i Wiesław Bara

gilijka czy jajecznica.

małą niespodziankę dla naszych pań, bo ma

nowie, zaprezentowali znane i popularne pio

my w naszym gronie kabarecik, który wystą

senki, które razem z nimi śpiewała cała sala.

zycznego, który oklaskiwany był na całym

pi pod dyrekcją Władysława Dźwigonia - wy

Tadeusz Bizoń podziękował również Józefo

Zaolziu i daleko poza jego granicami, jest

jaśnił prezes.

wi Wierzgoniowi, który przez wiele lat przy

Przyjaźń, nazwa zespołu śpiewaczo-mu-

10

wany toast, pełne humoru wiersze i piosen

też słowem kluczem w stosunkach między

Kabaret, złożony oczywiście z członków

jego byłymi członkami. Nadal jest ona dla

Klubu Seniora Przyjaźń, przedstawił rymo

ZWROT | 4/2017

grywał na imprezach na akordeonie, a i te
raz jeszcze chętnie zasiada do pianina.
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W 1991 roku funkcję tę zaczął pełnićTadeusz Bizoń, który po założe

Przyjaźń

niu stowarzyszenia stanął na czele jego zarządu.

W1958 roku przez połączenie dwóch karwińskich chórów PZKO,

Repertuar zespołu był ambitny, składał się z utworów klasycz

frysztackiego chóru mieszanego Olza pod batutą Józefa Wierzgo-

nych, melodii operowych, operetkowych i musicalowych, a nawet

nia i nowomiejskiego chóru mieszanego, kierowanego wcześniej

trudnych utworów wybitnych kompozytorów światowych oraz

przez Karola Gąsiora, powstał zespół śpiewaczy, który przyjął nazwę
Przyjaźń.

z pieśni ludowych, popularnych, sakralnych. Przyjaźń, zgodnie ze

Kierownikiem artystycznym został Józef Wierzgoń. Opracował

swoją nazwą, śpiewała w kilku językach, oprócz polszczyzny w ję
zyku czeskim, słowackim, rosyjskim i po łacinie.

koncepcję pracy śpiewaków w chórze mieszanym w układach kil-

W początkowym okresie działalności zespół Przyjaźń liczył

kugłosowych przy akompaniamencie orkiestry o charakterze

ponad stu śpiewaków, byli to młodzi ludzie o silnych głosach. Do

symfonicznym i sam wybierał odpowiedni repertuar.

tego dochodziła orkiestra. Często występowali też z Przyjaźnią

W latach 1958-1966 zespół pracował pod egidą Miejscowych

soliści. Skład zbytnio się nie zmieniał, członkowie zespołu pozo

Kół PZKO w Karwinie-Frysztacie i Karwinie-Nowym Mieście. Na

stali mu wierni, jednak po upływie kilku dziesięcioleci jego szere

stępnie patronatem objął go klub zakłado

gi z różnych powodów, najczęściej zdro

wy Kopalni Armii Czechosłowackiej, w któ

wotnych, zaczęły się wykruszać.

rej pracowało wielu jego członków. Tak by

Kiedy zbliżało się półwiecze zespołu, za

ło aż do jubileuszu trzydziestopięciolecia
Przyjaźni.

częto powoli zastanawiać się nad zakoń

W 1993 roku Przyjaźń stała się samodziel

wytrwać do jubileuszu. Na koncercie ju

czeniem jego działalności. Postanowiono

nym zespołem, tzw. stowarzyszeniem oby

bileuszowym z okazji pięćdziesięciolecia

watelskim. Opracowała statut, który został

Przyjaźni w maju 2008 roku zaśpiewało

zatwierdzony przez Ministerstwo Spraw We

51 chórzystów, ich przeciętna wieku wyno

wnętrznych. Głównym celem statutowym

siła ponad 65 lat. W następnym roku na ze

było propagowanie pieśni chóralnej. Oprócz

braniu członkowskim większością głosów

kierownika artystycznego Przyjaźń miała

zdecydowano o rozwiązaniu zespołu. Jed

również swojego kierownika organizacyjne

nocześnie powołano do życia Klub Seniora
Występ kabaretu Przyjaźni

go, przez długie lata był to Władysław Ćmiel.

Przyjaźń.
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Macedonia leży w samym centrum Bałkanów, krzyżują się tutaj ważne szlaki komunikacyjne z północy na południe oraz
ze wschodu na zachód. Choć niewielka, bo zajmuje obszar zbliżony do województwa lubelskiego, ma bardzo zróżnicowane ukształtowanie terenu, od nizin po wysokie góry, rwące potoki i piękne jeziora.

Macedonia to również kraj, w którym jak
w soczewce widać wszystkie problemy z ja
kimi od lat borykają się całe Bałkany. Ponad
35 % mieszkańców spośród 2-milionowej
populacji stanowią inne grupy etniczne Albańczycy, Turcy, Romowie i Serbowie.
Dominującą religią jest prawosławie, ale
duża część społeczeństwa wyznaje islam,
w niewielkim stopniu katolicyzm i różne
odłamy protestantyzmu. Wszystko to spra
wia, że podróż do Macedonii może być fa
scynującą przygodą.
Jadąc do Macedonii od północy uderzy
nas widok majestatycznych gór, groźnie
wznoszących się na granicy z Kosowem. Wi
dok górskich szczytów zostanie z nami przez
większą część podróży, ponieważ Mace
donia w przeważającej części ma charakter
wyżynny, średnia wysokość kraju to 850 m
n.p.m. Na jej terenie można znaleźć kilka
szczytów wznoszących się powyżej 2500 m
n.p.m. z królującą ponad nimi górą Korab
(2747 m n.p.m.), leżącą na granicy z Albanią.

12
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Kolorowy Meczet w mieście Tetovo
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mniejszości albańskiej w Macedonii i siedzi
bę kilku partii politycznych.
Do najciekawszych zabytków w Tetovie,
które koniecznie należy zobaczyć, jest tzw.
kolorowy meczet, wśród miejscowych zna
ny jako Meczet Paszy. Już z zewnątrz zwraca
uwagę, ponieważ jego ściany pokryte są
oryginalnymi zdobieniami, przypominają
cymi karty do gry.
W środku natomiast czeka nas zaskaku
jący, iście „barokowy" wystrój świątyni - nie
bez kozery styl ten nazywany jest w mace
dońskich opracowaniach dotyczących ar
chitektury i sztuki tureckim barokiem. Ścia
ny pokryte są gęsto różnokolorowymi mo
tywami roślinnymi i geometrycznymi.
Świątynię ufundowały pod koniec XV wie
ku dwie siostry o imionach Hurszida i Man su
re w intencji uleczenia tej pierwszej z ciężkiej
choroby. Dziś siostry spoczywają w ośmiobocznym grobowcu znajdującym się na dzie
dzińcu meczetu.

Przykład tureckiego baroku w tetowskim meczecie

KANION MATKA

Sam kanion natomiast zasługuje na uwa

W PARKU NARODOWYM MAVROVO

Po przekroczeniu granicy udajemy się

gę ze względu na niezwykłe formy krasowe,

Mniej więcej w połowie drogi na południe

na zachód, mijamy stolicę Macedonii Sko

do których należy 10 jaskiń o długości od 20

pje i trafiamy do, polecanego przez

do 180 metrów i dwie przepaście o głęboko

- między Tetovem a Ohrydą leży Park Naro
dowy Mavrovo, największy obszar chroniony

ści 35 metrów. Obszar ten ponadto bogaty

na terenie Macedonii. Znaczna część parku

wszystkie przewodniki, kanionu Matka.
Choć leżące na dnie kanionu jezioro ma

jest w reliktowe i endemiczne gatunki flory

ma charakter wysokogórski, dając pole do

sztuczny charakter, miejsce robi ogromne

i fauny. Odkryto tu między innymi dwa zu

popisu górołazom, natomiast w centralnej

wrażenie, tym bardziej, że wśród okolicz

pełnie nowe gatunki pająków, pięć gatun

jego części rozciąga się na długości 10 km je

nych gór ukrytych jest kilka klasztorów

ków pajęczaków oraz 18 gatunków motyli.

zioro Mavrovo.

z dobrze zachowanymi średniowiecznymi
cerkwiami.

TETOVO U STÓP SZAR

Na terenie parku znajduje się wiele klasz
torów i cerkwi. Punktem obowiązkowym

Jedną z nich jest cerkiew św. Andrzeja,

Udając się dalej zachód, dojedziemy do

każdej wycieczki jest klasztor św. Jovana Bi-

należąca do najlepiej zachowanych średnio

położonego u stóp gór Szar miasta Teto

wiecznych cerkwi budowanych na planie

vo. działał możemy zauważyć, że na ulicach

gorskiego - jeden z największych klaszto
rów w Macedonii, słynący z bogato rzeźbio

krzyża. Budowla została wzniesiona przez

widnieją dwujęzyczne napisy. Nic dziwne

nego ikonostasu, uważanego za jeden z naj

księcia Andrzeja, jednego z synów serbskie
go króla Wykuszyna w 1389 roku.

go, ponieważ miasto zamieszkują głównie

piękniejszych przykładów rzeźbiarstwa na

Albańczycy. Stanowi ono główny ośrodek

całym Półwyspie Bałkańskim.

Klasztor św. Jovana Bigorskiego

Freski przed wejściem do cerkwi w klasztorze św. Jovana Bigorskiego
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Park Narodowy Mavrovo - największy obszar chroniony przyrodniczo w Macedonii

Co ciekawe klasztor położony jest na te

Ochrydzkim letniej stolicy Macedonii, miej

z Prespy do Ochrydy. W czasach panowa

renie, gdzie większość ludności stanową

scowości Ochryda. Kurort ten jest popular

nia tureckiego cerkiew została zamieniona

muzułmanie. Jego patronem jest św. Jan

ny nie tylko wśród Macedończyków, ale na

na meczet. Na szczęście udało się odsłonić

Chrzciciel, natomiast określenie „Bigorski",

całych Bałkanach.

część zamalowanych wówczas wapnem

pochodzi od słowa bigor, oznaczającego ro

Samo miasto może się poszczycić histo

dzaj powszechnie występującego na tym

rią sięgającą starożytności. Na jego terenie

najstarsze datowane są na XI wiek. Dziś re

terenie wapienia.

znajdziemy wiele wartych zobaczenia za

prezentują one najwspanialsze dokonania
bizantyjskiej tradycji malarskiej.

średniowiecznych malowideł, z których

Monastyr jest przepięknie położony, ukry

bytków, całe miasteczko jest niezwykle

ty wśród wapiennych skał, otoczony bujnymi

urokliwe nie tylko ze względu na architek

Warto również wstąpić do najbardziej

lasami. Słynny ikonostas wykonali na począt

turę, ale i położenie. Do najciekawszych za

rozpoznawalnego zabytku Ochrydy - jego

ku XIX wieku mistrzowie z pobliskiej wsi Gari.

bytków zaliczyć można cerkiew św. Zofii,

wizerunek wykorzystywany jest na folde

Misterne dzieło, nad którym pracowano aż

będącą przykładem średniowiecznego bu

rach, pocztówkach czy reklamach turystycz

osiem lat, przedstawia 500 postaci świętych

downictwa sakralnego a jednocześnie jed

nych Macedonii - a mianowicie cerkwi św.

i proroków oraz 200 wyobrażeń zwierzęcych.

ną z największych świątyń w Macedonii.

Teologa. Choć sama cerkiew nie jest specjal

W cerkwi znajduje się również cudowna iko

Główny gmach cerkwi został wzniesiony

nie interesująca, widok wywalić z miejsca,

na św. Jana Chrzciciela, powstała prawdopo

w XI wieku, natomiast pozostałe elementy

w którym się stoi, jest imponujący.

dobnie w XI wieku.

dobudowano w wiekach późniejszych.
Początkowo świątynia pełniła funkcję

KURORT OCHRYDA

Z wysokiego brzegu jeziora można w ca
łej okazałości podziwiać Ochrydę oraz jezio

arcybiskupstwa ochrydzkiego. Uważa się,

ro w otoczeniu górskich szczytów. Warto

Ruszając dalej na południe dojedziemy

że była carską cerkwią w czasach, gdy car

wspomnieć, że Jezioro Ochrydzkie to jedno

do malowniczo położonej nad Jeziorem

Samuel przeniósł stolicę swojego państwa

z najgłębszych i najstarszych naturalnych

Ochryda - letnia stolica Macedonii

14

Widok na Jezioro Ochrydzkie z cerkwi św. Teologa w Ochrydzie
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Cerkiew św. Zofii w Ochrydzie
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zbiorników w Europie. W jego toni żyje po

- pochyliwszy się w milczeniu nad grobem

głównej arterii komunikacyjnej - autostra

nad 200 endemicznych gatunków flory i fau

świętego - usłyszeć bicie jego serca (w rze

dzie prowadzącej ze Skopja do Salonik. Sta

ny, natomiast otaczające go mokradła stano

czywistości słychać w tym miejscu przepły

nowisko powstało w miejscu antycznego

wią schronienie dla wielu migrujących pta

wające źródło).

miasta rzymskiego Stobi, którego początki
sięgają II w. p.n.e.

ków, m.in. rzadkiego pelikana kędzierzawego.

KLASZTOR UCZNIA
CYRYLA I METODEGO

Stąd już niedaleko na przełęcz leżącą na
wysokości 1568 m. n.p.m. górskiego masy

Można tam zobaczyć pozostałości syna

wu Galićica, wznoszącego się pomiędzy

gog, bazylik wczesnochrześcijańskich, re

dwoma największymi macedońskimi jezio

zydencji, jak i antycznych ulic. Jest tu także

Na południowo-wschodnim wybrzeżu

rami - Ochrydzkim i Prespańskim. Dobrą

dobrze zachowana chrzcielnica z IV wieku,

Jeziora Ochrydzkiego, tuż na granicy z Alba

wiadomością dla sceptyków pieszej turysty

znajdująca się wewnątrz ruin jednej z bazy

nią, znajduje się kolejny niezwykły zabytek,

ki będzie informacja, że na przełęcz można

lik. Co ciekawe, widniejąca na podłodze

klasztor św. Nauma. Według legendy klasz

dotrzeć samochodem. Rozpościera się stąd

mozaikowa kompozycja przedstawiająca

tor założył sam patron, uczeń Cyryla i Meto

przepiękny widok na Jezioro Ochrydzkie

barwnego pawia, znalazła się na macedoń

dego, który przybył w to miejsce z Klimetem

i okoliczne szczyty.

skim banknocie o nominale 10 denarów.

Ochrydzkim, przysłany przez bułgarskiego

Macedonia, choć jest niewielkim krajem,

STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE STOBI

cara Borysa I.

kryje w sobie wiele cennych zabytków oraz

Pośrodku klasztoru stoi cerkiew świę

Jednym z najcenniejszych zabytków Ma

miejsc cennych przyrodniczo. Na pewno

tych Archaniołów, wybudowana w XVI wie

cedonii, który koniecznie trzeba zobaczyć

warto się tam wybrać nie raz. Kuszą nie tylko
wysokie góry z ukrytymi wśród skał klaszto

ku na fundamentach starszej świątyni.

będąc w pobliżu, jest stanowisko archeolo

W środku znajduje się grób św. Nauma, któ

giczne Stobi. Nie jest to szczególnie trud

rami, ale i ciepłe wody Jeziora Ochrydzkiego

rzy pielgrzymi odwiedzają na kolanach, by

ne, ponieważ miejsce ulokowane jest przy

zachęcające do plażowania.

Klasztor św. Nauma

■

Mozaika przedstawiająca pawie w starochrześcijańskiej bazylice - stanowisko archeologiczne Stobi
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SWEGO NIE ZNACIE

Półtora wieĄu datĄowsĄiego uzdrowiska
Uzdrowisko Darków, które rozkwitło
dzięki solance jodowo-bromowej, a dziś
tworzy je Lecznica Darków w Karwinie-Darkowie oraz Sanatorium Rehabilitacyj
ne w Karwinie-Granicach, obchodzi w tym
roku 150 lat. Zanim zawitamy do darkowskiego Parku Zdrojowego na kolejną edy
cję pezetkaowskich Międzynarodowych
Dni Folkloru Maj nad Olzą, przypomnijmy
sobie dzieje tego uzdrowiska.
TEKST: CZESŁAWA RUDNIK
ZDJĘCIA: ARCHIWUM MARCELA BALCARKA

SOLANKA JODOWO-BROMOWA
Pierwsze wzmianki o leczniczych właści
wościach wody na terenie dzisiejszego mia
sta Karwiny pochodzą z XIII wieku. Źródło
lecznicze i potok o nazwie Strzybnioczka
znajdował się w osadzie Solca w starej Kar
winie. Ludność miejscowa znała zalety tej
wody i wykorzystywała ją w lecznictwie lu
dowym i do celów osobistych.
Nazwa Solcy pochodzi od soli, którą po
przeróbce w tamtejszej warzelni również
handlowano. Wydobycie soli z biegiem lat
rozszerzyło swój zasięg, na dłuższą metę
jednak było nieopłacalne. Zwłaszcza kiedy
okazało się, że na tych terenach są bogate
złoża węgla kamiennego, który był o wiele
bardziej dochodowy.
Próbne odwierty w poszukiwaniu węgla
przeprowadził w majątku ziemskim w Raju
w 1862 roku jego właściciel baron Jerzy Be
es. Węgla nie znalazł, wytrysła natomiast
słona woda. Osobisty lekarz barona Antoni
Fiedler poradził mu wtedy, by wybudował
uzdrowisko, w którym wykorzystywałby

16
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słoną wodę do leczenia oraz produkował

jindfichßv dvör. - Heinrichshof. - Villa Henryka

Spräva liznf. - Badeverwaltung. - DyreUcya kąpielo.

leczniczą sól jodową.

■

Przez kilka następnych lat doktor Fiedler
przeprowadził wiele badań darkowskiej so

jmmą

lanki. Zastosował próbne leczenie nią swo
ich pacjentów, używali słonej wody do ką
pieli, ale także do picia. Wyniki badań lekarz
zapisywał, konsultując je następnie z inny
mi specjalistami. Próbka wody została wy
słana nawet do Wiednia, do badań laborato

Uzn6 DarkoV - Bad Darkau. - Kąpiel Darków.

ryjnych na tamtejszym uniwersytecie. Oka
zało się, że solanka darkowska posiada
wysoką zawartość jodu i bromu, najwyższą
z wszystkich znanych wtedy wód leczni
czych w Europie.

OTWARCIE SANATORIUM
Nic nie stało już zatem na przeszkodzie,
by powstało sanatorium. W1866 roku baron

4 III
- Vi'la Henrietta. - Villa Henriette. - Villa Henrietta.

Jindfichßv dvfir. - Heinrichshof. - Villa Henryka.

Jerzy Bees otrzymał urzędowe zezwolenie
na jego założenie i w 1867 roku zainauguro
wany został pierwszy oficjalny sezon uzdro
wiska w Darkowie o nazwie Uzdrowiskowe
Miejsce Raj. Od początku cieszyło się ono
dużym zainteresowaniem społeczeństwa.
Pierwszy budynek, który służył pacjen
tom jeszcze w czasach badań doktora Fie
dlera, był z drewna, nazywano go szklarnią,
ale nie przetrwał do naszych czasów. Stoi
natomiast pierwszy wzniesiony w pobliżu
Olzy budynek murowany, który nazwany
został Nowymi Łaźniami. Dziś jego nazwa
brzmi Stare Łaźnie, ale nadal służy gościom
uzdrowiska. Po doktorze Fiedlerze głów
nym lekarzem uzdrowiska został Wilhelm
Sperber.
Już w 1876 roku przeprowadzone bada
nia chemiczne solanki potwierdziły, że woda

————
Läzenska drogerie — Parfümerie-Bazar

""""'—...

.........

Dźtska tihilna -

Kinderheim

mocno nasycona jest solami mineralnymi
i cechuje ją duża zawartość jodu. Okazała się

HM»,**.,
Jintirlohöv dvur

bardzo skuteczna w leczeniu chorób układu
mięśniowo-szkieletowego. Miała zresztą po
zytywny wpływ nie tylko na dolegliwości krę

Bad Darkau
Läzfie Darkov
Villa Henriette

VW*

gosłupa i cały układ ruchu, ale pomagała le
czyć również choroby układu naczyniowego.
Darkowską solankę nazywano często da
rem zgłębi ziemi, ponieważ oceniano, że po
chodziła z epoki trzeciorzędu. Powstała z na
turalnej wody morskiej. Przez miliony lat od
działywania temperatury i ciśnienia znalazły

jodtirunnen — uodeva studni

Smrkovä aleje ke kapli
Fichtenallee zur Kapelle

Olea-Brüokn — Most pres Olsu

się w niej pierwiastki z dawnej morskiej flory
i fauny, które mają dobroczynne właściwości
na organizm człowieka. Również takie infor
macje przyczyniły się do coraz większego za
interesowania uzdrowiskiem. Rosła liczba
klientów, sanatorium rozbudowywano. Eks
portowano też do innych krajów odparowa
ną darkowską sól jodową.
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OKRES ROZKWITU
Złoty wiek uzdrowiska nastąpił na przeło
mie XIX i XX wieku. W 1895 roku współwłaści
cielem darkowskiego kurortu został doktor
Wilhelm Degre, główny lekarz sanatorium.
Wielkie są jego zasługi w zakresie rozbudo
wy i modernizacji uzdrowiska. Zburzona zo
stała drewniana szklarnia, wyremontowa
no budynki murowane, wybudowano nowe.
W 1899 roku nowym współwłaścicielem
uzdrowiska został hrabia Jan Larisch-Mönnich, któremu z powodu narastających dłu
gów swoje udziały sprzedał baron Jerzy Bees.
Doktor Degre przyczynił się do poszerze
nia studiów naukowych, których autorami
byli lekarze specjaliści, na temat darkowskiej solanki i jej różnorodnego wykorzysta
nia. Sam również w czasopismach nauko
wych publikował swoje osiągnięcia leczni

żyła zabawna anegdota. Drzewa, które zda

Sytuacja polityczno-ekonomiczna po ak

cze. Propagował darkowskie uzdrowisko nie

niem niektórych w ciągu jednego dnia wy

samitnej rewolucji sprawiła, że zmieniły się

tylko w kraju, ale w całej Europie, co również

rosły w parku, miały być dowodem na cu

priorytety gospodarcze i społeczne. Doszło

przyczyniło się do jego rozkwitu.

downe właściwości darkowskiej wody.

do ograniczenia miejsc, z których można

Willa Henrietta i Willa Anna nie wystarcza

W 1902 roku zakończona została też bu

było wydobywać węgiel na zawał. Darków

ły już na potrzeby uzdrowiska, które odwie

dowa kaplicy św. Anny, obok niej powstał

na prawym brzegu Olzy, a wraz z nim cały

dzało coraz więcej klientów, toteż rozpoczęto

słup mariacki. Poświęcenie kaplicy stało się

historyczny kompleks sanatoryjny, ocalał.

budowę następnych obiektów. Powstał też

ważnym wydarzeniem w życiu mieszkań

według projektu wiedeńskiego architekta

ców Darkowa. Kaplica stoi do dnia dzisiej

Korna Dom Zdrojowy, który do dziś jest naj

szego, nieregularnie odbywają się w niej na

piękniejszym wśród budynków sanatorium.

bożeństwa.

Wybudowana została lecznica dla dzieci oraz

uzdrowiska problemy egzystencjalne. Kiedy
doszło do zmiany w finansowaniu ubezpie

W DWUDZIESTYM WIEKU

czeń zdrowotnych i nagle ubyło pacjentów,
zamknięto na jakiś czas darkowską część sa

dumą udrowiska. Okazałe drzewa, posadzo

W1905 roku Wilhelm Degre wraz z rodzi
ną opuścił Darków. Bogate inwestycje, które

ne wokół budynków, przywiezione zostały

pozwoliły rozkwitnąć uzdrowisku, jego sa

powstał niezwiązany z uzdrowiskiem ośro

pociągiem z Beskidów. O tym zdarzeniu krą

mego wpędziły w długi. Zmuszony był od

dek zajmujący się osobami z demencją. Po

sprzedać swoją część majątku hrabiemu

mocą dla uzdrowiska okazali się w tym trud

mniejsze budowle w parku, np. kolumnada.
Park założony przez Wilhelma Degre był
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NOWOCZESNA PLACÓWKA
Także w ostatnich latach nie ominęły
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natorium. W dawnym głównym budynku

Larischowi po korzystnej dla niego cenie.

nym okresie także klienci zagraniczni,

W ten sposób Jan Larisch-Mónnich stał się

zwłaszcza z krajów arabskich, którzy stano

jedynym właścicielem uzdrowiska.

wią niebagatelną liczbę wśród pacjentów.

W okresie międzywojennym darkowski

Dziś Uzdrowisko Darków jest spółką akcyj

kurort nadal był majątkiem La risch ów. W1931

ną. Działa w dwóch dzielnicach miasta, tworzy

roku wybudowany został największy obiekt,

je Lecznica Darków w Karwinie-Darkowie oraz

który służył później jako główny budynek

Sanatorium Rehabilitacyjne w Karwinie-Gra-

uzdrowiska. Było to Nowe Sanatorium. Dziś

nicach. Pomaga pacjentom w wyeliminowa

nie należy już do uzdrowiska, ma w nim swoją

niu lub chociaż zminimalizowaniu trwałych

siedzibę prywatna placówka zdrowotna prze

następstw chorób i urazów układu mięśnio-

znaczona dla osób chorych na Alzheimera.

wo-szkieletowego oraz układu nerwowego

Po II wojnie światowej uzdrowisko zosta

poprzez opiekę balneologiczną z wykorzysta

ło upaństwowione. W latach siedemdziesią

niem najnowocześniejszych urządzeń rehabi

tych była w planie likwidacja Darkowa z po

litacyjnych.

wodu poszerzenia wydobycia węgla. Dar

Podstawą leczenia jest nadal naturalne

ków podobnie jak stara Karwina miał zapaść

źródło jodowo-bromowe. Solanka bowiem

się pod ziemię. W Karwinie-Granicach wy

doskonale rozluźnia mięśnie, zmiękcza struk

budowano Centrum Rehabilitacyjne, które

turę włókien, poprawia ukrwienie tkanek

miało całkowicie przejąć rolę darkowskiego

i poszczególnych narządów, łagodzi również

uzdrowiska. Planowano, że stare sanato

choroby skóry i wszelkie stany zapalne. Ma

rium w Darkowie zakończy swoją działal

pozytywny wpływ na układ nerwowy, odpor

ność w latach dziewięćdziesiątych.

nościowy i ogólną kondycję organizmu.

■
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MUZEUM WARTE ODWIEDZENIA
MARCIN LUTER: CZŁOWIEK JEST DLA CZŁOWIEKA PIERWSZĄ RZECZYWISTOŚCIĄ
Szukając ciekawych miejsc do zwie
dzania w lewobrzeżnym Cieszynie, natra
fić można na kilka. Przed ponad rokiem
dołączyło do nich kolejne miejsce tchnące historią i warte odwiedzenia. Muzeum
Protestantyzmu, bo o nim mowa, mieści
się w progach nowego Centrum Diakonijnego i Edukacyjnego w Czeskim Cieszy
nie, które wyrosło w sąsiedztwie kościoła
ewangelickiego na Niwach.
TEKST I ZDJĘCIA: EMILIA ŚWIDER
Centrum powstało w ramach projektu
Diakonii Śląskiej we współpracy ze Śląskim
Kościołem Ewangelickim A.W. Odwiedzając
je nie sposób ominąć muzeum z ciekawą
ekspozycją stałą dokumentującą historię re
gionu, w którym żyje znaczny procent luteran. Moimi przewodnikami są Anna Macura
ze Śląskiego Kościoła Ewangelickiego A.W.,
Bronisław Kostka pokazuje orkiestry zborowe

która stała przy realizacji ekspozycji muzeal
nej oraz Bronisław Kostka, dyrektor ds. eko
nomicznych Diakonii Śląskiej.

SPEŁNIONA WIZJA PASTORA

przedstawił własną wizję idealnego kościo

Już wtenczas Władysław Santarius pra

ła. Oprócz zasad ideowych, duchowo-religij-

gnął, by częścią instytutu stała się też biblio

nych czy struktury organizacyjnej kościoła

teka, czytelnia, archiwum oraz sala wystaw.

- Z myślą powstania chrześcijańskiej insty

pojawia się w niej myśl powołania do życia

- Zdaniem pastora centralne muzeum mia

tucji edukacyjnej spotykamy się już na po

chrześcijańskiego instytutu edukacyjnego

ło pełnić funkcję dokumentacji chrześcijań

czątku lat czterdziestych XX wieku, kiedy mło

gromadzącego wyniki pracy i badań z zakre

stwa, które w całej historii stało się najliczniej

dy pastor Władysław Santarius (1915-1989)

su chrześcijaństwa, sztuki i nauki - mówi An

reprezentowaną religią na świecie. Niestety

w swojej pracy „Wolny kościół zjednoczenia"

na Macura.

druga wojna światowa i później okres total i-

Ławki z kościoła w Ligotce Kameralnej r. 1781

Kościół na Niwach
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Albumy W. Santariusa

taryzmu w Republice Czechosłowackiej nie

kania chronione dla dwunastu osób. Obiekt

stora i po jego śmierci skrupulatnie prze

pozwoliły pastorowi na realizację tych szla

ma kształt litery „L", jedna część jest cztero

chowywane przez syna Czesława stały się

chetnych planów - opowiada Anna Macura.

kondygnacyjna, druga składa się z parteru

podstawą ekspozycji muzealnej. Uzupełnia

i piętra.

ją ją eksponaty udostępnione przez zbory

Idea ta jednak nie zanikła i przed kilku la
ty ponownie ożyła. W roku 2012 kierownic

Na parterze znajduje się centrum infor

twa Diakonii Śląskiej oraz Śląskiego Kościo

macyjne, biblioteka z czytelnią oraz archi

ła Ewangelickiego A .W. podejmują decyzję

wum. Biblioteka zawiera kilka tysięcy wolu

z całego regionu czy osoby prywatne - rela
cjonuje Anna Macura.

EKSPOZYCJA STAŁA W ZARYSIE

0 budowie Centrum Diakonijnego i Eduka

minów z zakresu nauk społecznych, literatu

cyjnego w Czeskim Cieszynie, które w głów

ry teologicznej i chrześcijańskiej, literatury

Ekspozycję stałą przygotowała komisja

nej mierze dofinansowane zostało z fundu

dotyczącej pracy socjalnej. Są również licz

składająca się z przedstawicieli trzech współ

szy europejskich. W jego realizacji pomogły

ne czasopisma.

też Województwo Morawsko -Śląskie, Mia

- Władysław Santarius zgromadził znacz

pracujących wzajemnie instytucji: Diakonii
Śląskiej, Śląskiego Kościoła Ewangelickiego

sto Czeski Cieszyn, Śląski Kościół Ewangelic

ny zbiór książek o tematyce religijnej, liczne

A.W. oraz Społeczności Chrześcijańskiej. Po

ki,A.W., zaprzyjaźnione organizacje z Nie

dokumenty historyczne i cenne artefakty z

wstawała ona pod nadzorem fachowym hi

miec i Stanów Zjednoczonych oraz firmy

przeszłości kościelnej. Oprócz tego skom

storyków Muzeum Teśinska Ilony Pavelkovej

1 osoby prywatne.

pletował pokaźną kolekcję zdjęć, które wraz

oraz Davida Pindura.

CENTRUM WIELOFUNKCYJNE

z żoną pieczołowicie segregował do albu

Muzeum Protestantyzmu umieszczone

mów. Dzięki temu dochowała się cenna ca

na najwyższym piętrze budynku Centrum
skupia się na prezentacji życia duchowego

Centrum Diakonijne i Edukacyjne to wie

łość związana z problematyką protestanty

lofunkcyjny budynek, w którym mieści się

zmu na Śląsku Cieszyńskim i mapująca tę

oraz kultury materialnej cieszyńskiej spo

szkoła średnia dla osób niepełnosprawnych,

tematykę od pierwszej połowy ubiegłego

łeczności ewangelickiej na przestrzeni dzie

biblioteka, archiwum i muzeum oraz miesz

stulecia. Materiały zgromadzone przez pa

jów. Na ścianach całego pomieszczenia mu-

Kancjonał Cithara sanctorum
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Ręcznie pisane kazania Wilhelma Raschki
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zealnego znajdują się duże plansze, a za
mieszczone na nich dane uzupełnione
zostały zdjęciami. Całość uporządkowana
została chronologicznie.
- Tu można dowiedzieć się wiele waż
nych wydarzeń z życia kościoła od czasów
najdawniejszych aż po dzień dzisiejszy. Przypomiana została historia ruchu protestanc
kiego od czasów reformacji, jednak muzeum
skupia się przede wszystkim na XX wieku mówi Bronisław Kostka.
- Na planszach przedstawione zostały
poszczególne etapy historii, w których wza
jemnie przeplata się i uzupełnia działalność
kościelna, diakonijna i misyjna. Szczególny
nacisk położyliśmy na okres komunizmu na
Śląsku Cieszyńskim - dodaje.

CZĘŚCI TEMATYCZNE
Cała ekspozycja podzielona została na
kilka części tematycznych. Jedną z nich jest
np. śpiew i muzyka, kolejną tworzy prze

Obok pokazany jest tak zwany „cyklo-

ku w bigotce Kameralnej. Chcemy zacho

strzeń sakralna świątyni ewangelickiej, po

styl", urządzenie z XX wieku, na którym w la

wać pamięć o dziejach tej organizacji dla

moce do nauki religii, jest dawny sprzęt

tach niesprzyjającej kościołowi władzy po

przyszłych pokoleń - podkreśla dyrektor ds.

techniczny, cenne starodruki, śpiewniki...

wielano pieśni i inne materiały włącznie pie

ekonomicznych Diakonii.

Osobna część poświęcona została ustro

śni religijnych dla dzieci.

jowi totalitarnemu i podziemnym wydaw

- Dzisiaj takie ksero można znaleźć tylko

W placówkach prowadzonych wówczas
w bigotce Kameralnej pracowały zakonnice

nictwom. Uwagę zwiedzających przykuje

w muzeum. Ono nie znajdowało się w na

ewangelickie, dlatego na ekspozycji można

z pewnością duży nietypowy pojemnik bia

szym kościele, funkcjonowało nieoficjalne

zobaczyć noszony przez nie strój. Uzyskali

łego koloru wypełniony po brzegi książkami.

w jednym z domów prywatnych - dodaje

śmy go z diakonatu Eben - Ezer z Dzięgielo

- Symbolizuje on trumnę, w której prze

Bronisław Kostka. Obejrzeć też możemy

wa - opowiada B. Kostka. Jest też strój litur

wożono śpiewniki mniejsze czy większe dru

śpiewnik młodzieżowy „Gloria" drukowany

giczny duchownego ewangelickiego.

kowane nielegalnie w okresie komunizmu.

potajemnie w roku 1983.

Rozprowadzanie materiałów drukowanych
potajemnie było bardzo trudne. Przy każdej

Ponadto zwiedzający mogą zapoznać się
ze starymi modlitewnikami, zobaczyć orygi

PRACA DIAKONIJNAI EKSPONATY

nalne stare ławy z kościoła w bigotce Kame

kontroli mogły nastać problemy, dlatego wy

Ekspozycja zapoznaje również z przed

ralnej z 1781 roku. Na ławach tych znajdują

korzystywano najróżniejsze środki. Jednym

wojenną pracą diakonijną. - Praca kościoła

się numerki. - Starsi ludzie pamiętają jeszcze,

z nich był wóz pogrzebowy, w którym prze

się rozwijała, zaczęto budować ośrodki dia-

kiedy w kościele każda rodzina miała „swoją"

wożono literaturę, a którego policja nigdy

konijne. Diakonia ma ponad stuletnią histo

ławkę i zawsze siedziała na tym samym miej

nie sprawdzała- tłumaczy Anna Macura.

rię, jej działalność rozpoczęła się w 1908 ro

scu, a na ławkach były numery - wspomina.

ZWROT | 4/2017

21

W witrynach pokazana została technika
służąca do zapisu obrazu i dźwięku, przed
mioty liturgiczne, stara maszyna do pisa
nia, egzemplarze samizdatowo drukowa
nych publikacji kościelnych, jest też pra
cownia księdza ewangelickiego w drugiej
połowie XX wieku, pracownia Władysława
Santariusa.
Nie brakuje kącika „dziecięcego". - Praca
z dziećmi była w czasie totalitaryzmu bardzo
ograniczona, dlatego też pieśni religijne dla
dzieci musiały być tak samo drukowane nie
legalnie. Można je obejrzeć na ekspozycji
tak, jak pomoce dydaktyczne, z których ko
rzystano w czasie nauki religii w szkółkach
niedzielnych zborów kościoła. Do ciekawo
stek należą ręcznie pisane kazania księdza
Wilhelma Raschki z Bystrzycy.

ORKIESTRY I CHÓRY
-EWENEMENT KOŚCIOŁA
W muzeum przyjrzeć się możemy róż
nym starym instrumentom muzycznym

Anna Macura

używanym w orkiestrach kościelnych. Trafi
ły tu od osób prywatnych, które przechowy

strzycy - mówi Bronisław Kostka i pokazuje

Dzięki nim możemy się nie tylko cofnąć

wały je na strychach i potem przekazały

umieszczone na ścianie zdjęcia wielkofor

w czasie, ale przede wszystkim uzyskać cen

w darze nowej placówce muzealnej.

matowe. Dodaje, że sam pamięta czasy or

ny materiał historyczny dokumentujący ży

- Liczne instrumenty świadczą o tym, że

kiestr mandolinowych, które były niezmier

cie luteran i kościoła ewangelickiego na Ślą

na początku XX wieku było w naszym ko

nie popularne. Orkiestry dęte nadal istnieją,

sku Cieszyńskim.

ściele wiele osób zafascynowanych muzyką

na przykład w ramach zboru oldrzychowic-

Ekspozycję uzupełniają stare biblie, kan

oraz śpiewem. W tym czasie powstało wiele

kiego działa taka orkiestra nieprzerwanie już

cjonały w skórzanej oprawie itp.-To są bar

chórów i orkiestr, między innymi orkiestry

od ponad wieku.

mandolinowe i orkiestry dęte. Swoje zespoły
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dzo wartościowe rzeczy podarowane mu
zeum przez darczyńców. Wśród nich słynny

miała młodzież. Dziś orkiestry mandolinowe

HISTORIA NIE TYLKO W ALBUMACH

kancjonał Jerzego Trzanowskiego „Cithara

są czymś wyjątkowym, nikt już nie gra na

Nieodzowną częścią ekspozycji są stare al

sanctorum" - mówi Bronisław Kostka.

tym instrumencie, dawniej jednak było ina

bumy pełne ciekawych fotografii dokumen

Ekspozycja prezentuje się okazale i na

czej. Mandoliny święciły trumf, a potem ode

tujących życie kościoła. Pochodzą ze spuści

pewno warto ją obejrzeć. Tu przekonać się

szły w zapomnienie. Tutaj na zdjęciu mamy

zny pastora Władysława Santariusa i są bar

można, jak wiele słów Marcina Lutra przeszło

na przykład orkiestrę mandolinowązTrzano-

dzo skrupulatnie prowadzone, każde zdjęcie

do historii i jak wiele z nich nadal daje do my

wic a obok grupę muzyczną ze zboru w By

zostało opisane.

ślenia w naszym codziennym życiu.
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1 OLGA TOKARCZUK I AGNIESZKA HOLLAND
Nfl POGRANICZU
W tych dniach na ekranach polskich
i czeskich kin można oglądać nowy film
Agnieszki Holland noszący nieco tajem
niczo brzmiący tytuł „Pokot” (w czeskiej
wersji „Pres kosti mrtvych”), zrealizowa
ny na podstawie powieści Olgi Tokarczuk
„Prowadź swój pług przez kości umar
łych”. Film można będzie obejrzeć rów
nież w Cieszynie w ramach tegorocznego
„Kina na granicy”. Olga Tokarczuk spo
tkała się z czytelnikami w kawiarni Avion
21 kwietnia w ramach swego tournee po
Republice Czeskiej (w poprzednich dniach
gościła w Pradze i Brnie).
TEKST I ZDJĘCIA: RENATA PUTZLACHER

Akcja powieści Tokarczuk i filmu Hol
land dzieje się na pograniczu polsko-cze
skim i w jednym z wywiadów polska reży
serka tak określiła Kotlinę Kłodzką, która
jest miejscem akcji: „To okrutna, osamot
niona prowincja”. Zwraca też uwagę na to,
że reżyserując film chciała, żeby Ziemia
Kłodzka stała się „metaforą zapomnianych,
odrzuconych i słabych, outsiderów”.
Słuchając jej wywiadów dla czeskich me
diów pomyślałam o tym, jak ja odbieram
tamte pograniczne tereny, które zobaczyłam
po raz pierwszy podczas odwiedzin w domu
autorki książki w 1999 roku.
Rok wcześniej Olga Tokarczuk wydała
swoją czwartą książkę, „Dom dzienny, dom
nocny”, najwybitniejszą zdaniem niektó
rych krytyków polską powieść 1998 roku”,
w której opisuje te magiczne okolice i swój
poniemiecki dom. Do dziś pamiętam zda
nie, które w tamtym okresie zaczęło rów
nież mnie dotyczyć bardzo osobiście:
Każdy z nas ma dwa domy - jeden kon
kretny, umiejscowiony w czasie i w przestrze
ni: drugi - nieskończony, bez adresu, bez szans
na uwiecznienie w architektonicznych pla
nach. I że w obu żyjemy jednocześnie.
Kotlinę Kłodzką odwiedzaliśmy potem
jeszcze kilkakrotnie, a ostatnio dosyć czę
sto gościłam w Broumowie, czyli po cze
skiej stronie granicy, w związku z realizacją
spektaklu „HRA-NIC-e”, o którym wspo
minałam w „Zwrocie” w 2015 roku.
Po zakończeniu drugiej wojny światowej
i wypędzeniu Niemców wydawało się, że bę
dzie to ziemia bez korzeni i że nowi miesz

kańcy będą się tu osiedlać tylko na jakiś
czas, dopóki nie pojawią się lepsze możliwo
ści. Po 1989 roku zaczęto jednak inicjować
po czeskiej stronie wiele ważnych projektów,
przypominać historię tej „małej ojczyzny”,
w której przychodziły na świat nowe genera
cje, a lokalni patrioci zaczęli zdobywać pie
niądze na odnowę wspaniałego klasztoru
benedyktynów, który po latach upadku znów
zaczął promieniować na całą okolicę.
W nowej odsłonie już bez mnichów (któ
rych nadal można spotkać w macierzystym
klasztorze w Brzewnowie), ale w broumowskiej wersji jako ośrodek oświaty i kultury.

Nie odbieram więc tamtych okolic jako „zie
mi outsiderów”.
Olga Tokarczuk powracała do tych tere
nów w swoich opowiadaniach i wreszcie tu
osadziła bohaterów swej kolejnej powieści,
która była dla wielu czytelników jej książek
kompletnym zaskoczeniem. Przez siedem
lat pisała bowiem swe ambitne „Księgi Jakubowe albo Wielką podróż przez siedem
granic, pięć języków i trzy duże religie, nie
licząc tych małych”, powieść historyczną,
która wyszła w 2014 roku, a potem zdobyła
wiele nagród w Polsce i za granicą, mówio
no też o niej jako o polskiej kandydatce do
Nagrody Nobla. I oto niejako po drodze
Tokarczuk napisała powieść z pogranicza
gatunków, „thriller moralno-ekołogiczny
z metafizyczną zagadką”, noszący dosyć
osobliwy tytuł „Prowadź swój pług przez
kości umarłych”.
Główna bohaterka to Janina Duszejko,
podstarzała wiejska nauczycielka angiel
skiego i geografii, która w wolnych chwilach
zajmuje się astrologią i tłumaczy utwory
Blakea. Starsza pani darzy wielką miłością
wszelkie zwierzęta, więc gdy dzieje im się
krzywda, staje w ich obronie i upomina się
o szacunek. I oto we wsi położonej na skraju
Kotliny Kłodzkiej, w której ulubionym zaję
ciem „pana, wójta i plebana” są krwawe łowy,
dochodzi do serii tajemniczych morderstw,
dokonywanych na kłusownikach i krzywdzi
cielach niemych istot.

ZWROT I 4/2017

23

EXLIBRIS

Duszejko twierdzi, że za zbrodnie odpo
wiedzialne są zwierzęta, które mszczą się
w ten sposób na swoich oprawcach, przez
co w oczach nie tylko męskiej społeczności
jeszcze bardziej utrwala się jej wizerunek
dziwaczki i starej wariatki. Jak widać, to nie
tylko książka sensacyjna, która do ostatniej
strony trzyma w napięciu.
W swej najbardziej zaangażowanej po
wieści autorka mówi też wiele o sytuacji
kobiet i o ekologii, co oczywiście nie przy
sporzyło jej fanów wśród konserwatyw
nych czytelników. Zwraca m.in. uwagę na
bolesną, zbudowaną na hipokryzji prze
paść pomiędzy zwierzętami do towarzy
stwa a zwierzętami hodowanymi na mięso,
skórę i jajka. W jednym z wyiadów mówi
też o niepojącej sytuacji naszego świata:
Za 20 lat nie będziemy w stanie wymienić
nazwisk tych, którzy rządzili w 2017 roku. Ale
cośpo nich zostanie: elektrownie węglowe, ko
palnie, pyliste ugory, wycięte lasy, podnoszące
się morza, nowe choroby, bezpłodność.
Dla wielu czytelników i widzów będzie to
więc „propaganda ekologistów” (tak brzmi
tytuł jednej z recenzji). Gdy powieść wzięła

na warsztat Agnieszka Holland, przyznała
od razu, że nie ma jednego określenia, jakim
mogłaby określić swój film. „Pokot”, jej ekra
nizacja powieści „Prowadź swój pług przez
kości umarłych” jest jednocześnie czarnym
kryminałem, thrillerem, baśnią i satyrą spo
łeczną, a to wszystko jest przyprawione ele
mentami niesamowitości i grozy.
Co oznacza ów tytułowy „pokot”? Cho
dzi o „tradycyjny uroczysty obrzęd zakoń
czenia polowania zbiorowego, podczas któ
rego składany jest raport o przebiegu polo
wania, ubitej zwierzynie (ułożonej pokotem)
oraz ogłasza się, kto został królem połowa-

nia”. W jednym z wywiadów dla czeskich
mediów polska reżyserka stwierdziła:
Nasz film mógłby nosić tytuł: „To nie jest
kraj dla starych kobiet”. Świat, w którym ży
jemy i w którym dzieje się ta historia, jest ta
kim miejscem. Główna bohaterka jest szczera,
szczodra, pełna temperamentu, inteligentna,
ale też szalona. Szalona ze złości, opętana
w swejfascynacji światem zwierzęcym i współ
czująca ludziom odsuniętym na margines spo
łeczeństwa. Jest pełna buntu i goryczy.
Zdjęcia do filmu kręcono również w Broumowie i okolicach, dlatego też 10 maja
w jednym z budynków odnawianego klaszto
ru odbędzie się premiera filmu z udziałem
autorki i moim - będę opowiadać czeskim
widzom o książce i oczarowaniu Olgi Tokar
czuk tą krainą po obu stronach granicy. War
to przeczytać książkę, obejrzeć film i pomy
śleć o tym, jak sami traktujemy zwierzęta, jaki
mamy stosunek do ludzi starych lub bezdom
nych. Nie trzeba się zgadzać z niektórymi te
zami, zwłaszcza że rozpaczliwe rozwiązania
Janiny Duszejko są wątpliwe moralnie, ale na
pewno warto o tym wszystkim podyskutować
w bezpiecznym domowym zaciszu.

„PROWADŹ SWÓJ PŁUG PRZEZ KOŚCI UMARŁYCH"
I

Olga Tokarczuk

PROWADŹ
SWÓJ PŁUG
PRZEZ
KOŚCI
UMARŁYCH
©
(fragment)
Wróciliśmy do domu późno i rozdraż
nieni. Matoga nie odzywał się w powrotnej
drodze. Prowadziłam Samuraja skrótami,
po wertepach, i sprawiało mi przyjemność

24

ZWROT | 4/2017

to, że rzucał nami od drzwi do drzwi, bio
rąc susami jedną kałużę po drugiej. Poże
gnaliśmy się krótkim: „na razie”.
Stałam w ciemnej i pustej kuchni i czu
łam, że za chwilę dopadnie mnie to samo co
zawsze - płacz. Więc wydało mi się, że naj
lepiej będzie, jak przestanę myśleć i coś zro
bię. Wobec tego siadłam do stołu i napisa
łam ten oto list:
Do Policji
Ponieważ nie dostałam odpowiedzi na
moje poprzednie pismo, jakkolwiek według
ustawy każdy urząd w kraju jest do takiej
odpowiedzi zobowiązany w ciągu 14 dni,
jestem zmuszona ponowić moje wyjaśnienia
dotyczące ostatnich, wielce tragicznych wy
padków w naszej okolicy i przedstawić tym
samym pewne obserwacje, które rzucą świa
tło na tajemniczą sprawę śmierci Komen
danta i właściciela lisiej fermy Wnętrzaka.
Jakkolwiek wygląda to na wypadek przy
niebezpiecznej pracy policjanta albo może
nieszczęśliwy zbieg okoliczności, to jednak
należy zapytać, czy Policja ustaliła: CO DE
NAT ROBIŁ O TEJ PORZE W TYM MIEJ
SCU? Czy wiadome są jakiekolwiek moty
wacje, bo wielu osobom, w tym niżej pod

pisanej, wydaje się to niezwykle dziwne.
Zresztą N.P. była tam na miejscu i stwier
dziła (co może się wydać ważne dla Policji)
ogromną liczbę śladów Zwierząt, a zwłasz
cza śladów sarnich raciczek. Wyglądało to
tak, jakby denat został wywabiony z samo
chodu i sprowadzony w zarośla, pod który
mi kryła się fatalna studnia. Bardzo możli
we jest, że prześladowane przez niego Sar
ny dokonały samosądu.
Podobnie sytuacja przedstawia się z na
stępną ofiarą, aczkolwiek nie da się stwier
dzić obecności śladów po tak długim cza
sie. Jednakże dramaturgia wydarzeń da się
wytłumaczyć rodzajem śmierci. Mamy tu
taj łatwą do wyobrażenia sobie sytuację,
kiedy denat zostaje zwabiony w zarośla,
w miejsce gdzie zwykle zastawiano wnyki.
Tam wpada w sidła i zostaje pozbawiony
życia (jak - to należałoby jeszcze zbadać).
Jednocześnie pragnę się zwrócić do P.T.
Policji z apelem, by nie wzbraniała się
przed samą ideą, że sprawcami powyższych
tragicznych wydarzeń mogą być Zwierzęta.
Przygotowałam kilka informacji, które rzu
cą trochę światła na te sprawy; dawno bo
wiem nie mieliśmy przypadków zbrodni
dokonanych przez te istoty.
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Muszę zacząć od Biblii, w której zostało
jasno powiedziane, że jeżeli Wół zabije ko
bietę albo mężczyznę, powinien zostać uka
mienowany. Święty Bernard ekskomunikował rój Pszczół, który brzęcząc, przeszkadzał
mu w pracy. Pszczoły miały też odpowie
dzieć za śmierć Człowieka w Wormacji
w 846 roku. Tamtejszy sejm skazał je na
śmierć przez uduszenie. W 1394 roku we
Francji Świnie zabiły i zjadły dziecko. Ma
ciora została skazana na powieszenie, ale jej
sześcioro dzieci oszczędzono, biorąc pod
uwagę ich młody wiek. W 1639 roku we
Francji, w Dijon sąd skazał Konia za zabicie
Człowieka. Były sprawy nie tylko o Morder
stwo, ale także o przestępstwo przeciw natu
rze. I tak w Bazylei w 1471 roku odbył się
proces przeciwko Kurze, która znosiła dziw
nie jaskrawe jajka. Została skazana na śmierć
w płomieniach, jako pozostająca w kon
szachtach z diabłem. Tu muszę dodać od
siebie, że ograniczenie umysłowe i okru
cieństwo ludzkie nie zna granic.
Najsłynniejszy proces odbył się we
Francji, w 1521 roku, był to proces Szczu
rów, które spowodowały wiele zniszczeń.
Zostały przez mieszczan pozwane do sądu

i otrzymały obrońcę z urzędu, którym oka
zał się bystry prawnik Bartolomeo Chassenee. Kiedy jego klienci nie stawili się na
pierwszą rozprawę, Chassenee wnioskował
o odroczenie terminu, dowodząc, że żyją
w wielkim rozproszeniu, a ponadto na dro
dze do sądu czyha na nie wiele niebezpie
czeństw. Zwrócił się nawet do sądu o wyda
nie gwarancji, iż Koty należące do powo
dów nie uczynią pozwanym żadnej szkody
w drodze na rozprawę. Niestety, sąd nie
mógł dać takiej gwarancji, więc sprawę od
raczano jeszcze kilka razy. W końcu Szczu
ry, po płomiennej mowie ich obrońcy,
uniewinniono.
W 1659 roku we Włoszech właściciele
zniszczonych przez Gąsienice winnic wy
stosowali do nich pismo z pozwem do są
du. Kartki papieru z treścią wezwania przy
bijano do drzew w okolicy, żeby Gąsienice
mogły zapoznać się z aktem oskarżenia.
Przytaczając te historycznie uznane fak
ty, domagam się poważnego potraktowania
moich Domniemań i Przypuszczeń. Uka
zują one, iż w europejskiej jurysdykcji po
dobne myślenie występowało i można je
potraktować jako precedens.

Jednocześnie wnioskuję o niekaranie
Saren i innych ewentualnych Zwierzęcych
Sprawców, ponieważ ich domniemany czyn
stanowił reakcję na bezduszne i okrutne za
chowanie ofiar, które były, jak to starannie
zbadałam, aktywnymi myśliwymi.
Z poważaniem, Duszejko
Pojechałam na pocztę następnego dnia
z samego rana. Chciałam, żeby list został
wysłany jako polecony, wtedy będę miała
dowód. Wszystko to jednak wydało mi się
trochę bezsensowne, ponieważ Policja znaj
duje się dokładnie naprzeciwko poczty, po
drugiej stronie ulicy.
Gdy wychodziłam, zatrzymała się przy
mnie taksówka i wychylił się stamtąd Den
tysta. Kiedy pije, każe się wozić taksówką
w różne miejsca i w ten sposób wydaje pie
niądze, które zarobi na wyrywaniu zębów.
- Hej, pani Duszeńko - zawołał. Miał
czerwoną twarz i rozmazany wzrok.
- Duszejko - poprawiłam go.
- Dzień zemsty jest już blisko. Nadcią
gają piekielne pułki - krzyknął i pomachał
mi przez okno ręką. Potem taksówka ruszyła
z piskiem opon i pojechała w stronę Kudowy.
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Łączy pokolenia i przyciąga niczym magnes
Na Rynku Mariackim w Jabłonkowie
czas płynie nieco wolniej. Olza, jak przed
laty, niezmiennie podąża w tym samym
kierunku. Od Bukowca przez Białą i coraz
dalej. Rzeka niczym jej mieszkańcy na stałe
wpisana w ten górski krajobraz, zasypia
i budzi się wraz z nadejściem wiosny. Wyro
słem na tej ziemi. Codziennie spoglądam
na kamieniste zbocza Nowiny i słońce, któ
re zbyt wcześnie zachodzi za Ostry. Prze
mierzam ulice, by na górolską nutę nastro
ić umysł i nieba przychylić górom. Na Ryn
ku Mariackim w Jabłonkowie pieśniczka
nasza otworzyła mi oczy... to Gorol z całą
swą mocą wypuścił w świat potęgę głosu.
TEKST: MAREK SŁOWIACZEK / ZDJĘCIA: MAREK StOWIACZEK,
WIESŁAW PRZECIEK, ARCHIWUM ZESPOŁU
Na najwyższym piętrze Domu PZKO

ją się dobrze. Obecnie chór liczy 52 człon

w Jabłonkowie znajduje się „gorolsko izba".

ków, ale rzadko udaje się wystąpić w pełnym

dłoni, że jest coś magicznego w tym góral

W tym miejscu Męski Chór Gorol spotyka się

składzie. Prezes Grzegorz Skupień nie kryje

skim śpiewaniu. Początkowy gwar, przesu
wanie krzeseł, głośny śmiech powoli zamie

dniu, zawsze w poniedziałek. Widać jak na

na próbie. Tutaj tworzy się rzeczy piękne,

zadowolenia z obecnego składu. - Niewąt

istotne dla całego zespołu, ważne dla miasta

pliwie zespół wciąż idzie do przodu. Dowo

niają się w chwilę pełną powagi. W „góralski

i każdego, kto chociaż raz miał możliwość

dem jest chociażby zbliżający się jubileusz.

izbie" pojawia się dyrygent Katarzyna Kantor.

wysłuchać koncertu w wykonaniu jabłon

Pomimo tego, iż nie umieszczamy ogłoszeń

Wyczuwalne jest napięcie. Gorole zajmują

kowskich goroli.Tym razem również ja, w ro

o naborze nowych chórzystów, ludzi nie bra

swoje miejsca na sali. W końcu cisza wypeł

li gościa, mam możliwość przyjrzeć się z bli

kuje. Tylko w tym roku dołączyło do nas

nia każdy kąt. Prawdziwa cisza przed burzą.

ska i wziąć udział w próbie, w całości podpo

trzech nowych członków - dodaje.

rządkowanej jubileuszowi 70-lecia chóru,
który powstał w październiku 1947 roku i kil

Liczne nagrody, wyróżnienia, dyplomy
na ścianach, w witrynach i na półkach

DOSIĘGNĄĆ GWIAZD

świadczą o ambicjach i determinacji, z jaką

ka miesięcy później wystąpił po raz pierwszy.

Gorol to prawdziwy skarb - łączy pokole

Od tego czasu zespół działa nieprzerwa

nia i przyciąga niczym magnes. Gorole spo

próby. Spokój, skupienie... nagle rozbrzmie

nie i wszystko wskazuje na to, że gorole ma

tykają się na próbach regularnie raz w tygo

wa C-dur i pełna skala. Szybkie przejście na

chórzyści podchodzą do kwestii kolejnej

0, E i kolejne dźwięki. Dyrygent energicznie
zachęca do ćwiczeń.
Trzeba kochać muzykę, by pomimo zmę
czenia pracą zawodową i obowiązkami
w domu przyjść wieczorem na próbę. - To
ogromna przyjemność. Natomiast prawdzi
wą satysfakcją jest udany koncert, a tego
nie bylibyśmy w stanie osiągnąć bez prób mówi Karol Jakubik, który jest członkiem ze
społu od 16 lat. - Dlatego jeżeli tylko czas na
to pozwala, staram się uczestniczyć w pró
bach - uzupełnia.
Marek Heczko nie ma wątpliwości, że
kluczem do sukcesu jest przede wszystkim
dobrze zgrany zespół. On sam na śpiewanie
w Jabłonkowie zdecydował się po dwudzie
stu latach pracy w zespole tanecznym Góra
le z Mostów. - Lubię przychodzić na próby.
Panuje tutaj świetna atmosfera, ale trzeba
podkreślić, że to żmudna praca. Zanim opa-
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nujemy utwór do perfekcji, musimy ćwiczyć

ku. Gorol nagrał teledysk pt. Na Janiczko-

wiele godzin. Nikomu to nie przeszkadza...

wóm nutę. Ta cudowna kompozycja męskich

przez trudy do gwiazd - dodaje Heczko.

głosów z beskidzką przyrodą w tle, ekspreso
wo podbiła świat wirtualnej rzeczywistości.

DLA POTOMNYCH

Dodać należy, że prawdziwą ucztą mu

Gorol to coś więcej niż zwykła przyjem

zyczną, nie tylko dla koneserów, jest corocz

ność śpiewania. To piękne dziedzictwo i obo

ny koncert kolęd.Ten dźwięk, barwa, potęga

wiązek płynący z radości śpiewania. Dla wie

głosu, która przemawia do słuchaczy w spo

lu chórzystów, szczególnie dla tych, którzy

sób szczególny, uwalnia energię góralskich

pamiętają trudne początki zespołu tuż po
wojnie, śpiewanie stało się sposobem na ży
cie. Gorol to artystyczna kolebka góralszczy
zny.
Z zespołem związani byli m.in. Karol Hecz

serc i dobro, jakie płynie po zboczach gór

CORAZ DALEJ W ŚWIAT
W ciągu ostatnich dziesięciu lat chór Go
rol koncertował ponad 170 razy w Polsce,

tak samo, jak Olza przed laty - nieustannie
i wciąż otacza swych mieszkańców opieką
i szacunkiem.

Republice Czeskiej, na Słowacji. Góralskie

ko, Gustaw Słowik, Bogusław Stonawski, An

pieśniczki rozbrzmiewały także we Wło

drzej Mozgała, Alojzy Ligocki „Michoł", Lu

szech. Do najbardziej udanych imprez moż

ZAPROSZENIE
Gorol zasłużył na swój jubileusz. Odno

dwik Cieńciała „Maciej", Władysław Niedoba

na zaliczyć udział w Światowym Festiwalu

sząc liczne sukcesy zespół istnieje na scenie

„Jura spod Grónia", Władysław Młynek „Na

Chórów Polonijnych w Koszalinie, który od

już siedemdziesiąt lat. Każdy występ Gorala

dam z drugi jizby". - Sensem naszych wspól

był się w 2009 oraz w 2012 roku.

to święto muzyki i śpiewu w wykonaniu ja

nych spotkań jest też kontynuacja pewnej

Natomiast w roku 2011 zespół wziął

tradycji, bo winni jesteśmy to naszym przy

udział w Światowym Festiwalu „Alta Puste-

uszowy pod patronatem senatora Jerzego

szłym pokoleniom - mówi Jerzy Szkatuła.

ria" we Włoszech, gdzie spośród 89 zespo

Cieńciały odbędzie się 20 maja.

błonkowskich chórzystów. Koncert jubile

-Trzeba zwrócić uwagę na fakt, iż decy

łów „Gorol" uplasował się na 4 miejscu. Ja-

Gorol serdecznie zaprasza wszystkich sym

zje o tym, jak potoczą się losy naszego spo

błonkowianie nie marnują czasu i na pewno

patyków do Domu Kultury Trisia w Trzyńcu,

łeczeństwa, zależą wyłącznie od nas. To

nie zasypiają na laurach. Swoją pracą poka

gdzie dokładnie o godzinie 15.00 rozpocznie

dzieje się tu i teraz. Do tej sytuacji trzeba się

zują, że nie boją się nowych wyzwań.

się uroczystość jubileuszowa. Gościnnie wy

ustosunkować i nikt inny tego za nas nie
zrobi - zauważył Szkatuła.

Dużym sukcesem można nazwać produk
cję filmową, która ukazała się w ubiegłym ro

stąpią również: Chór Żeński Melodia, zespół
Zaolzioczek, kapela Lipka oraz Bukóń.
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Niezwykła pani dyrygent
TEKST: MAREK SEOWIACZEK / ZDJĘCIA: WIEStAW PRZECZEK
Dyrygent Katarzyna Kantor jest związa
na z zespołem od 2004 roku. Czasami bywa
trudno, ale dyrygent to prawdziwy kapitan,
który mocno trzyma ster. Czasami trzeba
krzyknąć, czasami pochwalić. Gorol zawsze
śpiewał i będzie śpiewać dopóty, dopóki
nie zaginie gorolsko muzyka.
Zbliża się jubileusz 70 lecia Chóru Mę
skiego „Gorol". Czy z tej okazji zespół
przygotowuje nowy program?
Program, który będziemy wykonywać pod
czas naszego koncertu jubileuszowego niejest
zupełnie nowy. Ma to być przede wszystkim
prezentacja najlepszych utworów wykonywa
nych przez zespól w ostatnim czasie. Są to też

Czasem trudno uzyskać na próbie to, co chcia

koncert to inny program. Wiele zależy od tego

utwory, które w sposób szczególny będą pro

łabym osiągnąć w danym utworze i wymaga

gdzie śpiewamy, z jakiej okazji. Bardzo często

mować naszą nową płytę wydaną właśnie

to ode mnie wiele wysiłku, alejestem przekona

jest również różny skład zespołu. Wiadomo, że

z okazji jubileuszu.

na, że z chórzystami znamy się na tyle dobrze,

nie śpiewamy zawsze w pełnym składzie, bo

by wzajemnie sobie zaufać w naszej wspólnej

nie każdemu pasuje dany termin. To wszystko

Praca dyrygenta, szczególnie praca

pracy twórczej. Dzięki temu w ciągu tych kilku

ma wpływ na to, co śpiewamy. Dlatego sta

z męskim chórem, nie należy do łatwych.

nastu lat mojej pracyzGorolem kilka razy uro

ram się każdy program przemyśleć i dopaso

Gorole z Jabłonkowa to twardzi, a czasa

niłam „łzę szczęścia" po udanym koncercie.

wać do danej sytuacji.

mi mocno uparci chórzyści. Jednak efekt
końcowy zadziwia i wzrusza. Czy Pani ja

Gorol to doświadczony chór, a chórzy

ko osoba, która jest w stanie wydobyć

ści bardzo dobrze się znają. Można więc

dźwięki z tych góralskich gardeł i dopro

przyjąć, że to zgrany organizm i w zasa

Każdy występ jest ważny, niezależnie od

wadzić je do harmonii, czuje satysfakcję

dzie wiadomo, czego można oczekiwać

tego jak liczna jest publiczność. Jest jednak

z udanego koncertu? Czy zdarzyło się Pa

od poszczególnych członków zespołu.

prawdą, że lepiej śpiewa się dla dużej liczby

ni uronić„łzę szczęścia" po koncercie?

Pomimo tylu lat wspólnej pracy, odczu

widzów. Zdarza się jednak, że publiczności

wa pani przed koncertem tremę?

jest znacznie mniej niż nas na scenie.

Każdy dobrze zaśpiewany koncert to dla
mnie ogromna satysfakcja. Cieszę się, że nasza

Trema jest zawsze, ale myślę że w moim

wspólna praca przynosi pozytywne efekty.

przypadku działa ona mobilizująco. Każdy

Ma znaczenie to, czy śpiewacie dla du
żej, czy dla małej publiczności?

Wiadomo, nie zawsze wszystko się uda.
Zdarza się, że chór improwizuje, np. kiedy
publiczność domaga się kolejnych utwo
rów? Czy program zawsze dopięty jest na
ostatni guzik?
Staram się, by program był ustalony, za
wsze mam przygotowany utwór na bis. Bywa
jednak różnie i musimy czasem improwizo
wać, ale to chyba zupełnie normalne. Nie da
się wszystkiego przewidzieć i zaplanować.
Czego życzysz Gorolowi z okazji jubi
leuszu?
Życzę Gorolowi wielu sukcesów artystyczych, dużo wytrwałości, radości, satysfakcji
ze wspólnego śpiewania i wspaniałych ludzi.
Życzę, by w kolejnych latach działalności chó
ru nieustannie przybywało dobrze śpiewają
cych panów. Życzę owocnej pracy twórczej, by
gorolski śpiewani przetrwało następne kilka
naście, albo i kilkadziesiąt lat.
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SPOTKANIE Z AKTORAMI
CZESKI CIESZYN / 30 marca sympatycy Sceny Polskiej Teatru Cie
szyńskiego mieli wyjątkową okazję spotkać się z aktorami tejże sce
ny. Aktorom złożono życzenia z okazji Dnia Aktora. Pomysłodawcą
niecodziennego spotkania w Klubie Teatralnym było MK PZKO Cze
ski Cieszyn-Centrum, a konkretnie państwo Branni, którzy są wier
nymi widzami Sceny Polskiej.
Spotkanie otworzył dyrektor Teatru Cieszyńskiego Karol Suszka
oraz Małgorzata Rakowska, prezes MK PZKO Cz. Cieszyn-Centrum.
Aktorzy Sceny Polskiej zaprezentowali publiczności krótki pro
gram złożony z pieśni międzywojennych ze spektaklu „Powróćmy
jak za dawnych lat czyli polskie piosenki międzywojenne". Wystąpi
ła też Halina Pasekovä. Do ekipy teatralnej niedawno dołączył nowy
aktor - Rafał Walentowicz.
Kierownik Sceny Polskiej TC Bogdan Ko kotek zdradził, co będzie
my mogli oglądać w następnym sezonie teatralnym.

AS

UCZYLI SIĘ TOLERANCJI
CZESKI CIESZYN / Wtorek 4 kwietnia w Polskim Gimnazjum im.
Juliusza Słowackiego w Cz. Cieszynie upłynął pod znakiem toleran
cji. Uczniowie Gimnazjum spotkali się w ramach Dnia Tolerancji
z ciekawymi specjalistami z różnych dziedzin.
- Staramy się co roku znajdować nowych wykładowców, żeby
omawiane problemy się nie powtarzały i żeby było zawsze coś no
wego. Szukamy głównie aktualnych tematów oraz osób, które po
trafią o nich mówić, najlepiej po polsku - mówi FilipTomanek, wice
prezes Rady Studenckiej Gimnazjum.
W tej edycji było więcej warsztatów. Uczniowie Gimnazjum po
znali na własnej skórze w ramach warsztatów Amnesty Internatio

Kolejnymi gośćmi były Zuzana Filipkovä, dyrektor Diakonii Cze-

nal „Krok w przód", jak to jest być np. kobietą w Arabii Saudyjskiej al
bo bezdomnym w Europie, czyli jak wygląda życie tam, gdzie prawa

skobraterskiego Kościoła Ewangelickiego oraz Sarka Klusovä, głów

człowieka i godność ludzka wcale nie są takie oczywiste. W ramach

nież goście z Iraku.

tych warsztatów analizowano też zjawisko mobbingu.
Praktyczne warsztaty „Gra o sumie zerowej" z wolontariuszami

ny koordynator pomocy uchodźcom. Na prelekcji obecni byli rów
Z wykładem o misji w Malawi wystąpił oftalmolog Tomas Utikal,
inicjator zbiórki charytatywnej „Okulary dla Afryki".

z brneńskiej organizacji „Nesehnuti" starały się przybliżyć uczniom

„Zvol si info" to projekt grupy studenckiej z Brna, która stara się

Gimnazjum konflikt zbrojny w Afryce i problematykę z nim związaną.

przekazać młodzieży pełnowartościowe informacje potrzebne do

Równolegle odbywały się wykłady. Małgorzata Och myt, kierow

orientowania sięwświecie mass mediów, rozpoznania dezinformacji.

nik oddziału prywatnej kliniki psychiatrycznej, przybliżyła słucha

O historii Tatarów Krymskich, którzy powrócili do rodzinnych

czom świat osób z diagnozą choroby albo zaburzenia psychiczne

wiosek po roku 1989 i którzy po zajęciu Półwyspu Krymskiego znów

go. Mówiła m.in. o stereotypach oraz stygmatyzacji osób chorych

są represjonowani we własnej ojczyźnie, mówił lvo Dokoupil.
AS / Fot. Anna Szotkowska

w społeczeństwie.

Iluzjonista w jasieniu
JASIENIE / W sobotę 8 kwietnia Dom Kultury w Jasieniu należał do
dzieci członków i sympatyków Miejscowego Koła PZKO w Jasieniu.
Koło zorganizowało tradycjne Popołudnie dla Dzieci, które od lat już
ma formę zabawy karnawałowej. Najmłodsi przyszli więc w towarzy
stwie swoich rodziców przebrani w ciekawe postacie. Impreza rozpo
częła się od przeglądu masek. Głównym punktem spotkania był występ
iluzjonisty, który wciągnął do zabawy wszystkich obecnych na sali. Po
jego występie dzieci miały możliwość wyszaleć się w rytm polskich pio
senek. Organizatorzy przygotowali dla nich również ciekawe konkursy
i współzawodnictwa. Dobrze bawiły się tak maluchy, jak i nieco starsi.
W Jasieniu nie ma już polskiej szkoły, dlatego MK PZKO stara się
wesprzeć polskie rodziny w tej miejscowości organizując dla nich
co roku taką właśnie imprezę.

(HS) / Fot. Halina Szczotka
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WALNE W KOCOBĘDZU
KOCOBĘDZ / W sobotę 4 marca kocobędzcy PZKO-wcy spotkali
się w swoim Domu PZKO na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym,
by ocenić pracę Koła w ubiegłej kadencji i zastanowić się nad dzia
łalnością w przyszłych latach.
- Nasze Koło, należące do małych Kół, nie próżnowało i pozosta
wiło za sobą kawał roboty - przyznają działacze.
Dzieci z przedszkola przy ulicy Moskiewskiej, z którym Koło
PZKO od wielu lat współpracuje, zaprezentowały zimowe wierszyki,
tańce, śpiewy i wprowadziły przyjemną atmosferę na sali.
Panowie z okazji MDK obdarowali panie kwiatami. W części spra
wozdawczej za rok 2016 prezes Ewa Farnik przedstawiła imprezy,
które się odbyły, np. pieczenie placków, smażenie jajecznicy, wy
cieczka do Krakowa, spotkania pań, emerytów.
- Tradycyjnie gościmy grupę Ka 90 i organizujemy szereg dal

Sekretarz Irena Śtirba sprawnie poprowadziła zebranie, na któ
rym wybrano nowy zarząd i przyjęto plan pracy na rok bieżący.
Miłym akcentem zebrania było przyjęcie trzech nowych człon
ków. Po smacznym posiłku przygotowanym przez panie oglądano
kronikę MK i rozmawiano o sprawach bardziej lub mniej ważnych.

szych większych czy mniejszych imprez. Najwięcej czasu pośwęciła

- Życzymy nowemu zarządowi dużo energii a wszystkim człon

prezes dwom imprezom, które od lat organizujemy wspólnie z ko

kom wielu wspólnie spędzonych chwil - dodają członkowie MK PZKO

łem Ligota. Chodzi o balik dla dzieci „Bajkowe cuda i dziwy" i sztan

w Kocobędzu.

darową imprezę Balu PZKO, który w 2016 roku odbył się pt. „W sta
rym kinie" - relacjonował Władysław Niedoba, członek MK PZKO.

W zebraniu brali udział też goście - burmistrz gminy Martin Fin
ka s, przedstawicielka sąsiedniego koła MK PZKO Ligota Monika Kli

W dalszej kolejności prezes podziękowała Danucie Wacławik, która

mek oraz przedstawiciele Kongresu Polaków państwo Rakowscy,

jako gospodarz troskliwie i intensywnie dba o Dom PZKO oraz wszyst

którzy na początku zebrania przybliżyli działaczom Wizję 2035 oraz

kim paniom z Koła, ponieważ bez ich zaangażowania oraz ofiarności

możliwości korzystania z Funduszu Rozwoju Zaolzia i propozycję

nie byłoby w Kole żadnej imprezy. Na podziękowanie zasłużyli sobie
również ci, którzy pomagali przy potrzebnych remontach.

zmiany nazwy Domów PZKO na Domy Polskie.
Ludmiła Niedoba / Fot. Archiwum Koła

Muzyczny kwiatek dla pań
OLBRACHCICE / Na swoją tradycyjną imprezę marcową, związa
ną z obchodami Dnia Kobiet, zaprosiło w niedzielę 19 marca Miej
scowe Koło PZKO w Olbrachcicach. Podczas tegorocznego Kwiatka
dla Pań głównym punktem programu kulturalnego był koncert pio
senek ze spektaklu „Powróćmy jak za dawnych lat czyli polskie pio
senki międzywojenne".
Aktorzy Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego z towarzyszeniem
muzyków zaśpiewali polskie przeboje przedwojenne, które zabrzmia
ły w wystawianym w Czeski Cieszynie przedstawieniu w nowej aran
żacji Tomasza Pali. Reżyser przedstawienia Bogdan Kokotek, kierow
nik artystyczny Sceny Polskiej, zaprezentował płytę z piosenkami z te
go widowiska.
Pomysłodawcą zaproszenia na imprezę Koła PZKO Sceny Polskiej
i głównym organizatorem tego przedsięwzięcia był Jerzy Czap. - Był

- Zawsze też organizujemy wycieczki - kontynuuje wyliczanie

to strzał w dziesiątkę - ocenia jego inicjatywę prezes Miejscowego

corocznych akcji pani prezes. - 3 czerwca będzie jednodniowa wy

Koła PZKO w Olbrachcicach Helena Bubik. - Myślę, że wszystkim się
podobało.

dniową wycieczkę do Opola, Brzegu. W zeszłym roku zwiedzaliśmy

Gorąco oklaskiwano śpiewających aktorów i muzyków. Kwiatek

Wrocław. Tradycją była jednodniowa wycieczka w czerwcu, w ze

otrzymały wszystkie panie, również aktorki Sceny Polskiej. - O to

szłym roku zaczęliśmy robić dwie w roku, druga we wrześniu jest

troszczą się zawsze panowie z zarządu. Od rana robili kanapki, przy

dwudniowa. Wyjeżdżamy w pierwszą sobotę miesiąca. Zawsze jeź

gotowywali stoły - stwierdza prezes Koła. Panowie podawali też ka
wę, herbatę, do dyspozycji był bufet.

dzimy do Polski - podkreśla Helena Bubik.
W olbrachcickim Kole działa Klub Kobiet, zrzesza około dwudzie

Dom PZKO w Olbrachcicach przez cały rok żyje dość intensyw

stu pań. Jest też Klub Seniora. Klub Młodych rozpadł się, zestarzał,

nie. - Mamy tu nasze imprezy i imprezy rodzinne - wyjaśnia Helena

a na razie nie ma następców, ale powstał KlubTenisa Stołowego, pa

Bubik. - Do stałych akcji Koła należy bal, w tym roku na Bal Ostatko

nowie spotykają się we wtorki i w piątki.

wy sprzedano 111 biletów. Gra zawsze zespół M Band, czyli Michał
Vesely i Andrzej Szyja, wszyscy bawili się do białego rana.
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cieczka do Raciborza i Rud Raciborskich, a we wrześniu mamy dwu

W tym roku swoje wyroby zaprezentują na wystawie członkinie Klu
bu Kobiet. - Wystawa odbędzie się chyba w październiku, panie już

W marcu co roku organizuje Koło PZKO Kwiatek dla Pań, w maju wy

szykują eksponaty - zapowiada pani prezes. I zaprasza też już dziś

stawę malarską autorów zaolziańskich, pod koniec roku wigilijkę. Są też

wszystkich członków i sympatyków Koła na akademię w dniu 11 listo

spotkania w Klubie Propozycji, zapraszani są interesujący prelegenci.

pada z okazji siedemdziesięciolecia PZKO.
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powołała sekcję

„baginiec 2020“

CZESKI CIESZYN / 28 marca na Walnym Zgromadzeniu Sprawoz

Podczas zebrania mówiono np. o ścisłej współpracy Zarządu

dawczo-Wyborczym Macierzy Szkolnej w RC w siedzibie Kongresu

Głównego Macierzy z poszczególnymi Kołami Macierzy Szkolnej

Polaków wybrano nowe władze Macierzy.

przy realizacji zadań statutowych. Jesienią zaplanowano wspólne

Delegaci wybrali nowego prezesa Tadeusza Smugałę. Wicepre
zesami jedenastoosobowego zarządu zostali Zbyszek Bocek oraz
Marek Bystroń.

spotkanie sprawozdawcze z przedstawicielami poszczególnych Kół.
O możliwościach korzystania ze środków Funduszu Rozwoju Za
olzia mówił Józef Szymeczek oraz Marek Bystroń z hawierzowskiego

Przed rozpoczęciem obrad wystąpiła laureatka ubiegłorocznego
Konkursu Recytatorskiego im. Adama Mickiewicza Kresy, uczennica
Polskiego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego Katarzyna Stonawska.

Koła Macierzy, któremu na ten rok udało się pozyskać wsparcie z ERZ
na wycieczkę przedszkolaków oraz na Festiwal Piosenki Dziecięcej.
Poruszano też temat przedwojennych majątków Macierzy Szkol
nej w RC. Rozmawiano np. o budynku na Bagińcu. Zarząd nowej ka
dencji planuje rozwiązać ciągnącą się kwestię byłej macierzańskiej
szkoły. W tym celu stworzono specjalną sekcję,,Bag!niec 2020".
Uwagę poświęcono również stronom internetowym organizacji.
Delegaci przyjęli wniosek dotyczący ich modernizacji. Zastanawia
no się również nad zmianą logo Macierzy Szkolnej.
Były prezes organizacji Andrzej Russ przedstawił sprawozdanie za
ubiegłą trzyletnią kadencję. Organizacja jest od stycznia 2016 r.„zapsanym spolkem". - Na tej podstawie nasze Koła mogą się ubiegać o
osobowość prawną - mówił Andrzej Russ i dodał, że w chwili obecnej
osiem Kół ten status posiada.
Uchwalono też budżet na bieżący rok oraz program działalności
na lata 2017-2020.

AS

Spotkanie z literatura w Bystrzycy
BYSTRZYCA / Różne twarze Juliana Tuwima mogli poznać 2 kwiet
nia goście, którzy zawitali do Domu PZKO w Bystrzycy.
Przywitała ich prezes MK PZKO Lucyna Śkńouril, która na scenę za
prosiła małą recytatorkę Justynę Navrätil.Ta wprowadziła zebranych
w świat twórczości Tuwima, recytując wiersz pt.„Słówka i słufka".
Jednym z punktów spotkania było też dyktando, poświęcone
oczywiścieTuwimowi. Głównym punktem spotkania był wykład Re
naty Putzlacher o twarzach Tuwima, tych znanych i mniej znanych.
Do bystrzyckiego Domu PZKO tego dnia przyszły całe rodziny.
Miejscowe PZKO bowiem wprowadziło bardzo dobrą zasadę - by
dorośli mogli bez przeszkód uczestniczyć w imprezach, dla dzieci
w tym samym czasie zapewniona jest opieka.
I tak w sali na piętrze rodzice i dziadkowie zastanawiali się, czy
użyć dużych, czy małych liter, a na dole dzieci m.in. malowały pier
niczki. Posilić się przy tym mogły specjalnie dla nich przygotowanymi
pomysłowymi kanapkami z literkami.

HS / Fot. Halina Szczotka

Zjazd nauczycieli polskich
CZESKI CIESZYN / 30 marca odbył się w Ośrodku Kultury Strzelni
ca IX Zjazd Towarzystwa Nauczycieli Polskich w RC.
Jeszcze przed rozpoczęciem obrad złożono życzenia obecnym
nauczycielom z okazji ich święta. Do życzeń dołączył również pre
zes Kongresu Polaków w RC Mariusz Wałach.
Dyplomy HonoroweTNP otrzymali: Anna Szurman,Ewa Pelar, Ja
nina Guńkowa, Renata Świderowa, Halina Veit-Podola, Renata Sło
wikowa, Maria Sikora, Bronisława Wojnar, Danuta Ryłko, Olga Kowalczykowa, Marian Nieboras.
Na obradach TNP była obecna konsul Maria Kovacs, która prze
kazała nauczycielom kilka cennych informacji o zmianach w przepi
sach dotyczących ulgi na zakup biletu na przejazd oraz wejścia do

W nowym Zarządzie TNP zasiadają: Roman Kaderka, Krzysztof Gą-

muzeów i innych placówek kulturalnych dla dzieci i młodzieży

siorowski, Barbara Smugała, Małgorzata Kujawa, Marek Grycz, Barba

szkolnej.

ra Kubiczek, Krzysztof Kosmala i Anna Werner.

AS
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W LESZNEJ NIE MAJĄ CZASU NA NUDĘ
LESZNA DOLNA / 8 kwietnia podczas zebrania sprawozdawczo
-wyborczego MK PZKO w Lesznej Dolnej wybrano nowy zarząd MK
PZKO na następne cztery lata, poszczególne komisje Koła oraz
dwóch delegatów na jesienny Zjazd PZKO. Dyskutowano nt. planu
imprez na bieżący rok, który zapowiada się równie ciekawie, jak ten
ubiegły.
W programie wystąpiły dzieci z zespołu Ondraszek przy PSP im.
Gustawa Przeczka wTrzyńcu oraz mażoretka Karolina Szmek.
MK PZKO w Lesznej Dolnej, które ma 188 członków, można zali
czyć do najaktywniejszych Kół Polskiego Związku Kulturalno-Oświa
towego. W tym roku działacze z Lesznej mają na liście zaplanowa
nych wydarzeń aż 19 pozycji.
Niektóre z imprez już się odbyły. Był to np. Charytatywny Kon
cert Dobrej Woli (14 stycznia), Zabawa Przebierańców (25 lutego),
turniej w tenisie stołowym dla młodzieży i dorosłych (1 kwietnia),

trzecia część warsztatów „Kreatywnie i praktycznie", Spotkanie Ad

zebranie sprawozdawczo-wyborcze czy pierwsza część warsztatów

wentowe, czy Spotkanie Przedsylwestrowe.

Klubów Kobiet „Kreatywnie i praktycznie". - W marcu robiliśmy już
kwiaty z papieru i koszyki - mówiła prezes Renata Szkucik.
Do kalendarza warto zapisać spotkanie połączone z wyświetla
niem materiałów filmowych dotyczących leszniańskiego Domu
PZKO pt.Jak budowaliśmy sen..
Koło chce też zorganizować spotkanie z teatrem, drugą część

W tym roku działacze z Lesznej planują modernizację kotłowni,
oraz wymianę okien i drzwi zewnętrznych. Trudno jednak pozyskać
finanse na wnioski inwestycyjne, więc tego typu inwestycje najczę
ściej MK PZKO finansują z własnych źródeł.
Gościem sobotnich obrad leszniańskich PZKO-wców był prezes
ZG PZKO Jan Ryłko. Mówił o sprawach ogólnozwiązkowych, zachę

warsztatów „Kreatywnie i praktycznie", 41. Puchar Lata - mistrzo

cał zebranych do głosowania w tegorocznej edycji konkursu Inicja

stwa w małej piłce nożnej. Koło będzie też mieć swoje stoisko na

tywy PZKO (głosowanie trwało do 10 kwietnia). Mówił też np. o tym,

Dniu Mniejszości wTrzyńcu.

że po raz pierwszy w tym roku Związek otrzymał z Polski za pośred

W planie jest włączenie się w organizację Wakacji w Trzyńcu podmiejskiego obozu dla dzieci (lipiec-sierpień). Jesienią odbędzie
się Przegląd Kapel Ludowych połączony z obchodami 70-lecia
PZKO, wycieczka, spotkanie dla dzieci pt.„Z książką pod poduszką",

nictwem Konsulatu Generalnego w Ostrawie środki na działanie już
w styczniu. Poruszył też głośny temat Domów Polskich.
Zarząd MK PZKO w Lesznej Dolnej zdecydował nie zmieniać na
zwy swojej siedziby na „Dom Polski".

AS

DWA ZEBRANIA W GRÓDKU
GRÓDEK/ 12 marca w Gródku odbyły się aż dwa Walne Zebrania
miejscowych pezetkaowców. Oprócz działaczy, którzy m.in. uchwa
lili plan pracy na rok bieżący i wybrali nowy Zarząd, w gródeckim
Domu PZKO obradowali również uczniowie miejscowej Szkoły Pod
stawowej z Polskim Językiem Nauczania.
Dzieci w swoim wystąpieniu pt. Walne Zebranie wcieliły się np.
w rolę prezesa ZG PZKO, prezesa MK PZKO, wójta gminy, dyrektora
szkoły, czy prezesa miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej.
Autorem wesołego przedstawienia dopasowanego idealnie do
niedzielnego wydarzenia był Kazimierz Cieślar, dyrektor miejscowej
polskiej podstawówki. W scenariuszu nie zabrakło szeregu trafnych
komentarzy nt. aktualnej sytuacji w Kole PZKO czy z życia Polaków
na Zaolziu.
W trakcie kabaretu przyjmowano też nowych członków - wójta

obecny na sali wójt Gródku Robert Borski. W tegorocznym kalenda

Gródku i prezesa OSP. Dziecięcy kabaret okazyjny„My Też", który na

rzu imprez MK znajduje się również„Akademia z okazji 70-lecia PZKO".

wiązał do kabaretu „My" wystawianego tradycyjnie podczas gró
deckiej imprezy „Tłoczyni kapusty", spisał się celująco.
Po udanym wstępie przyszła kolej na oficjalną część Walnego Ze

ła oraz delegatów na Zjazd PZKO. Głosowaniu poddano także plan

brania prowadzonego przez prezesa MK PZKO Pawła Pilcha. Zebra

pracy. Tegoroczne prace remontowe dotyczyć będą schodów przed

ni zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Koła, finansowym

wejściem do Domu PZKO oraz naprawy lub wymiany rynien.

i komisji rewizyjnej. Jak podkreślił Paweł Pilch - gródeckie Koło liczy

W jednym z punktów zebrania przyszła kolej na prezentację Kon

obecnie 268 członków a osiemnastoosobowy Zarząd spotyka się
raz w miesiącu.

gresu Polaków ze szczególnym naciskiem na Fundusz Zaolzia. Z ideą

Koło organizuje wiele tradycyjnych imprez, aktywnie udziela się
również w organizacji imprez gminnych. Fakt ten pozytywnie ocenił
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Oprócz planowanych wydarzeń, zgodnie z planem zebrania, ze
brani na sali działacze wybrali skład Komisji Rewizyjnej, Zarządu Ko
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Funduszu i przykładowymi projektami realizowanymi w ramach nie
go zapoznała zebranych Danuta Branna, członkini Rady KP.
Magdalena Ćmiel
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Quizowe ZMAGANIA W DOMU PZKO
TRZYNIEC / Po osiem pytań z siedmiu dziedzin, 12 drużyn i pół
torej godziny dobrej zabawy. Kwiz PZKO przygotowany przez Annę
Paszek i Ewę Mencner w Domu PZKO im. Adama Wawrosza wTrzyńcu-Tarsie 8 kwietnia również i w tym roku spotkał się z pozytywnym
odbiorem. Była to bowiem już jego druga edycja, która, tak samo
jak przed rokiem, wypełniła salę chętnymi do rozrywki intelektual
nej. Z wszystkich zebranych na końcu cieszyła się najbardziej prezes
MK PZKO z Tarasu Barbara Buława, bowiem jej drużyna (jak najbar
dziej rodzinna) okazała się najlepsza.
A prosto nie było. Trzeba było się znać na przysłowiach, flagach,
geografii, muzyce, filmie, matematyce, po prostu prawie na wszyst
kim (z medycyny i fizyki jądrowej pytań na szczęście nie było). Zatem
nie powinno dziwić, że nikt nie startował sam. Bo w drużynie siła. Zaś
drużyny nazwane zostały przeróżnie - od Oscar Straße po litery po
czątkowe nazwisk członków drużyny, na przykład BMW (gdzie„M"to
od Miczka Jarosława, prezesa MK PZKO Trzyniec-Wieś).
Warto też podkreślić, że całość - włącznie z bufetem (na słodko,

wie Koła. „No pewnie, że się cieszę, że za organizację kwizu, który
mógłby się na stałe wpisać do kalendarium wydarzeń naszego Ko
ła, zabrali się młodzi ludzie", przyznała prezes MK Barbara Buława.

na słono, z alkoholem i bez) - wzięli na swoje barki młodzi członko

(tnj) / Fot. Materiały prasowe

Zespół teatralny z Ligotki kameralnej zagrał w Cierlicku
CIERLICKO / Na piątą edycję Spotkania z Komedią zaprosiło
w niedzielę 19 marca do Domu Kultury w Cierlicku Miejscowe Koło
PZKO Cierlicko-Centrum. Widzowie obejrzeli przedstawienie
„1+1 =3" w wykonaniu teatru amatorskiego Miejscowego Koła PZKO
w bigotce Kameralnej. Otwarta była też kawiarenka U Zeflika.
Skąd wziął się pomysł takiego przedsięwzięcia kulturalnego?
- Impulsem było spotkanie z Ewą Furtek, która pisała komedie dla
teatru w bigotce Kameralnej - wyjaśnia Irena Włosek, prezes Koła
PZKO Cierlicko-Centrum. - Umówiliśmy się, że spróbujemy zorgani
zować u nas większą imprezę i zobaczymy, czy ludzie przyjdą czy
ich to przyciągnie. Okazało się, że ludzie nie tylko chętnie przycho
dzą, ale pytają, czy będzie następne Spotkanie z Komedią.
Co roku przygotowuje amatorski zespół teatralny z bigotki Ka
meralnej nową premierę, którą następnie prezentuje również cierlickiej publiczności. - To bardzo fajny, niemal profesjonalny zespół,

Prezes Miejscowego Koła PZKO w bigotce Kameralnej Joanna

ich poziom z roku na rok wzrasta - chwali grupę amatorów Irena

Szpyrc podkreśla, że podziwia aktorów i reżysera, ponieważ poza

Włosok. Przypomnijmy, że w zeszłym roku teatr z bigotki otrzymał

obowiązkami zawodowymi i rodzinnymi znajdują jeszcze czas, by

jedną z nominacji w konkursie Inicjatywy PZKO 2016.
Organizatorem Spotkania z Komedią jest Koło PZKO Cierlicko-Centrum, ale bardzo pomagają również pezetkaowcy z Kościelca.

przychodzić na próby, przygotować scenografię. Jej zdaniem to, że
aktorzy wnoszą swój indywidualny wkład do przedstawienia spra
wia, że każda jego repryza jest jak premiera.

A przeżyć wesołe popołudnie z teatrem przychodzą mieszkańcy

Pani prezes nie chciała zdradzić, co przygotowuje zespół teatral

Cierlicka i okolicy, nie tylko członkowie PZKO. Wśród widzów są

ny na tegoroczną jesienną premierę. Stwierdziła jednak, że odbę

również przedstawiciele czeskiej narodowości, którym nieobca

dzie się akademia, która będzie miała bardzo uroczysty charakter,

jest gwara.

ponieważ połączona zostanie z obchodami siedemdziesięciolecia

Językiem bowiem, którym posługują się na scenie aktorzy z bi

PZKO i dziesięciolecia nowego zespołu teatralnego.

gotki Kameralnej, jest właśnie gwara. - Dzięki temu sztuki bliższe są

Wcześniej, bo w maju, widzowie w bigotce Kameralnej będą

zaolziańskiemu widzowi - tłumaczy reżyser spektaklu i współautor,

mieli jeszcze jedną okazję, by obejrzeć „1+1=3". Jest także dobra

wraz z Joanną Szpyrc, scenariusza teatralnego Aleksander Przeczek.

wiadomość dla zainteresowanych spektaklem, którzy nie mogą

- Nawet dwie ostatnie, które graliśmy, czyli „Skok z łóżka" oraz

przyjechać do bigotki. Przedstawienie zostało zarejestrowane przez

„1+1=3", obcych autorów, przerobione zostały na nasze realia.

Bronisława Goryla i jest dostępne w internecie.

Aleksander Przeczek jest reżyserem przedstawień od dziewięciu

Premiera miała miejsce 12 listopada 2016 roku. Podstawą, na któ

lat, czyli od czasu, kiedy po dłuższej przerwie doszło do reaktywacji

rej zbudowany został spektakl, jest tekst komedii współczesnego an

zespołu teatralnego w Kole PZKO w bigotce Kameralnej. - Początko

gielskiego dramatopisarza Ray'a Conney'a. Adaptacja zespołu z bi

wo trudno było przekonać ludzi, żeby wystąpili na scenie - wspomi

gotki Kameralnej przenosi akcję na Śląsk Cieszyński, rozgrywa się

na początki swej pracy z aktorami. - Ale potem już sami przychodzi
li i mówili, że chętnie zagrają.

w Cieszynie i Trzyńcu, postacie sceniczne posługują się, jak zostało
już powiedziane, swojską gwarą.

CR / Fot. Czesława Rudnik
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Porębskim pezetkaowcom nie brak energii do działania
ORŁOWA-PORĘBA / Zebranie członkowskie Miejscowego Koła
PZKO w Orłowej-Porębie w niedzielę 12 marca, na którym podsu
mowano działalność w roku ubiegłym oraz omawiano plany na rok
bieżący, połączono z obchodami Dnia Kobiet. Każda z pań otrzyma
ła różę, krótki program kulturalny wykonały siostry Studniczkówny.
Na zebranie, które prowadził Józef Lugsch, przybyli również
przedstawiciele innych Kół PZKO obwodu orłowskiego: z Rychwałdu, Dąbrowej, Orłowej-Lutyni. Koła współpracują. Koło porębskie
organizuje wspólne imprezy z dąbrowskim, prezes Koła w Porębie
śpiewa w zespole Rychwałdzianie, porębski zespół Old Boys Band
gra także na imprezach Koła w Orłowej-Lutyni.
Bogata jest działalność Koła w Porębie, prezes Leon Kasprzak po
dał obecnym na zebraniu sprawozdanie z pracy w 2016 roku.
L i.

W styczniu odbyło się tradycyjne Spotkanie Świąteczno-Noworoczne ze śpiewaniem kolęd oraz Bal PZKO organizowany razem z Ko

tkania dwa razy w miesiącu, ale niezastąpiona jest ich rola w przygo

łem w Dąbrowie w dąbrowskim Domu Narodowym. W marcu pe-

towaniu imprez Koła od strony kulinarnej. Obecni na zebraniu wy

zetkaowcy wysłuchali prelekcji prof. Daniela Kadłubca o zwycza

słuchali informacji o tysiącach kołaczy i ciastek oraz ciepłych daniach,

jach wielkanocnych. W kwietniu podczas Wiosennego Spotkania

które upiekły i ugotowały członkinie Klubu Kobiet, na bal ponadto
robiły kotyliony.

z Melodią odbył się również konkurs.
Pierwszą zeszłoroczną imprezą w ogrodzie koło Domu PZKO by

Józef Lugsch omówił działalność zespołu Old Boys Band, które

ło w maju smażenie jajecznicy. W maju świętowano też Dzień Mat

go jest kierownikiem. W ubiegłym roku zespół obchodził swoje pię

ki. W czerwcu pojechali członkowie Koła na wycieczkę do Polski,

ciolecie. Gra na wszystkich imprezach swego macierzystego Koła

w Strumieniu uczestniczyli w akcji gminnej Dni Strumienia, w tym

w Porębie, ale też w okolicznych Kołach PZKO i podczas innych ak

samym miesiącu odbył się też Festyn Ogrodowy.

cji. W kwietniu będzie gospodarzem Wiosennego Spotkania z Melo

Ogrodową imprezą miało być również wrześniowe Pożegnanie

W bieżącym roku odbyło się już kilka imprez Koła, było to Spo

niesienia jej do Domu PZKO. W październiku bawili się pezetkaowcy

tkanie Noworoczne, bal, a także Zabawa Ostatkowa z basem, która

z Poręby i Dąbrowej na kolejnej wspólnej imprezie - było to Jesien

była powrotem do dawnej tradycji. W planie oprócz wymienionego

ne Spotkanie z Piosenką w dąbrowskim Domu Narodowym.

już Wiosennego Spotkania z Melodią jest Dzień Matki, Festyn Ogro

W listopadzie Koło brało udział w corocznej wystawie organizo

dowy, Pożegnanie Lata, Spotkanie z Mikołajem. Na te akcje zapra

wanej przez miasto w Domu Kultury. - Przedstawiono plansze ze

szane są również z programem kulturalnym zespoły z innych Kół

zdjęciami naszej działalności, wielkim zainteresowaniem cieszyły

oraz uczniowie szkół polskich. Koło gościć będzie też prelegenta.

się przygotowane przez Klub Kobiet ciastka i kołacze - mówił pre

Planowana jest również wycieczka.

zes Kasprzak. Ostatnią imprezą w 2016 roku była wigilijka Klubu Ko
biet i zarządu.

towego Koła oraz stworzenie zespołu osób, które pisać będą projek

Koło PZKO w Orłowej-Porębie liczy 141 członków, 76 kobiet i 65

ty umożliwiające uzyskanie dotacji. Koło posiada Dom PZKO, który

Jednym z zadań na najbliższy okres jest budowa portalu interne

mężczyzn. Prezes podziękował wszystkim za zaangażowanie, przy

wynajmuje również innym organizacjom i osobom prywatnym, by

pomniał, że w Kole działa aktywnie Klub Kobiet i zespół muzyczno-

zdobyć środki na jego utrzymanie i remonty. W lipcu ubiegłego roku

-śpiewaczy Old Boys Band. Podczas zebrania wybrano delegatów na

przeprowadzono wysuszanie ściany, koszty, które wynosiły ponad

listopadowy XXIII Zjazd PZKO, zostali nimi Leon Kasprzak i Jan Marci

42 tys. koron, pokryło Koło ze swych funduszy. Dom PZKO to stary

niak oraz Józef Lugsch jako rezerwowy.
Sprawozdanie z pracy Klubu Kobiet pod nieobecność przewodni
czącej Anny Kasprzak podała Janina Słowik. Panie mają swoje spo-

Dwa koncerty pasyjne
OLBRACHCICE, NAWSIE/Dwa koncerty zaliczył w niedzielę 2 kwiet
nia chór mieszany Canticum Nowum PTA Ars Musica z Czeskiego
Cieszyna.
Po kilkuletniej przerwie słuchacze mogli znowu posłuchać w je
go wykonaniu koncertu pasyjnego.
W tym roku chórzyści zdecydowali się zaprosić melomanów od
razu na dwa występy w dwóch różnych miejscach. Wspaniałego
koncertu pogratulowała chórzystom zarówno publiczność zgroma
dzona w kościele katolickim wOlbrachcicach, jaki w kościele ewan
gelickim w Nawsiu.
(AS) / Fot. Archiwum zespołu
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dią, Józef Lugsch zapowiedział ponownie konkurs oraz tańce.

Lata, jednak niesprzyjająca pogoda zmusiła organizatorów do prze
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budynek dawnej polskiej szkoły, ostoja polskości w tej części Orłowej i konieczne są prace modernizacyjne.
CR / Fot. Czesława Rudnik
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BOGUMIN-SKRZECZOŃ / Radosnym śpiewem chóru mieszanego
Hasło pod batutą Ireny Szeligi rozpoczęło się w sobotę 25 marca tra
dycyjne już spotkanie wiosenne wMK PZKO w Boguminie-Skrzeczoniu. lmprezę„Powitanie wiosny" tym razem połączono z pogawęd
ką o południowej Szwecji. Prelengentem był Franciszek Baton, który
opowiedział o tym, jak wygląda codzienne życie w tym kraju skan
dynawskim.
- Nie będę opowiadał o Szwecji, która znana jest z prospektów
turystycznych. Postaram się przybliżyć wam, jak to państwo, w któ
rym spędziłem prawie trzy lata, wygląda na codzień - powiedział
Franciszek Baton.

status „świętej krowy", czyli są nietykalni. Wspominał festiwale,

-Wczym Szwedzi utrzymują pierwszeńtwo? Na siedem obywa

opowiadał o zabytkach architektonicznych oraz zwyczajach reli

teli przypada tam jedna łódź - wspominał prelengent. - Z dalszych

gijnych. Wymienił też kilka ciekawostek dotyczących krajobrazu
oraz klimatu.

ciekawostek: wszyscy do siebie mówią na ty, równouprawnienie
jest tam obecne we wszystkich sferach życia. Dlatego bardzo rzad

- Kraina w tych rejonach podobna jest do Cierlicka, tylko z wyż

ko można spotkać mężczyznę, który przepuści kobietę w drzwiach

szymi górami. W zimie temperatury rzadko spadają pod 0 stopni,

czy zwolni dla niej miejsce w autobusie - rozbawił obecnych.
Franciszek Baton opowiadał o życiu w studenckim miasteczku
Lund oraz o rowerzystach szwedzkich, którzy mają praktycznie

największym problemem są wieczne wiatry i pochmurna pogoda.
Szwecja to oprócz lądu też ponad 60 000 wysp i wysepek czy 95 000
spławnych jezior-dodał.

kc

WIECZÓR Z ANDERSENEM NA DWORZE CESARZA
KARWINA / Rocznica urodzin najbardziej znanego baśniopisarza, klasyka literatury światowej dla dzieci i młodzieży Hansa Chri
stiana Andersena jest co roku dla bibliotek dobrą okazją do realiza
cji związanych z jego twórczością przedsięwzięć Jednym z takich
działań był Wieczór z Andersenem w piątek 31 marca, zorganizowa
ny dla dzieci przez Oddział Literatury Polskiej Biblioteki Regionalnej
w Karwinie już po raz trzynasty.
Akcja odbyła się na zakończenie projektu Marzec Miesiącem
Czytelników. Przygotowały ją bibliotekarki Maria Bartulec i Barbara
Kołatek dla uczniów karwińskiej Polskiej Szkoły Podstawowej, któ
rzy lubią czytać i wcześniej zgłosili chęć swojego w niej udziału.
Mija właśnie 180 lat od wydania baśni Andersena „Nowe szaty
cesarza". Toteż tegoroczne spotkanie przebiegało pod hasłem Wie
czór z Andersenem na dworze cesarza. Młodzi uczestnicy zastana

scach postoju uzupełniały listy i pytania do uczestników eskapady.

wiali się, czy to dużo, czy mało, że już tyle lat kolejne pokolenia czy

Połączone zostały również z zadaniami ruchowymi. Młodzi czytelni

telników mogą sięgać po lekturę utworów tego pisarza.

cy zdobywali punkty dla swojej grupy.

Podróż śladami Andersena w krainie fantazji rozpoczęły dwie

Wiadomości przyswojone w parku podczas przemierzania trasy

drużyny, Kaczątka i Łabędzie, w plenerze, w pobliskim parku, co

śladami pisarza przydały się potem po powrocie do bilioteki w kon

umożliwiała piękna słoneczna pogoda. Dzięki włączeniu własnej
wyobraźni śledziły kolejne etapy życia pisarza.

kursie A-Z quiz, podczas gier i zabaw kreatywnych. Nie mogło zabrak

Gawędy o Andersenie przybliżające jego losy, epokę, w której

niebienia. Na koniec zaś rozdane zostały dyplomy i drobne upominki.

tworzył, jak również same utwory czytane na poszczególnych miej

CR / Fot. Czesława Rudnik

nąć tytułowej wizyty na dworze cesarza połączonej z ucztą dla pod

Eliminacje Festiwalu Piosenki

dziecięcej

CZESKI CIESZYN / 23 marca zakończyły się dwudniowe elimina
cje XV Festiwalu Piosenki Dziecięcej. Rekordowa liczba uczestników
była sporym wyzwaniem dla jurorów.
-W tym roku wysłuchaliśmy 141 utworów w wykonaniu ponad
180 uczniów, to rekordowa liczba. Pierwszy dzień eliminacji zakoń
czyliśmy dopiero przed godziną siedemnastą. Jest to porządny ma
raton - mówił Leszek Kalina, jeden z jurorów. Najwięcej uczestników
było w kategoriach solistów. Natomiast zdaniem jury bardzo ciekawe
były zmagania w kategoriach duetów i zespołów. Do finału festiwalu
jury zakwalifikowało 20 finalistów.

(AS) / Fot. Anna Szotkowska
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DESIGN

Design dialogu
Design powstaje na podstawie dialo
gu. To proces wymiany pomysłów, rzuca
nia argumentów za i przeciw, porówny
wania różnych punktów widzenia, z które
go w fazie końcowej wyłania się zupełnie
nowy produkt. Tak uważa Natalia Bocek,
projektantka z Zaolzia, która pomimo
młodego wieku już zdobyła pokaźne do
świadczenie.
TEKST: KATARZYNA CZERNA
ZDJĘCIA: Z ARCHIWUM NATALII BOCEK

ATELIERY
Natalia już od czwartej klasy podstawów
ki pragnęła poświęcić się czemuś związane

Podczas przygotowywania projektu Na

się na design i wybrała studia na UMPRUM -

talia Bocek ma wizję tego, jak ma wyglądać

Uniwersytecie Artystyczno-Przemysłowym

końcowy produkt. Od czasów współpracy

w Pradze. - Na studiach zmieniałam pracow

z Libenou Rochovou jednak zawsze szuka

nie. Uczyłam się projektowania odzieży oraz

odpowiedniej historii w tle. Jak ma koncept,

obuwia u Libeny Rochowej. Pod okiem Ji-

to ma i linię, której może się trzymać.

riho Pelcla zajmowałam się designem mebli
i wnętrz - wyjaśnia młoda projektantka.
Konkretną pracownię zawsze kształtuje
profesor, który zajmuje się przyszłymi projek
tantami. Każdy inaczej prowadzi swoje zaję
cia, ma inną filozofię projektowania. Podsta
wą jest indywidualne podejście do studenta.
- Każdy z prowadzących był inny. Jak pod
względem materiału, z którym pracowali
śmy, tak pod względem samego nastawienia
wykładowców - wspomina Natalia Bocek.
Jiff Pelcl jest bardzo pragmatyczny. Naj
bardziej ceni techniczne rozwiązania. Według
niego największym wytworem designu jest
otwieracz do butelek. Libena Rochovä poszu
kuje historii. Tworzy projekty koncepcyjne.
- Otworzyła mi świat i pokazała, że do
projektowania można podejść z zupełnie
innej strony - ludzkich historii. Równocze
śnie dopiero w jej pracowni uświadomiłam
sobie, że po raz pierwszy pracuję z mięk
kim materiałem. I to trzeba brać pod uwa
gę w trakcie tworzenia projektu - tłumaczy
młoda projektantka.
W trakcie studiów Natalia Bocek wyjecha
ła również na staż do francuskiej Marsylii. Ta
mieszanka różnych kultur również ukształto
wała jej osobowość projektantki. - We Francji
nie zwracają zbytnio uwagę na rzemiosło.
Raczej wszystko koncentruje się na pomyśle,
sztuce użytkowej - wyjaśnia.
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mu z architekturą. Ostatecznie zdecydowała
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- Często jest tak, że w trakcie projektowa
nia człowiek gubi się i zadaje sobie pytanie:
dlaczego robię to w taki, a nie inny sposób?
No i wtedy mogę zorientować się według li
nii, znaleźć argumenty - opowiada Natalia.
Tak było również w przypadku kolekcji
ubrań modfolk dla Galerii Morawskiej w Brnie,
która wychodzi z tradycji strojów ludowych,

bietę, która modliła się za swoich synów zgu

rzemiosła i prostych krojów. Wtedy młoda pro

bionych w wojennej wrzawie.

jektantka wybrała historię życia swojej prapra

- Zawsze staram się walczyć do końca.

babek Za konkretnym modelem widziała ko

Dzięki takiemu podejściu nigdy jeszcze nie
zrezygnowałam z projektu. Jak nie daję rady
sama, to dzwonię do kogoś i razem staramy
się znaleźć wyjście z sytuacji. W designie naj
ważniejsza jest komunikacja. Często współ
pracujemy w grupie. Tym samym potrafimy
wyjść poza stereotyp i stworzyć jakościowy
produkt, i to o wiele szybciej - dodaje.

DOŚWIADCZENIE
Tak było również w trakcie tworzenia
koncepcji na wystawę w Mediolanie. Wtedy
UMPRUM obchodziło swoje 130-lecie. Uni
wersytet każdego roku wystawia prace stu
dentów w Mediolanie, jednak wtedy zdecynowano się na zmianę koncepcji.
- Stwierdziliśmy, że nie chcemy prac stu
dentów, ale raczej przybliżyć szkołę i ten
proces, który w niej zachodzi. Dlatego za
projektowaliśmy pracownię i 5 produktów,
które goście wystawy mogli sami na miej-

DESIGN

konkretnych wymagań użytkowników. - Nie
stety, teraz nie mam zbyt wiele czasu na
swoje autorskie prace. Tworzę tylko i wy
łącznie na zamówienie. Moje projekty mu
szą chwilę poczekać - przyznaje Natalia.

ZAOLZIE I PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ
Pomimo, że studiuje w Pradze, to więcej
zamówień udało jej się zdobyć tutaj, na Zaol
ziu. - Ludzie są tutaj bardziej zwarci, wieści
szybciej się roznoszą, dlatego nigdy sama nie
musiałam szukać klientów. Klienci zawsze
znaleźli mnie-tłumaczy projektantka.
Oprócz projektu strojów do spektaklu
„Bila labuf", współpracuje również z kapelą
Noemiracles, gdzie tworzy styling, koncep
cje fotografii czy grafiki. Obecnie dla firmy
zajmującej się techniką laserową projektuje
osłony na ich produkty.
- W Republice Czeskiej projektanci nie
scu zrobić, m. in. kartonowy plecak - opisu
je Natalia Bocek.
Grupa studentów odpowiedzialna była

pierw przeczytała scenariusz, później około
dziewięciu miesięcy szlifowała z reżyserem

przyzwyczaili się do myśli sztuki użytkowej.

wygląd strojów.

Za granicą już w pełni uświadamiają sobie, że

za projekt oraz jego realizację wprost na
miejscu. Ludzie przychodzili, widzieli proces

mają łatwej sytuacji. Ludzie jeszcze ciągle nie

ważne są nie tylko właściwości produktu, ale

KLIENCI

również jego wygląd. Chociaż w ostatnich la

tworzenia, który ich zaciekawił i sami zostali

Młoda projektantka już od kilku lat pra

w niego wciągnięci. Wieczorem Natalia Bo

cuje pod swoją własną marką, ma swój wir

Jak młoda projektantka wyobraża sobie

cek wraz ze współpracownikami wyszła na

tualny atelier. Otrzymuje zamówienia na

przyszłość? Jeszcze w swej pracy projektanc

kawę, a obok przy stoliku siedzieli Medio-

meble biurowe, wystrój wnętrz czy nawet

kiej nie dotykała szkła, dlatego kiedyś chciała

lańczycy z plecakami UMPUM.

projekty ubrań. - Mój atelier jest wszędzie

by się poświęcić temu materiałowi. We Francji

Natalia Bocek współpracowała również

tam, gdzie ja. A klienci są różni. Niektórzy

zaznajomiła się z ceramiką, do której chciałaby

z Markiem Davidem na sztuce „Bila labuf".

dokładnie wiedzą, jak ma wyglądać pro

wrócić. - Chciałabym też mieć swoje konkret

Zgadali się przypadkiem, reżyser pomylił

dukt. Inni nie mają jeszcze własnej wizji. Dla

ne miejsce, prawdziwy atelier i swoją markę.

numery telefonu. - Chciał zadzwonić do No

mnie najbardziej komfortowa sytuacja jest

Na razie mam miejsce w szkole - zdradza Na

emi, mojej siostry, i zaproponować jej rolę,

wtedy, kiedy klient daje mi szerokie pole

talia. Projektantka kończy studia licencjackie.

zamiast tego dodzwonił się do mnie. Wtedy

manewru - przyznaje Natalia Bocek.

Naukę będzie kontynuować w Pradze. Pomi

tach jest coraz lepiej - przyznaje Natalia.

stwierdził, że szyję i od razu umówiliśmy się,

Również wybór materiału płynie z same

że wchodzę w to - śmieje się projektantka.

go zamówienia. Dlatego wizja projektantki

designu jest jednak pewna, że zawsze znajdzie

Dla Natalii była to premiera teatralna. Naj

musi przystosować się do zadania oraz do

czas dla projektowania na Zaolziu i dla Zaolzia.

mo szerokich możliwości, jakie oferuje świat
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MIASTO OCZAMI FOTOGRAFA
Pięknych książek i albumów o grodzie nadolziańskim powstało już wiele. Ostat
nio dołączył do nich nowy album „Cieszyn - fotografie Mariana Dembinioka" wy
dany przez Przedsiębiorstwo Poligraficzne Modena z Cieszyna. Album różni się
pod wieloma względami od tych, które pokazały się do tej pory. Przede wszystkim
pokazuje Cieszyn współczesny. Ciekawe jest opracowanie graficzne - odmienny
format albumu, prosta, oryginalna okładka i obwoluta.
TEKST: EMILIA ŚWIDER / ZDJĘCIA: EMILIA ŚWIDER, MARIAN DEMBINIOK

CIESZYN TO MIASTO Z „DUSZĄ"
Album zawiera 112 stron, sześćdziesiąt

Jego zdaniem, jednym z najważniej
szych wyróżników jest silne poczucie iden

zdjęć współczesnych autorstwa Mariana

tyfikacji lokalnej i regionalnej, emocjonalny

Dembinioka, dyrektora Muzeum Śląska Cie

związek z rodzinnym miastem oraz Ślą

szyńskiego, które uzupełniono ujęciami ar

skiem Cieszyńskim, regionem, którego Cie

chiwalnymi pochodzącymi ze zbiorów mu

szyn był i jest nieformalną stolicą.

zealnych. Autorem opisów zdjęć jest histo
ryk Mariusz Makowski, obszerny wstęp,
prezentowany w trzech językach, napisał
profesor Janusz Spyra.
-Czy Cieszyn ma duszę? (...) A jeśli ma,

OBIEKTY UJĘTE INACZEJ
- Pomysłodawczynią wydania albumu by

szyn. Patrzymy na niego jako na jedno mia

ła Beata Kamińska z wydawnictwa Modena,

sto ukształtowane przez historię w sposób

uznając słusznie, że na rynku wydawniczym

zaskakujący, ale też ciekawy. Pokazujemy hi

to czy można ją określić i zidentyfikować?

brakuje albumu o Cieszynie, skierowanego

storie architektury, jednak również genius loci

Zapewne istnieje coś, co można tak nazwać,

zarówno do turystów, jak i mieszkańców mia

tego miasta - opowiada Marian Dembiniok.

jeśli pod tym metaforycznym pojęciem ro

sta i regionu - mówi Marian Dembiniok.

Autorzy chcieli pokazać miasto na po

zumieć zbiór najbardziej charakterystycz

- Chcieliśmy, bo to dzieło zbiorowe, aby

swojemu. Widzimy wprawdzie znane obiek

nych dla danego miejsca cech, odróżniają

to był album wyjątkowy, prosty, nowocze

ty, wszakże są one ujęte w inny, często zdu

cych go od innych - wypowiada się Spyra.

sny i przedstawiający Cieszyn współczesny.

miewający sposób. - To problem każdego

- Co jest charakterystyczne dla Cieszyna,

Stąd za znaczące trzeba uznać zaangażowa

fotografa, który z jednej strony nie może za-

jeśli nie będziemy chcieli poprzestać na wy

nie Jurka Pawłowicza w projekt graficzny al

k+amywać rzeczywistości, myślę o pokusach

liczeniu najstarszych zabytków i najwięk

bumu. Jako kontrapunkty do współcze

Photoshopa, a jednocześnie chce ją zapre

szych atrakcji? Z czym identyfikują się jego

snych fotografii zastosowaliśmy miniatury

zentować inaczej, niż była to do tej pory po
kazywana w albumach. I to próbowaliśmy

mieszkańcy, kryjąc to za określeniem kogoś

starych muzealnych zdjęć, które pokazują te

„stela", a więc osoby tutejszej, zamieszkałej

same miejsca, ale wiele lat wcześniej. Intere

uczynić, stąd nowe nietypowe spojrzenia -

nad Olzą często od pokoleń? - pyta dalej.

sował nas przede wszystkim dzisiejszy Cie

wyjaśnia autor zdjęć.

REGION

Freski w kaplicy św. Jerzego

KLUCZ DO WYBORU ZDJĘĆ
Według jakiego klucza autor dokonywał
wyboru zdjęć? - Każdy fotograf, jeżeli nie
jest naśladowcą, robi to, co podsuwa mu
wrażliwość i własna estetyka. Jeśli jest szcze
ry w swych wypowiedziach fotograficznych,
widz odczuje jego odrębność i niepowta
rzalność. W fotografii kapitalne znaczenie
ma światło, pora dnia, ujęcia a często możli
wości techniczne sprzętu fotograficznego.
Trudno było w albumie o Cieszynie pomi
nąć znane miejsca i budowle, ale można by
ło pokazać ich uroki i tajemnice z innej per
spektywy. Często pojawia się coś całkowicie
nowego, jak w przypadku nowo odkrytych
w roku ubiegłym malowideł średniowiecz
nych w kościele św. Jerzego - odpowiada
autor.
Zaznaczyć należy, iż malowidła te po raz
pierwszy znalazły się w publikacji książko
wej. - To najstarsze malowidła istniejące
w Cieszynie i chociażby z tego powodu
godne prezentacji i popularyzacji. Są poka
zane tak, jak zostały odkryte w roku ubie
głym. W tej chwili podlegają konserwacji,
jak i całe wnętrze kościoła. Mam nadzieję, że
po ich zakończeniu zobaczymy średnio
wieczny wystrój tej świątyni w pełnej okaza
łości - opowiada autor.
Zainteresować też może bardzo ciekawe
przedstawienie wnętrza Rotundy na Wzgó
rzu Zamkowym. - Ujęcie to zrobione zostało
z posadzki w kierunku sklepienia, gdzie po
jawia się ciekawy efekt świetlny, który trud
no opisać. Te zdjęcia trzeba zobaczyć, bo
próby ich opisania nie oddają tajemnicy
miejsca, nastroju, jego kolorytu i właściwo
ści chwili - tłumaczy autor zdjęć.
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LEWY BRZEG OLZY
W albumie pokazany został również lewy brzeg Olzy. - Jest kilka
ważnych obiektów takich jak ratusz, dworzec kolejowy, który jest
znakomitym dziełem architektury, Kościół Najświętszego Serca Pa
na Jezusa w Alejach Masaryka czy leżąca tuż za Mostem Przyjaźni
nad brzegiem Olzy kawiarnia Avion. To wyjątkowy, nieszablonowy
budynek stojący od siedmiu lat w miejscu z niepowtarzalnym kli
matem, w którym przeplata się historia ze współczesnością, w spo
sób bezpośredni nawiązująca do legendarnej kawiarni istniejącej
w tym samym miejscu przed ponad siedemdziesięciu laty. Jest też
nowy współczesny most łączący dwa brzegi Olzy w okolicach Parku
Sikory, tak zwany Most Różowy-wymienia Marian Dembiniok.
Oczywiście w publikacji obejrzeć można wiele innych, często
unikatowych ujęć Cieszyna.
Rzeczywiście „Cieszyn - fotografie Mariana Dembinioka" to nie
zwykły album fotograficzny, z którym warto się zapoznać. Zobaczyć
w nim można gród nadolziański w niezwykłej fotografii.
- Można mieć nadzieję, że niniejszy album, zbiór zdjęć starających
się zachować walor dokumentalny, ale też pokazać emocjonalne za
angażowanie autora, znajdzie zrozumienie u czytelników zarówno
z grona osób„stela", jak i tych, dla których Cieszyn stał się stacją na ży
ciowej drodze - kończy słowa wstępu profesor Janusz Spyra.

40
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Widok z okna na Rynek z budynkiem Domu Narodowego

RECENZJA ZWROTU

SKĄPIEC NA KARUZELI
TEKST: CZESŁAWA RUDNIK / ZDJĘCIA: KARIN DZIADEK

„Skąpiec” Moliera znalazł się ponownie w repertuarze Teatru
Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie. Lekkie, wesołe, kolorowe, ru
chliwe, słodkie jest przedstawienie w Scenie Polskiej, którego reży
serem i autorem scenografii jest Bogdan Kokotek. Do charaktery
styki widowiska świetnie pasuje wiele cech z encyklopedycznej de
finicji farsy. Jest tam żywa, powikłana akcja pełna nieoczekiwanych
zbiegów okoliczności, zaskakujący, lecz na pewno optymistyczny fi
nał. Oprócz komizmu sytuacyjnego występuje komizm słowny. Ko
miczne są też postacie, niektóre narysowane karykaturalną kreską.
Farsa nazywana jest nieszlachetną odmianą komedii, bo opartą
na błahych konfliktach i dowcipie nieraz zbyt grubiańskim, ale jej
głównym zadaniem jest przecież tylko rozbawienie widza, pobu
dzenie go do śmiechu. Zresztą sam tłumacz „Skąpca” Tadeusz Boy-Żeleński, między innymi również wytrawny krytyk teatralny,
w swych przypisach do tekstu Moliera nieraz zwraca uwagę na far
sowy charakter jakiejś wypowiedzi, dialogu, sceny.
Konwencja teatralna najnowszego „Skąpca” w Scenie Polskiej na
suwa też porównanie ze współczesnymi farsami, które teatr ten z po
wodzeniem nieraz już wystawiał. Warto, oglądając Moliera, zastano
wić się nie tylko nad jego geniuszem, ale i nad tym, ile z jego pomy
słów czerpią dzisiejsi autorzy. Tu trzeba jednak przypomnieć, że
Molier w swym „Skąpcu” wcale nie był aż tak całkiem pionierski
i oryginalny. Znawcy literatury zarzucali mu, że korzystał z fragmen
tów utworów swoich poprzedników, francuskich, włoskich, ba na
wet starożytnych, np. Plauta, przerabiał ich wątki na swoje potrzeby.
Zapędzając się w ocenę Moliera i zaszufladkowanie gatunkowe
jego dzieł, nie można jednak pomniejszać roli „Skąpca”. Sztuka ta to
przede wszystkim komedia charakterów. Postawy ludzi, ich cechy
charakteru właśnie były dla autora ważniejsze od samej intrygi.
Przebieg akcji dramatu dostosowywał do postaci w taki sposób, by
służyła jak najlepszemu pokazaniu przywar ludzkich i ich napiętno
waniu. Prezentowane często w krzywym zwierciadle satyry wywoły
wały efekt komiczny. A że przez wieki wady i słabości ludzkie mimo
odmiennych okoliczności życia pozostały podobne, Molier wydaje
się również na tej płaszczyźnie swojego dzieła bardzo współczesny.
Harpagon, czyli tytułowy skąpiec, w wykonaniu Tomasza Kłaptocza to człowiek ogarnięty obsesją. Gromadzenie pieniędzy jest głów
nym sensem jego życia, sam potrafi chodzić obdarty. Owa miłość do
pełnej szkatułki rzutuje na jego stosunki z najbliższymi osobami.
Sztuka jednak odczytana została głównie w swej warstwie rozrywko
wej, warte napiętnowania cechy głównego bohatera napędzają akcję,
ale spektakl ślizga się po powierzchni tematu, który dla Moliera był

Molier „Skąpiec". Przekład Tadeusz Boy-Żeleński, reżyseria i scenografia
Bogdan Kokotek, kostiumy Agata Kokotek, muzyka Zbigniew Siwek.
Premiera: Scena Polska Teatru Cieszyńskiego, Czeski Cieszyn, 4.2.2017.

kluczowy. Słowo nie ma tu w pełni swojej wagi, chwilami ginie na
wet w głośnej muzyce.
Już na afiszu teatralnym rozbraja nas wata cukrowa i napis: Ży
cie jest krótkie, niech będzie słodkie. Cała otoczka scenograficzna
przedstawienia wywołuje wrażenie, że oto jesteśmy na jarmarku,
odpuście - w tym jego znaczeniu profanum, nie sacrum. Dom
Harpagona przy zastosowaniu często wprowadzanej w ruch sceny
obrotowej wiruje jak karuzela, dużo tu biegania. Jest żywy pies, nie
brakuje kolorowych baloników.
Konsekwencja w realizacji tak pomyślanej i przemyślanej w naj
drobniejszych szczegółach konwencji sprawia jednak, że przedsta
wienie się podoba. Publiczność akceptuje taki sposób prezentacji
tematu, nie czuje się zawiedziona zbyt płytkim potraktowaniem
kwestii etycznych. W trakcie spektaklu często wybucha śmiechem.
W obronie takiej koncepcji przedstawienia można jeszcze dodać,
że „Skąpiec" to przecież jedno z najbardziej znanych dzieł Moliera
i obeznany w temacie widz zaolziański chętnie obejrzy inną od kla
sycznej realizację teatralną. Ano właśnie. O popularności sztuki świad
czy fakt, że najnowsza premiera „Skąpca” w Scenie Polskiej odbyła się
niemal dokładnie po dziesięciu latach od poprzedniego wystawienia.
Reżyserem i scenografem tamtego spektaklu był Andrzej Sadowski.
Niektórzy z wykonawców obecnego przedstawienia uczestniczyli rów
nież w tym przed dziesięcioma laty. Harpagonem był wówczas Ryszard
Pochroń, który obecnie u Bogdana Kokotka zagrał Anzelma.
■

REPERTUAR SCENY POLSKIEJ - MAJ 2017
3.5.
9.5.
16.5.
19.5.
20.5.
27.5.
30.5.

Plotka
Orłowa 19.00
Plotka
Hawierzów 19.00
Plotka
Trzyniec 19.00
Makbet
Wzgórze Zamkowe Cieszyn 20.30
Plotka
Czeski Cieszyn 17.30
Kolacja na cztery ręce - premiera Czeski Cieszyn 17.30
Kolacja na cztery ręce
Czeski Cieszyn 19.00

Bilety można zamawiać on-line na stronie Teatru Cieszyńskie
go www.tdivadlo.cz, (biuro organizacji widowni Sceny Pol
skiej: tel. + 420 558 731 141, scenapolska@tdivadlo.cz) lub za
kupić w kasie teatru, kasa czynna we wtorki i piętki od 14.00
do 17.00 oraz godzinę przed rozpoczęciem spektaklu.
Teatr zastrzega sobie prawo zmiany repertuaru.
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SALON SZTUKI

MIPOkOWM ZN1KĄP" V
Z KOMPUTERA BRONISŁAWA LIBERDY

\+

Do końca kwietnia oglądać można jeszcze w lokalach Biblioteki Regionalnej
w Karwinie-Frysztacie przy Rynku Masaryka wystawę czterdziestu prac Broni
sława Liberdy „Widokówki znikąd". Twórca zastosował w nich technikę grafiki
komputerowej.
TEKST I ZDJĘCIA: CZESŁAWA RUDNIK

WYPOWIEDZ NAJAKISTEMAT

„Bronisław Liberda to prawdziwy czło
wiek renesansu: malarz, grafik, ilustrator,

Literatury Polskiej karwińskiej Biblioteki Re

scenograf, muzyk" - napisano w katalogu

gionalnej, która organizowała wystawę,

wystawy. - Pochodzący z rodziny robotni

opowiedziała, co było inspiracją do jej przy

czej, z Trzyńca, normalny Liberda - opono

gotowania. Kiedy mianowicie przed kilko

Zbigniew Kubeczka, z którym konsulto

wał podczas wernisażu wystawy w środę

ma miesiącami szukała noclegu dla pisarzy

wała pomysł wystawy w bibliotece, przeko
nał ją, że do jej wnętrz lepiej pasują grafiki.

5 kwietnia autor grafik, znany ze swego cię

z Polski, uczestników akcji „Z książką na wa

tego dowcipu i postawy pełnej żartobliwej

lizkach", trafiła na strony internetowe pen

I w ten sposób zrodziła się ekspozycja „Wi

autoironii.

sjonatu w Bystrzycy, gdzie na ścianach wi

dokówki znikąd".

- Widokówki znikąd, żeby nie było pytań
skąd - wyjaśnił tytuł wystawy. Ale dlaczego
znikąd, nasuwa się mimowolne następna
wątpliwość. - To już jest pytanie egzysten
cjalne, o nasze zmagania, niepokoje - odpo
wiedział Liberda.
Zbigniew Kubeczka, znany zaolziański
twórca ekslibrisów, zacytował Zygmunta
Kałużyńskiego, który powiedział, że sztuka
jest sprawą elitarną, wymaga wielkiego wy
siłku podczas tworzenia i później tak samo
podczas odczytywania gotowego dzieła.
-Te widokówki Bronka to nie są tylko ko
lorowe plamy, ale każdą tą pracą chce coś
powiedzieć. Od odbiorcy zależy czy zrobi
ten wysiłek, by je odczytać. Może odczytać
co innego, niż autor miał na myśli. To nie jest
dekoracja, kolorowa plama, to jest wypo
wiedź Liberdy na jakiś temat - podkreślił
Kubeczka.
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BĘDZIE NASTĘPNA WYSTAWA

Helena Legowicz, kierowniczka Oddziału
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siało dwanaście, jak podpowiedział jej Bro
nisław Liberda, jego obrazów.

Jednak wystawa innych obrazów Bronisła
wa Liberdy, jak wyjaśniła Helena Legowicz,

też będzie w tym roku. Mianowicie we wrze

nastrój, a teraz będzie solo, w ciszy - stwier

śniu w galerii Teatru Cieszyńskiego w Cze

każdym wernisażu jest program kulturalny,
a ponieważ dzisiaj muzyk bardzo drogo

skim Cieszynie. Nieco wcześniej, bo w sierp
niu, Bronisław Liberda obchodzić będzie swój

kosztuje, więc sam podjął się tej funkcji, bo

Przypomniał, że pierwszy jego solowy

zrobi to gratis. W jego wykonaniu zabrzmia

występ odbył się w szkole muzycznej, kie

jubileusz życiowy.

ły improwizacje muzyczne na motywy z lat

dy jako mały brzdąc, wielce utalentowany,

młodości malarza.

jak twierdził dyrektor szkoły, miał zagrać

DRUGI POPIS SOLOWY

dził z radością.

Bronisław Liberda zaznaczył, zapowiada

Chopina. I rozpoczął koncert o oktawę ni

Podczas wernisażu autor wystawianych

jąc swój występ, że jest to jego drugi popis

żej. Do dziś nie zapomniał wyrazu twarzy

prac zasiadł też do pianina. Wyjaśnił z wła

solowy na fortepianie. - Zawsze komuś pod

swojej mamy, która siedziała w pierwszym

ściwym sobie poczuciem humoru, że na

grywałem, zespołom, śpiewakom, robiłem

rzędzie.

■

Optyka
MOJE BRYL
»
j

Wv04€/

uXbryle
WYPRZEDAŻ niektórych oprawek - 50 % zniżki
NOWOŚĆ oferujemy okulary dioptryczne dla sportowców (siatkówka, rower, narty,...)
SOCZEWKI KONTAKTOWE kompleksowo od A do Z
BRYLE PRO AFRIKU i nie tylko ... charytatywny zbiór nieużywanych okularów

Z tym kuponem zyskują Państwo zniżkę 200 Kć na zakup kompletu ramek i szkieł dioptrycznych. Kupon jest ważny do 31.12. 2017.

www.mojecocky.cz Poliklinika w Czeskim Cieszynie, 1. piętro, tel.: +420 730 171 228
www.mojebryle.cz
Szpital Trzyniec-Sosna, 4. piętro, tel.: +420 604 135 720
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PROZA ANIELI KUPIEC
CZ.1
Aniela Kupiec i jej twórczość jest czytelnikom „Zwrotu" stosunkowo dobrze znana,
a jeśli nie, z przyczyn na przykład generacyjnych, odsyłamy do naszego artykułu
„Aniela Kupiec. Pisarka z talentem od Boga" („Zwrot" 2015, nr 4, s. 32-34), który po
święciliśmy nydeckiej autorce z okazji jej 95. urodzin (urodziła się 5 kwietnia 1920 ro
ku w Nydku). W tym artykule chcemy skierować naszą uwagę bardziej na jej twór
czość prozatorską pisaną w gwarze.
TEKST: LIBOR MARTINEK / PRZEKŁAD: CZESŁAWA RUDNIK / ZDJĘCIA: WIESŁAW BRZECZEK, ARCHIWUM REDAKCJI

GWARA W FUNKCJI
JĘZYKA ARTYSTYCZNEGO
Na Zaolziu wyraźnie odróżnić można

charakterystykę tego zjawiska terminem

dwa subregiony, część górską, beskidzką,

stylizacja. Michał Głowiński używa nazwy

gdzie rozwijał się folklor wyraźnie wiejski,

stylizacja folklorystyczna, kiedy podmiotem

oraz przemysłowy region Karwiny, Stonawy,

stosunku jest kultura ludowa, z tym, że od

Suchej i Orłowej i ich okolic, gdzie oprócz

nośnik może mieć charakter świadomy lub

wiejskiego przejawiał się też folklor górni

nieświadomy i może być wynikiem wolne

czy, zebrany i spisany w książce folklorysty

go wyboru albo konieczności. (Michał Gło

i etnografa K. D. Kadłubca„Górniczy śmiech.

wiński, „O stylizacji" in „Stylistyka polska.

Komizm ludowy pogranicza czesko-polskiego" (Wrocław 1995).

Wybór tekstów", Warszawa 1973.)

Większość autorów pisanych opowieści

44

ną formę dialektu, czy możemy mówić
o gwarze w funkcji estetycznej, czy nazwać

Zgadzamy się z Janiną Labochą, że w wy
padku pisemnej prozy ludowej z Zaolzia

ludowych oprócz oryginalnej twórczości lite

możemy mówić o stylizacji folklorystycznej,

rackiej zbierała i opracowywała ustną twór

która zawiera zarówno warstwę stylistycz-

czość ludową, ale często publikowała ją po

no-językową, jak i tematyczną oraz kompo

zrozumiała dla większości społeczności zaolziańskiej starszego pokolenia i dzięki tym

tem w artystycznym opracowaniu. (Edmund

zycyjną. Stylizacja folklorystyczna dotyczy

tekstom może żyć dalej.

Rosner,,,Literatura polska z czeskiego Śląska",

głównej warstwy tekstu, na nią nakłada się

Cieszyn 1995.) Owe dzieła literackie wycho

warstwa subiektywnej twórczości autor

dzące z folkloru cieszyńskiego odpowiadały
już na poziomie składni i kompozycji opo

skiej, której celem jest dostosowanie kom
pozycji, struktury składni i tekstu do wyma

szej literatury regionalnej są opowiadania

wiadaniu o strukturze beletrystycznej w od

gań tekstu artystycznego. To odróżnia też

gwarowe, zwłaszcza humoreski. Chodzi o re

różnieniu od opowiadania oralnego, które

artystyczny tekst pisany gwarą od zwykłego

gionalizm, który rozwija się przede wszyst

i w pisemnej formie zachowuje swój ustny
charakter.

zanotowania wypowiedzi gwarowej.
Artyzm czy też literackość pisemnego

ZAOLZIAŃSKIE HUMORESKI
Stosunkowo łubianym gatunkiem tutej

kim w utworach Adama Wawrosza, Karola
Piegzy, Józefa Ondrusza, możemy tu też za

Jak podaje Janina Labocha, gwara w funk

opowiadania gwarowego jest właściwie po

szeregować niektóre zbiory opowiadań Paw

cji języka artystycznego, która zanotowana

dwójna. Składa się z wyników przeniesienia

ła Kubisza czy Henryka Jasiczka stylizowane

jest w pisemnej prozie ludowej, zawiera co

wzorca oralnego i indywidualnej wypowie

na opowieści ludowe. Przypomnijmy choćby

najmniej dwie płaszczyzny. Pierwsza z nich

dzi artystycznej jako rezultatu twórczego

„Zaszuwierzóny świat" Kubisza (Ostrawa

jest wynikiem wykorzystania językowego

wysiłku autora. Należy dodać, że między

1972) i „Humoreski beskidzkie” Jasiczka (Ka

i stylistycznego bogactwa i charakteru opo

zdolnością zanotowania słowa mówionego,

towice 1960). W wypadku Anieli Kupiec znaj

wieści zasłyszanych z usta gawędziarzy ludo

a wysiłku twórczego istnieje cała skala roz

dujemy opowiadania o charakterze komicz

wych (również w rodzinie i okolicy). (Janina

piętości, w której znajdują się bardziej lub

nym, ale też w formie gawędy czy opowieści

Labocha, „Zaolziańska twórczość gwarowa"

mniej udane opracowania edytorskie czy

o dawnych czasach, także z okresu dzieciń

„Socjolingwistyka" rocznik XXX, 2016.) Może

redakcyjne, jak również lepsze czy gorsze

stwa autorki, które zapisały się głęboko w jej

my ją uznać za płaszczyznę folklorystyczną.

rezultaty twórcze w dziedzinie wyboru te

pamięci.

Druga płaszczyzna jest rezultatem indywidu

matów, ich opracowania artystycznego,

Najczęstszym tworzywem humoreski

alnej twórczej przeróbki materiału folklory

przedstawienia prezentowanego świata

jest humor i naiwność. Narrator czy główna

stycznego, formuł oralnych i struktur narra

w fikcyjnym świecie utworu, psychologii

postać często swoim zachowaniem ośmie

cyjnych na pisemny tekst artystyczny, który

postaci, dramatycznej budowy tekstu oraz

sza samego siebie. Powstaje pytanie, na ile

tworzony jest subiektywnie przez pisarza.

języka, stylu i oczywiście ich stylizacji folklo

owo humorystyczne działanie jest zamie

Charakteryzuje się przemyślaną kompozycją

rystycznych. Stylizację gwarową konkretnie

rzone, a na ile jest to nieświadomy komicz

i strukturą tekstu przeznaczonego do lektury.

w tekstach autorów zaolziańskich cechuje

ny efekt naiwności.

Powstaje pytanie, w jaki sposób nazwać

archaizacja zasobu słów zwłaszcza w dialo

Satyra powszechnie związana jest z ironią,

materiał językowy opowiadań napisanych

gach, a u większości pisarzy również w opo

ale w odróżnieniu od ironii bywa społecznie

gwarą, czy będziemy ją uważać za artystycz

wieści, której dziś już się nie używa, ale jest

czy politycznie umotywowana, a w dzisiej-
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szym rozumieniu jest dziełem sztuki, które

nej chwili na mężczyznę, że jej

powstało w reakcji na niesprawiedliwość

TALENT POETYCKI
WIDOCZNY IW PROZIE

(np. można powiedzieć, że w cieszyńskich

Pierwszą znaczącą napisa

nym domu. Opowiadanie jed

humoreskach pojawia się satyra na kobie

ną prozą książką Anieli Kupiec

nak kończy się podziękowa

ty - bywają przedstawiane jako gorsze od

jest zbiór opowiadań „Połota-

niem i wyrażeniem szacunku

mężczyzn - ograniczają je i często marzą tyl

ne żywobyci" (1997). Najwy

owemu mężczyźnie za to, że

ko o korzyściach materialnych). Ironia zaś

bitniejszym zapewne dziełem

nauczył ją odpowiedzialności:

jest używana jako narzędzie satyry.

nydeckiej pisarki jest liczący

„Hej cudowny »Zły człowie

przeszkodził w wizycie w pięk

ponad dwieście stron wybór

ku«, kany są twoi naśladow

funkcjonuje najczęściej tylko jako zjawisko

jej twórczości poetyckiej i pro

cy?" (Ibidem.)

towarzyszące, np. w opowiadaniu „Prze-

W humoreskach zaolziańskich satyra

zatorskiej „Po naszymu pieszo

Należy jednak w tym miej

grzeszóne grziby" ze zbioru Anieli Kupiec

i na skrzidłach" (2005); jak już

scu dodać, że humoru w dziele

„Po naszymu pieszo i na skrzidłach" (Cz. Cie

wzmiankowaliśmy we wstę

Kupcowej nie tworzy język,

szyn 2005). Dyrektor huty przyjeżdża na

pie do naszego artykułu, nie

jest wyłącznie sytuacyjny. Lecz

wieś do swojego pracownika na grzyby.

zajmujemy się tu bliżej po

wiele jej opowiadań w ogóle

Kotka popróbuje grzybów i wydaje się, że

etycką twórczością Kupcowej,

nie jest powiązanych z komi

się zatruła, rodzina podejrzewa, że były to

przypominamy więc tylko, że

zmem, co przybliża ją nieco do

grzyby trujące, i wszyscy w szpitalu przejdą

w 1981 roku wydała wspólnie

twórczości Henryka łasiczka,

płukanie żołądka. W końcu okaże się, że

z Anną Filipek i Ewą Milerską

który jednak częściej używał

grzyby były dobre, ponieważ rodzina pra

zbiór

groteski. (Libor Martinek, „Hu

cownika również je jadła, a kotka tylko robi

w 1988 roku zaś ukazał się jej

mor w twórczości Henryka ła

ła wrażenie, że jest martwa. W rzeczywisto

książkowy debiut poetycki„Ma-

siczka", „Zwrot", 2010, nr 2.)

ści urodziła kocięta, co było powodem jej

linowy świat". Za twórczość ca

Śmiech wywołuje opowia-

łego życia zdobyła szereg na

danie„Nie poznowóm cie, Zu-

konwulsji i polegiwania.
Patrząc inaczej, można by przypuszczać,

poetycki „Korzenie",

zanko", którego akcja odgrywa

gród.

że ludzie z wyższych sfer zatruli się, ponie

Talent poetycki autorki widoczny jest

się w Nydku, a bohaterami jest dwóch męż

waż nie znają się na przyrodzie tak dobrze

i w jej prozie. Humoreski Anieli Kupiec mo

czyzn, którzy podpici powracają z pracy do

jak wieśniacy (może chodzić o ich ośmiesze

gą pochwalić się najbarwniejszym językiem

domu. Ich niezwykle długa droga, której po

nie), czyli do pewnego stopnia można ten

wśród cieszyńskich humorystów. „Kaj żeś

wodem jest zamroczenie, ma groteskowe

utwór pojmować satyrycznie. Bardziej niż

przistanył, kany była kupka ludzi, wszędzi sie

o satyrę na osoby z miasta, bogate i niewy

politykowało, każdy był najmądrzejszy, jyny

zabarwienie.
Aniela Kupiec z punktu widzenia nauki

kształcone w dziedzinie przyrody, chodzi

młodzi uśmiychali sie do świata, do siebie, do

moralnej wybrała drogę raczej „czarno-bia

w tym wypadku o komizm sytuacyjny wyko

wszyckigo i do niczego". (In A. Kupiec,„Po na

łą". łej opowiadania są albo humorystyczne

rzystujący inkongruencję, która polega na

szymu pieszo i na skrzidłach, op. cit.)

niezgodności, konflikcie i kontraście. (Tana

Cytat pochodzi z opowiadania „Zły czło

Mohelnłkovś,„Humoristickś proza na uzemł

(„Wiesieli, wiesieli"), albo komizmu nie ma
w nich wcale („Już nigdy Mikołajym").

wiek", w którym narratorka opisuje swoją

W opowiadaniach humorystycznych czę

Teśinskeho Slezska psanś vtesinskem nśfe-

podróż do Trzyńca. Nagle zaczął ją zapra

sto widoczna jest satyra, na przykład prze

ći v obdobi druhe poloviny 20. stoleti", licen

szać do siebie właściciel willi. Narratorka

paść między wyższym i niższym społeczeń

jest zachwycona i już chce wejść na po

stwem w wymienionym opowiadaniu „Prze-

cjacka praca dyplomowa, UK Praga 2015.)
Autorem takiego zdania na temat komi

dwórko, kiedy zatrzymuje ją mężczyzna

grzeszóne grziby"czy między wsią i miastem.

zmu jest Immanuel Kant i jego teoria jest za

w ubraniu roboczym i przed właścicielem

W humoresce „Niedowarzóno kawa" musi

razem najbliższa dzisiejszej definicji komi

willi udaje jej ojca. Autorka gniewa się w da

wnuczka Marynka pójść po księdza, bo wy

zmu: „Komizm (komiczne, śmieszne) po

daje się, że babcia zaraz umrze. Rodzina za

wstaje w rezultacie porównania dwóch

stanawia się, jak ugościć księdza, i postana

podstawowych wielkości: stanu idealnego,

wia, że najlepsza będzie kawa. Wnuczka mu

oczekiwanego, pozytywnie ocenianego,

si iść po kawę z Czantorii aż do odległej

który uznawany jest za pożądany, oraz sta

Bystrzycy, gdzie kupi pół kilograma ziaren.

nu realnego, który może być maksymalnie

Od razu po powrocie zacznie kawę z mamą

bliski ideału, ale go nie wypełnia". (Ivana

gotować. Po przyjściu księdza wnuczka z ma

Gejguśovś, „Üvod ke studiu literami komi-

mą kawę przecedzą, czarną ciecz wyleją na

ky", Ostrawa 2003.) Humor w opowiadaniu

dwór, a do miski wsypią ugotowane ziarna.

Kupcowej płynie ze zwykłego tragizmu ży

Przecież nigdy wcześniej kawy nie widziały,

ciowego, czytelnik daną puentę rozumie ja

ponieważ w górach pije się wodę źródlaną

ko zwykłą ironię losu, z którą może się czę

i mleko. Ksiądz nie chce, by było im przykro,

ściowo utożsamić. Taki rodzaj komizmu bu

toteż powie, że już będzie się ściemniać i dla

dzi poczucie smutku, jak również bardzo

tego prosi, by mu kawę zapakować do toreb

trudne do zdefiniowania poczucie śmiesz

ki na drogę.

ności. (Mohelnikova, op. cit.)

Dokończenie w następnym numerze.

ZWROT | 4/2017

45

SZKATUŁKA

ZMARŁ HISTORYK PROF. MECISLAV BORAK
Z wielkim smutkiem i zaskoczeniem zarazem przyjąłem wiadomość, że 75 marca

zmarł historyk prof. PhDr Meöislav Borók, Csc., człowiek o wielkim sercu, szerokich ho
ryzontach kulturowych, wykształcony i ofiarny naukowiec, ulubiony pedagog. Miał
ogromne zasługi w upowszechnianiu historii Śląska Cieszyńskiego.
TEKST: LIBOR MARTINEK/ PRZEKŁAD: CZESŁAWA RUDNIK/ZDJĘCIE: ANNA SZOTKOWSKA
Specjalizował się w dziedzinie stosun
ków czesko-słowacko-polskich, sytuacji pol
skiej mniejszości i związków międzyetnicz-

Jak podaje dziekan Wydziału Polityki Pu

nych w kontekście stosunków czesko-sło

blicznej Uniwersytetu Śląskiego w Opawie

wacko-polskich, w temacie okupacji i ruchu

prof. Rudolf Żśćek, całkiem niedawno w taj

oporu w Czechosłowacji podczas II wojny

nym głosowaniu uchwaliła Rada Naukowa

światowej, w problematyce represji sądo

Wydziału jednogłośnie projekt udzielenia

wych i pozasądowych po 1945 roku i prześla

tytułu doctora honoris causa za zasługi w roz

dowań obywateli czechosłowackich w Związ

woju Uniwersytetu Śląskiego w Opawie oraz

ku Sowieckim. Po 1989 roku stał się jedną

za pracę naukową całego życia, propozycja

z najwyrazistszych postaci, które zajmowały

przedstawiona zostanie Radzie Naukowej

się badaniami represji politycznych obywa

Uniwersytetu.

tickych represich: z fondu Slezskeho zemskeho muzea v Opave"(Opawa: Muzeum Śląskie,

teli w Czechosłowacji oraz w Europie środ

Mecislav Borśk współpracował jako sce

kowej i wschodniej w okresie od końca lat

narzysta przy ponad dziesięciu telewizyj

Prof. Borśk otrzymał wiele nagród i wy

trzydziestych do połowy lat pięćdziesiątych

nych filmach dokumentalnych o tematyce

różnień, są to np.: Nagroda Miasta Ostrawy

historycznej. Był członkiem rad redakcyj

(1996), Medal Honorowy Czeskiego Związku

XX wieku.

46

blicznej. 18 września 2009 roku mianowany
został profesorem.

2015).

Głównym długoletnim tematem była dla

nych kilku czasopism, np. „Slezsky sbornik"

Bojowników o Wolność (1997), Cena krepe-

prof. Borśka„zbrodnia katyńska"z 1940 roku

(od 1998 roku) i „Teśinsko" (od 1982 roku),

lek (1997), I nagroda w konkursie Czeskiego

i losy jej ofiar pochodzących z czeskich

zasiadał w radzie naukowej serii Bibliotheca

Związku Bojowników o Wolność w kategorii

ziem, przede wszystkim Polaków ze Śląska

Tessinensis.

prac historycznych (1998), I nagroda w kon-

Cieszyńskiego. Szczególnie znacząca była

W bogatej działalności publikacyjnej prof.

kursie„Prix non pereant - Pamśtky potrebuji

jego rola założycielska podczas prac badaw

Borśka w naszym nekrologu skoncentrujemy

publicitu" (1998), Krzyż Oficerski Orderu Za

czych nad prześladowaniami politycznymi

się głównie na książkach, które dotyczą Śląska

sługi Rzeczypospolitej Polskiej (2001), Order

obywateli czechosłowackich w Związku So

Cieszyńskiego i tym samym losów obywateli

„Skautskś vdecnost" (2003), medal honoro

wieckim w latach 1918-1956. Należał do

polskich i czeskich z tego regionu. Są to pu

wy Ministerstwa Spraw Zagranicznych RC

pionierów badań w tzw. sądownictwie re-

blikacje naukowe „Zloćin v Zivoticich" (Ostra

(2006), Nagroda Czasopisma„Dejiny a souća

trybucyjnym, specyficzny krąg przedstawia

wa: Profil, 1980), „Odbój proti faśizmu na od-

snost" dla filmu „Zloćin jmenem Katyń" na

ły jego badania na temat holokaustu i róż

trżenem ózemiTeśinska v letech 1938-1945"

międzynarodowym festiwalu Academia film

nych form represji obywateli żydowskich.

(Opawa: ĆSAV, 1987),„Na prikaz gestapa: naci-

Olomouc (2007), Nagroda Główna Grand Prix

Urodził się 31 stycznia 1945 roku w miej

sticke valecne zloćiny na Teśinsku" (Ostrawa:

dla filmu „Zloćin jmenem Katyń" na między

scowości Ruźdka w byłym powiecie Vsetin.

Profil, 1990),„Vrażdy v Katyńskem lese" (Ostra

narodowym festiwalu w Barze w Czarnogó

Po ukończeniu średniej szkoły ogólnokształ

wa: Petit, 1991),,,Symbol Katynia: Zaolziańskie

rze (2007), Nagroda Rocznicowa Trilobit dla

cącej we Frydku-Mistku (1959-1962) studio

ofiary obozów i więzień w ZSRR" (Czeski Cie

filmu„Zloćinjmenem Katyń"(2007), Nagroda

wał na Wydziale Nauk Socjalnych i Publicy

szyn: ZG PZKO, 1991), „Svedectvi ze Zivotic:

Specjalna w narodowym konkursie muzeów

styki Uniwersytetu Karola w Pradze. W 1972

Teśinsko za druhe svetove välky a okolnosti zi

Gloria Musealis (2008), Główna Nagroda Pie

roku uzyskał tytuł PhDr, a w 1987 roku obronił

votic ke tragedie" (Czeski Cieszyn: Muzeum

częć Wyszegradzka dla filmu„Zloćin jmenem

pracę i zyskał tytuł CSc. W latach 1969-1975

Ziemi Cieszyńskiej, 1999), „Odma Polaku: hi

Katyń" na festiwalu telewizji Czwórki Wysze-

był pracownikiem socjalnym i psychologiem

storie a soućasnost ceskoslovensko-polskych

gradzkiej (2008), Dyplom Ministra Spraw Za

w Spółdzielni Produkcji Artystycznej Zlatnfk
Ostrawa.

vztahü a polska menśina v Geskoslovensku

granicznych Rzeczypospolitej Polskiej (2008).

v zrcadle polskeho tisku na Teśinskem Slezsku

Wypada ponownie przypomnieć nadzwy

Od 1975 roku pracował w Muzeum Ślą

v letech 1989-1992: komentovanä bibliogra

czajne cechy ludzkie prof. Borśka, między in

skim w Opawie. W 1987 roku rozpoczął pracę

fie" (Opawa: Uniwersytet Śląski, 2010),„Ofiary

nymi piękny i serdeczny stosunek do młod

w Śląskim Instytucie Czechosłowackiej Aka

Zbrodni Katyńskiej z obszaru byłej Czechosło

szych kolegów - w moim wypadku nawet po

demii Nauk w Opawie, który w 1993 roku stał

wacji" (Opawa: Muzeum Śląskie, 2011), „Zata-

za główną dziedziną działalności badawczej

się częścią Muzeum Śląskiego. Od 1998 ro

jene poprąvy: Cesi a ćeskoslovenśti obćane

historyka.

ku uczył na Wydziale Filozoficzno-Przyrod-

popraveni na sovetske Ukrajine: z historie Vel-

Naszego nekrologu nie można zakoń

niczym Uniwersytetu Śląskiego w Opawie,

keho teroru na Volyni a v Podolf (Opawa: Uni

czyć inaczej niż konstatowaniem: Cześć je

a później również na Wydziale Polityki Pu-

wersytet Śląski, 2014),„Ruska literatura o poli-

go pamięci!
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JUŻ NIEBAWEM OTWORZĄ ODNOWIONĄ SIEDZIBĘ
„Trzanowickie Koło PZKO spełniło zobowiązanie" - tak pisano
w roku 1967 na łamach prasy. Kiedy IX Zjazd PZKO w roku 1965
ogłosił hasło„20 świetlic na 20-lecie PZKO", członkowie PZKO wTrzanowicach nie wahali się i we wrześniu rok później zabrali się do pra
cy. W parku obok polskiej szkoły (dzisiaj klinika dentystyczna) stanął
nowy budynek. Chętnych do pomocy nie brakowało, dzięki ich po
święceniu 3 września 1967 odbyło się uroczyste otwarcie pierw
szego Domu PZKO na Śląsku Cieszyńskim.
W kolejnych latach budynek modernizowano. W roku 1984 zain
stalowano centralne ogrzewanie, w roku 1995 ogrzewanie gazowe.
Zrenowowano krzesła, stoły, odnowiono kuchnię, wymieniono
okna itp. Chociaż o dom zawsze pilnie dbano, to było na nim widać
ząb czasu. W momencie, kiedy zlikwidowano budynek gospodar

du ze sprzedaży znaczków członkowskich z sąsiedniego koła PZKO

czy, z którego Koło korzystało, podjęto jednogłośną decyzję:,,trzeba

Cierlicko-Kościelec.

zrekonstruować świetlicę od podstaw".

Przy przebudowie Domu PZKO pomogła też niejedna firma prywat

Wiosną 2016 roku niejeden członek i sympatyk Koła zakasał rę

na, za co zarząd Koła jest bardzo wdzięczny. - Niemniej serdecznie dzię

kawy, by pomóc przy przebudowie Domu PZKO. Z tyłu budynku

kujemy wszystkim chętnym do pracy, którzy w ramach swych możli

dobudowano pomieszczenie gospodarcze, pokryto budynek no

wości spędzali czas na budowie oraz paniom, które przygotowywały

wym dachem, mury ocieplono i położono nowy tynk. Wymieniona

posiłki dla pracowników - nie kryją wdzięczności członkowie zarządu.

została instalacja elektryczna, ogrzewanie centralne, powiększono

Już wkrótce dom zostanie przekazany do użytku i znów będą się

kuchnię, szatnię, odnowiono toalety i położono nowe posadzki. Po

w nim odbywać zebrania zarządu, świetlice z różnych okazji, próby ze

zostaje jeszcze zrobienie nowych schodów i tarasu.

społu tanecznego. - Cieszymy się, że z niego będą mogli korzystać nie

Przebudowę świetlicy finansowano z własnych środków, które

tylko nasi członkowie, ale wszyscy zainteresowani - cieszą się miejscowi.

tworzyły dochody z przez lata urządzanych imprez w Kole. Przebu

Teraz finiszują prace budowlane, by 7 maja 2017 podczas „Uro
czystej Akademii z okazji 70-lecia PZKO i 50-lecia Domu PZKO
wTrzanowicach" móc powiedzieć: „Trzanowickie Koło PZKO speł
niło zobowiązanie."
Zarząd MK PZKO, Fot. Archiwum MK PZKO

dowę domu wsparła również finansowo Gmina Trzanowice oraz
województwo morawsko-śląskie. Dar na ten cel przeznaczyła firma
prywatna Wafarex. Bardzo miłym gestem było przekazanie docho-
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KRZYŻÓWKA ZWROTU

KRZYŻÓWKA ZWROTU
Wśród autorów prawidłowych
rozwiązań zostanie rozlosowana
nagroda książkowa.

Rozwiązanie krzyżówki z nr. 2/2017:
Gdy mróz w lutym ostro trzyma,
tedy jest niedługa zima.

Rozwiązanie dodatkowe prosimy
przesyłać na adres pocztowy
lub e-mail: info@zwrot.cz
do 7 czerwca 2017 r.

Nagrodę książkową wylosowała:
Eugenia Zogata zTrzyńca
Gratulujemy!

POZIOMO:

I. mechaniczne pianino
6. płynie zwolna
10. wytwarza mocz
II. opłata za przynależność
12. opasła księga
13. jedyna opera Paderewskiego
14. Cagliostro
18. marny grajek
22. oddział chorób wewnętrznych
25. ślepa uliczka
26. zabiedzona w zaprzęgu

27. szklana kształtka we stropie
28. trzódka
31. połowa ćwierćnuty
35. zrzeczenie się władzy
39. do zakasania
40. zasłona na ringu
41. zboże z kolbą
46. rodzaj noża stolarskiego
49. czynnik iloczynu
52. były marszałek Francji
53. historyczna kraina z Budziszynem

54. szkolna bumelka
55. wzgórek nad Sosną
59. podlega rektorowi
62. twarda część książki
66. ojczulek
67. życzenie wyrażone
w kategorycznej formie
68. bezsilnikowy pojazd drogowy
69. bardzo drogie futro
70. dżdżownica jako przynęta
71. jarmarczny sprzedawca

PIONOWO:

1. pociągająca powierzchowność
2. jeden z satelitów Urana
3. krowie cztery kąty
4. zawilec
5. suszy się na sznurze
6. za Jowiszem
7. na niego broń w komendzie
8. możezjełczeć
9. pewna suma pieniędzy
15. grywa role kochanków
16. ustalany przez selekcjonera
17. drobnoustrój
19. stagnacja
20. ostra marynata warzywna
21. czubek zapałki
23. góry z Giewontem
24. ruchomy wałek w maszynie
28. topiony na śniadanie
29. klamra spinająca mury

30. z rodziny krukowatych
32. żeliwny garnek kuchenny
33. nieziszczalne marzenie
34. pustynna jaszczurka
36. suchy w stoczni
37. pieje z rana
38. jeden z siedmiu na świecie
42. srebrzysta kuzynka karpia
43. podliczany w sklepowej kasie
44. szwedzki port nad Bałtykiem
45. gąbka kuchenna
47. odurzenie po wódce
48. autor Ulissesa
50. hulaszcza zabawa
51. pracuje w skafandrze
56. odbiera fale
57. Mariacki w Krakowie
58. środek transportowy
59. ostry w szpitalu
60. płynie przez Chiny, Indie i Pakistan
61. naczynie do noszenia płynów
63. piaszczysta mielizna
64. specjalny system odżywiana
65. Winnetou
ROZWIĄZANIE DODATKOWE
(Polskie przysłowie)
Opr. BIKI

ILUSTROWANA KRONIKA MIESIĄCA: MARZEC 2017

1 Q Na tradycyjny Kwiatek dla Pań zaprosiło MK PZKO w Olbrachcicach. W programie
I J wystąpili aktorzy Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego w Cz. Cieszynie z piosenka
mi z przedstawienia„Powróćmy jak za dawnych lat czyli polskie piosenki międzywojenne".

JT Podczas tradycyjnej imprezy MK PZKO w Boguminie-Skrzeczoniu Powitanie
Z J Wiosny zaśpiewał chór mieszany MK Hasło, a Franciszek Bałon, wieloletni pracownik„Zwrotu", opowiadał o południowej Szwecji, gdzie obecnie mieszka.

25-26

Po Beskidzie Małym wędrowało 15 uczestników wycieczki PTTS Be
skid Śląski, zdobyli również Czupel, najwyższy szczyt tego pasma.

/T MK PZKO w Rychwałdzie zaprosiło swych członków i sympatyków na Wiosenny
Wieczór Świetlicowy. W programie śpiewał zespół MK Rychwałdzianie oraz
chór Lutnia MK PZKO Lutynia Dolna.

ZU

A "7 Gościem ostrowskiego Stolika Polskiego była zaolziańska poetka Lucyna Waszek.

Z/

A Q Program Akademii 70-lecia PZKO omawiano na zebraniu rady obwodu bogumińskiego PZKO, które odbyło się w Domu PZKO w Skrzeczeniu.

ZO

TQ W siedzibie Kongresu Polaków w Cz. Cieszynie odbyło się Walne Zgromadzenie
Sprawozdawczo-Wyborcze Macierzy Szkolnej w RC. Nowym prezesem Macie
rzy został Tadeusz Smugała.

ZO

1 Q Podczas zorganizowanego przez MK PZKO Cierlicko-Centrum 5. Spotkania z KoI J medią w Domu Kultury w Cierlicku zespół teatralny MK PZKO w Ligota Kame
ralnej zagrał spektakl„1+1 =3". Otwarta była też kawiarenka U Zeflika.

29
29
30

MK PZKO w Ostrawie zaprosiło na spotkanie z prof. Danielem Kadłubcem i pro
mocję książki „Płyniesz Olzo".
MK PZKO Hawierzów-Błędowice wraz z Biblioteką Miejską zorganizowało spo
tkanie z kronikarką miasta Hawierzowa Haną Dvorakovą.
Program zebrania członkowskiego MK PZKO Końska-Podlesie uświetnił występ
teatrzyku Gapcio MK PZKO Niebory i przedszkolaków z Podlesia.

I
li

Jk

1
i rioi
w
\ ’ £%\J

^

-

1 Q PCHM Collegium Canticorum wykonał w kościele ewangelickim w HawierzoI J wie-Błędowicach Koncert Wielkanocny.
H

3 W czeskocieszyńskim ośrodku kultury Strzelnica odbyły się zorganizowane przez PTA Ars Musica oraz Centrum Pedagogiczne dla Polskiego
Szkolnictwa Narodowościowego eliminacje XV Festiwalu Piosenki Dziecięcej.

3U

Tl W Cz. Cieszynie odbyło się zebranie członkowskie Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w RC, na którym wybrano również nowe władze SEP. Przewod
niczącym zostałTadeusz Toman.

TA W Cz. Cieszynie odbył się IX Zjazd Towarzystwa Nauczycieli Polskich w RC połączony z obchodami Dnia Nauczyciela. W programie wystąpił zespół Noemiracles. Wybrany został nowy zarząd TNP, 11 nauczycieli otrzymało Dyplom Honorowy TNP.

"T A MK PZKO Dąbrowa zorganizowało Świetlicę Wiosenną, podczas której grupa tu-

Wieczór z Andersenem zorganizował dla dzieci Oddział Literatury Polskiej Bi
blioteki Regionalnej w Karwinie.

Ł L. ~ /- 3

ZJ

£.1 rystyczna Gorole przedstawiła multimedialną projekcję„Ladakh 2015 - podróż

T A MK PZKO Cz. Cieszyn-Centrum zaprosiło do Klubu Teatralnego na Dzień Aktora,
spotkanie z aktorami Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego.

3U

po Małym Tybecie".
TT Na zebraniu członkowskim MK PZKO Karwina-Frysztat z udziałem prezesa ZG
PZKO Jana Ryłki, prezesa Rady Kongresu Polaków Mariusza Wałacha oraz dyrek
tora Polskiego Gimnazjum im. J. Słowackiego w Cz. Cieszynie Andrzeja Bizonia dysku
towano także o sprawach ważnych dla wszystkich zaolziańskich Polaków.

ZD

Tl W kawiarni literackiej Avion w Cz. Cieszynie odbył się wernisaż wystawy Julii
3 I Polok, członkini Polskiego Stowarzyszenia Artystów Plastyków w RC, pod nazwą„#wydziyrgane".
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ILUSTROWANA KRONIKA MIESIĄCA: KWIECIEŃ 2017

MK PZKO Niebory zorganizowało Bazarek Dziecięcy.

1 "7 Na tradycyjny wymarsz wielkanocny na Ostry wyruszyli członkowie PITS Be/ skid Śląski.

Członkowie PTTS Beskid Śląski zwiedzali znane i nieznane okolice Hawierzowa.

1 Q W Klubie Propozycji MK PZKO Piotrowice wysłuchano prelekcji Heleny i Adama
Michalskich o Światowych Igrzyskach Polonijnych. Tadeusz Toman mówił też
o Karolu Rotiglu, lekarzu działającym w Piotrowicach, zaś Zdzisław Mikuła przybliżył
temat ochrony zasobów wodnych i konieczności oszczędnego gospodarowania wodą.

1 MK PZKO w Lesznej Dolnej zaprosiło dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w wioI sennym turnieju tenisa stołowego.

I
IO

H Chór mieszany Canticum Novum PTA Ars Musica wystąpił w Koncercie Pasyjnym
Z w kościele katolickim w Olbrachcicach i kościele ewangelickim w Nawsiu.
Rodzinne spotkanie z literaturą i językiem ojczystym pod nazwą„Różne twarze Tuwima" zorganizowało MK PZKO w Bystrzycy. W programie był wykład Renaty Putziacher o Tuwimie, dyktando na wesoło i warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci.

Z

A PTTS Beskid Śląski zaprosił na wycieczkę o długości 10 km, trasa prowadziła z Haju
4 ve Slezsku przez Ostrą Nurkę, Dobraslawice do Ostrawy-Plesnej.

r W Bibliotece Regionalnej w Karwinie odbył się wernisaż wystawy Bronisława LiJ berdy„Widokówki znikąd"

Na czele zarządu Towarzystwa Nauczycieli Polskich stanął Krzysztof Kosmala,
wiceprezesem TNP został Marek Grycz.
W Cz. Cieszynie odbyło się doroczne zebranie członkowskie Stowarzyszenia
Przyjaciół Polskiej Książki.

r

D

Podczas zebrania członkowskiego MK PZKO Cierlicko-Centrum wystąpiły dzieci
z cierlickiej szkoły.

r Na spotkaniu Międzygeneracyjnego Uniwersytetu Regionalnego PZKO w Cz. Cie0 szynie wykład na temat„Ślązakowcy. Powstanie, rozwój i zmierzch ruchu kożdoniowskiego" wygłosił Wojciech Święs, pracownik Książnicy Cieszyńskiej.
Q Na Warsztaty Wielkanocne techniką wstążkowania zaprosiło MK PZKO Cz. Cieszyn0 -Sibica.
Q MK PZKO Trzyniec Osiedle zorganizowało drugą edycję Kwizu PZKO.
O PTTS Beskid Śląski i jego Towarzystwo Rowerowe Olza oraz PTTK Ondraszek zorga0 nizowało X Memoriał Kolarski im. Mariana Palowskiego na trasie o długości 25 km
zCz. Cieszyn doTyry.
1 Z" MK PZKO w Łomnej Dolnej zaprosiło do hotelu Pod Akacjami na tradycyjne
I U przedstawienie wielkanocne, Klub Młodych wystawił jednoaktówki „Trómba"
Adama Wawrosza oraz„Snęby, czyli namowy" Władysława Niedoby. W przerwie grała
kapela Bukóń.

AA Przy tablicy pamiątkowej ofiar II wojny światowej członkowie MK PZKO w OrłoZU wej-futyni - złożyli wieńce i kwiaty, pieśni okolicznościowe zaśpiewał chór
mieszany Zaolzie MK PZKO.

A Spotkanie Wiosenne Klubu Nauczycieli Emerytów w ośrodku Strzelnica w Cz.

ZU

Cieszynie połączone było z zebraniem sprawozdawczo-wyborczym. W progra
mie kulturalnym wystąpił zespół Rozmarynek z Jabłonkowa.
1 W Domu ZG PZKO w Cz. Cieszynie ogłoszone zostały wyniki konkursu Inicjatywy PZKO, zwycięzcą został zespół Dziecka ze Stonawy MK PZKO w Stonawie.

Z I

Tl W Scenie Bajka Teatru Cieszyńskiego w Cz. Cieszynie odbyła się premiera przed-

Z I

w wędryńskiej Czytelni odbyła się Śmiergustówka SAJ.

stawienia„0 leniwym Jasiu" Josefa Lady w reżyserii Jakuba Tomoszka.
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PZKO ZNANE CZY NIEZNANE?
Początek maja był dla Polonii i Polaków

Leszek Wikariusz - Rada Naczelna Polonii

z całego świata bardzo pracowity. W War

Australijskiej, Czesław M aryszcza k - przed

szawie i Pułtusku w dniach 1-3 maja prze

stawiciel Światowej Federacji Stowarzysze

biegało spotkanie przedstawicieli organiza

nia Polskich Kombatantów oraz Halina Ro

cji członkowskich Rady Polonii Świata (RPŚ).
1 maja odbył się w zabytkowym zamku

manowa z Kongresu Polaków w Rosji.
Uchwalono jednocześnie zwołanie Świa

Polonii w Pułtusku Nadzwyczajny Zjazd Ra

towego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagrani

dy Polonii Świata, w którym wzięły udział

cy w 2018 roku jako część uroczystych ob

54 organizacje z całego świata, w tym moja

chodów setnej rocznicy odzyskania przez

skromna osoba reprezentująca Polski Zwią
zek Kulturalno-Oświatowy w Republice Cze

nym o roli i zadaniach RPŚ udało się sformu

skiej. Samo zaproszenie i udział w pracach

łować najważniejsze postulaty, które będą

Polskiej. Prezydent RP Andrzej Duda przeka

dalej rozwijane.

zał najwyższe odznaczenia państwowe oraz

Rady traktuję osobiście jako zaszczyt, a dla

flagi Rzeczypospolitej Polskiej zasłużonym

naszego Związku jako duże wyróżnienie.

Korzystając z naszych dobrych doświad

Muszę przyznać, że nie zauważyłem w trak

czeń, zaprosiłem wszystkich do udziału i sko

cie tych kilkudniowych spotkań, obrad i im

rzystania z projektu „Wiedza bez barier" -

Bardzo mocnym akcentem całej uroczy

prez w gronie kilkudziesięciu reprezentan

w ramach projektu Erasmus+, który Zarząd

stości był wspaniały koncert w wykonaniu

tów Polonii z całego świata, by ktokolwiek

Główny PZKO realizuje wspólnie z Wyższą

Chóru Męskiego Gorol Miejscowego Koła

miał trudność z identyfikacją naszego skrótu

Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz

PZKO w Jabłonkowie, który przyjechał do

i kraju pochodzenia. Wróćmy jednak do tre

polskimi organizacjami pozarządowymi na

Warszawy na zaproszenie Kancelarii Prezy

ści spotkań i ich efektów.

Litwie i Łotwie. Głównym celem projektu jest

denta RP. Mocna, patriotyczna pieśń „Orzeł

przedstawicielom z Polski i z zagranicy.

Głównym punktem obrad był m.in. wy

utworzenie platformy e-learningowej służą

Biały" w wykonaniu Gorola pod batutą prof.

bór nowego Prezydium RPŚ oraz jego prze

cej do uzyskiwania i podnoszenia umiejętno

Alojzego Suchanka, wywołała „gęsią skórkę"

wodniczącego. W tajnym głosowaniu dele

ści w zakresie języka polskiego, technologii

u niejednego uczestnika tych uroczystości.

gaci wybrali:

informatycznych i przedsiębiorczości.

Nie mniej emocjonalnie i patriotycznie wy
brzmiał dalszy utwór „Ku Dolinom". Na za

Teresę Berezowski z Kongresu Polonii Ka

Bardzo pracowity i wyczerpujący dzień

nadyjskiej, która przez najbliższe cztery lata

zakończono uroczystą wspólną kolacją, na

kończenie koncertu Gorola zgromadzeni

będzie pełnić funkcję Przewodniczącej Ra
dy Polonii Świata.

której przywitano nowego prezesa Stowa

wysłuchali słowa i tony groźnie brzmiącego

rzyszenia „Wspólnota Polska" Dariusza Piotra
Bonisławskiego oraz Sekretarza Stanu w Mi

utworu „Kohót" z sympatycznym zakończe

Wiceprezesami zostali: Waldemar Toma
szewski (europoseł, Związek Polaków na Li

nisterstwie Spraw Zagranicznych RP Jana

szych dostojników państwowych, ale rów

twie) oraz Helena Miziniak (Zjednoczenie

Dziedziczaka.

Polskie w Wielkiej Brytanii).

Drugi dzień maja Polonusi i Polacy z całe

niem, które na twarzach nie tylko najwyż
nież na twarzach stojących w rynsztunku
żołnierzy, wywołało zasłużony uśmiech.

Zjazd powołał również dziesięcioosobo

go świata rozpoczęli mszą św. w Świątyni

Ponieważ uroczystość w Belwederze trans

we Prezydium Rady Polonii Świata. W jego

Opatrzności Bożej w Wilanowie w intencji

mitowana była przez wszystkie najważniejsze

skład weszli (oprócz prezesa i dwóch wice

zmarłego niedawno prezesa Stowarzyszenia

polskie kanały telewizyjne, podana do pu

prezesów) Tadeusz Adam Piłat ze Zrzeszenia

„Wspólnota Polska" Longina Komołowskie-

blicznej wiadomości informacja o występie

Organizacji Polonijnych w Szwecji (sekre

go. Następnie przejechaliśmy do Belwederu,

chóru Polskiego Związku Kulturalno-Oświato

tarz), Aleksander Zając z Konwentu Polonii

gdzie wspólnie z Prezydentem RP Andrzejem

wego z Zaolzia była dla nas tym najpiękniej

w Niemczech (skarbnik), Bożena Kamiński -

Dudą wzięliśmy udział w uroczystościach

szym podziękowaniem i najwspanialszą pro

Kongres Polonii Amerykańskiej, Marek Do

państwowych z okazji Dnia Polonii i Polaków

mocją Polskiego Związku Kulturalno-Oświa

maradzki - Kongres Polonii Kanadyjskiej,

za Granicą oraz Dnia Flagi Rzeczypospolitej

towego w Republice Czeskiej oraz całego

■ **
'.'iff
■
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Polskę niepodległości. W panelu dyskusyj
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Zaolzia, jaką sobie można wymarzyć w roku
obchodów jubileuszu siedemdziesięciolecia
PZKO. Występ Gorola wywołał ożywione dys
kusje na temat Zaolzia również na innych ka
nałach informacyjnych w późniejszych rela

KASIA CZERNA ZYSKAŁA PIERWSZE MIEJSCE
W PRESTIŻOWYM KONKURSIE
PRAGA / Katarzyna Czerna (na

cjach telewizji polskiej.
Wyrazy najwyższego uznania było sły

zdjęciu po lewej), która od kilku

chać nie tylko z ust zgromadzonych przed

lat współpracuje z redakcją„Zwro-

stawicieli Polaków i Polonii z całego świata,

tu", została laureatką prestiżowe

którzy uczestniczyli w Zjeździe Rady Polonii

go konkursu„Studentskś esej roku

Świata, ale również z ust przedstawicieli Kan

2016" organizowanego w ramach

celarii Prezydenta RP, Stowarzyszenia„Wspól-

konkursu Manager Roku.

nota Polska", Marszałków Sejmu i Senatu RP

Nagrodę odebrała w 20 kwiet

oraz zgromadzonych przedstawicieli Rządu

nia podczas uroczystej gali konkur

RP. Bardzo miłym akcentem na zakończenie

su Manager Roku w praskim Żofi-

pobytu w ogrodach Belwederu było wyko

ne. - Atmosfera wieczoru w Żofine

nanie, wraz ze zgromadzonymi „Wilniukami"

wywarła na mnie niezapomniane

- przedstawicielami Związku Polaków na Li

wrażenie. Gala była okazją do po

twie, kilkunastu piosenek polskich i ludo

znania największych osobistości

wych. Nie mogło między nimi zabraknąć

ze świata managementu, których

„Góralu, czy ci nie żal" oraz tradycyjnych „So

osiągnięcia są dla mnie dużą inspi

kołów". Wspólnie zaśpiewane pieśni wzbu

racją. Zwycięstwo było zaskocze

dziły wiele sympatycznych reakcji, duże zain

niem, ale też ogromnym wyróżnie

teresowanie i podziw, a na koniec zespół

niem - podzieliła się z nami swoimi

spotkał się z ofertami występów w Berlinie

wrażeniami Kasia Czerna.

i Wiedniu! Gratulacje dla wszystkich „Goroli"!

Konkurs dla studentów był or

Trzeci dzień maja poświęcony był uroczy

ganizowany już po raz trzeci. Mo

stościom związanym z obchodami święta

gą wziąć w nim udział studenci

Konstytucji 3 Maja. Uroczystości te przebiega

uczelni wyższych z całej Republiki

ły na Placu Zamkowym w Warszawie z udzia

Czeskiej. W tym roku nadesłano 33

łem najwyższych przedstawicieli Państwa,

prace. Autorzy mieli podjąć temat

ambasadorów, korpusu dyplomatycznego

„Społeczeństwo cyfrowe".

oraz przedstawicieli Rady Polonii Świata. Tra

W pierwszym etapie konkursu

dycyjne przemówienie wygłosił Prezydent

wybrano 10 prac, które jeszcze raz

Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Na
stępowała uroczysta defilada przedstawicieli

cydowała, że do finału przechodzą

wszystkich formacji Wojska Polskiego.

3 prace.

I na koniec mała refleksja. Przez te kilka

Wyniki konkursu ogłoszono
podczas uroczystej gali konkursu

łem świadkiem wielu spotkań i rozmów na

Manager Roku, który organizują

różnych szczeblach, gdzie PZKO odmieniano

Svaz pmmyslu a dopravy CR, Ćeska

przez wszystkie przypadki, media w swych

manażerskś asociace oraz Konfe-

najważniejszych „newsach" donosiły o nas,

derace zamestnavatelskych a pod-

0 PZKO i jakoś nikt nie zwracał się do mnie

nikatelskych svazü Ćeske republi

z pytaniem, co znaczy PZKO... To oczywiście

ką

komentarz dla tych wszystkich, którzy mieli

W tym roku tytuł Manager Ro

odwagę twierdzić publicznie, że nikt nie wie,

ku zdobyli Marta Noväkovä oraz

co to jest PZKO. Wszyscy wiedzieli!

Emil Beber. Warto dodać, że w ro

„Domów Polskich", chciałbym przytoczyć

ku 2008 tytuł Manager Roku zy
skał Jerzy Cieńciała.

wypowiedź naszego członka, człowieka zna

Katarzyna Czerna relacjonowa

nego i powszechnie szanowanego, który

ła dla nas m.in. z Krakowa Świato

stwierdził: „...prezesie, nasi starzicy i ojcowie

we Dni Młodzieży, spotkać można

budowali dla nas i potomnych Domy PZKO

ją też na najróżniejszych impre

1 to powinniśmy uszanować...".

zach w regionie.

Jestem tego samego zdania i życzę wszyst
kim naszym członkom słonecznych dni!

Jan Ryłko
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były czytane przez komisję. Ta zde

dni spędzonych w Pułtusku i Warszawie by

Wracając krótko na koniec do tematu

1

VYHLAŚOVATELĆ SOUTŁŻI MANAŻF.R ROKU 2016

UDfcLUH

DIPLOM
ZA 1. Ml STO

O NEJLEPŚI
STUDENTSKOU ESEJ
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Gratulujemy i życzymy kolejnych
sukcesów!
(RED)
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TEMAT MIESIĄCA

Działalnośćspołeczna wgąszczuprzepisów
Praca społeczna ostatnio staje się co
raz bardziej skomplikowana. I to nie
tylko za sprawą ogólnego marazmu
panującego w społeczeństwie, kiedy
to ludzi chętnych do bezinteresownej
działalności ubywa. Koszmarem dla
niejednego działacza okazuje się
gąszcz przepisów prawnych, których
należy przestrzegać.
TEKST: HALINA SZCZOTKA / ZDJĘCIA: WIESŁAW PRZECZEK 1

CICHO WSZĘDZIE, GŁUCHO WSZĘDZIE
Pierwszą zmianą, z którą od października
ubiegłego roku muszą się liczyć organizato
rzy imprez, jest zaostrzenie przepisów o ciszy
nocnej. Teraz nastaje czas imprez plenero
wych, więc na swojej skórze odczują noweli
asr

zację ustawy również niektóre Miejscowe
Koła PZKO czy Koła Macierzy Szkolnej.

godz. 22. Wystarczy, że gmina czy też mia

Nieco inne warunki są w Karwinie, gdzie

Jeszcze w ubiegłym roku organizacje, któ

sto wpisze je wprost w obwieszczenie rady

rada miasta zdecydowała, że Dolański Grom

re planowały zakończenie imprezy w środku

- wyjaśnia Rafał Zawadzki, kierownik wy

oraz Festiwal PZKO mogą trwać aż do godz.

nocy, zwracały się do gmin z prośbą o udzie

działu prawnego trzynieckiego ratusza.

2. w nocy. Również Jabłonków pozwala się

lenie wyjątku od obowiązujących przepi

WTrzyńcu wśród imprez, które nie muszą

bawić mieszkańcom i turystom nieco dłużej,

sów o ochronie ciszy nocnej i w większości

się kończyć o godz. 22., znalazły się też te or

wypadków otrzymywały pozytywną od

ganizowane przez Miejscowe Koła PZKO.

na Góralskim Święcie spokojnie możecie za
szaleć do drugiej w nocy.

powiedź. Od października ubiegłego roku

Zgodnie z rozporządzeniem trzynieckiego

gminy wspomnianych wyjątków nie mogą

ratusza, które zostało przyjęte w lutym tego

już udzielić. Oznacza to koniec imprez ple

roku, na dożynkach i na Dniu Oszeldy moż

nerowych? Będą musieli organizatorzy Do-

na się bawić do północy.

SKOMPLIKOWANE EET
Kiedy zaczęto przygotowywać wprowa
dzenie elektronicznej ewidencji utargu (EET),

lańskiego Gromu czy Gorolskigo Święta

Niestety wyjątku nie otrzymały festyny,

kończyć występy zespołów znacznie wcze
śniej?

o godz. 22. Z uwzględnieniem ich w ob

- Nie wyobrażam sobie tego, że prowa

- Zmiana wcale nie oznacza, że imprezy

wieszczeniu miasta nie zgodziło się Mini

dzilibyśmy elektroniczną ewidencję utargu.

sterstwo Spraw Wewnętrznych.

Na Dniu Oszeldy musielibyśmy mieć co naj

kulturalne nie będą się mogły odbywać po

które będą się musiały w Trzyńcu skończyć

niejednemu prezesowi polskiej organizacji
i skarbnikowi przybyło siwych włosów.

mniej cztery kasy podłączone do systemu, bo
przecież oprócz bufetów jeszcze jest kuchnia
i sprzedaż ciastek. Do ewidencji jednej trans
akcji wystarczyłby np. telefon komórkowy,
ale w wypadku bufetu potrzebny byłby już
znacznie lepszy sprzęt i oprogramowanie, no
i podłączenie do Internetu. I wszystko z po
wodu jednej lub dwu imprez? - zastanawiała
się skarbnik MK PZKO Niebory Barbara Ruszkiewicz.
Wiele Kół w tym momencie ograniczyło
by swoją działalność. - Niektórzy już powie
dzieli, że gdyby musieli prowadzić ewiden
cję, zrezygnowaliby ze sprzedaży w stoisku
na Góralskim Święcie - zdradził też Jan Rył
ko, prezes MK PZKO Jabłonków.
I choć szybko okazało się, że dla stowa
rzyszeń ustalono inne, mniej restrykcyjne
warunki od tych dla firm, wątpliwości nie
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TEMAT MIESIĄCA

zniknęły. Odpowiedź na pytanie, czy orga
nizacje mają obowiązek podłączyć się do
EET, czy nie, wcale nie była taka oczywista.
W związku z tym Zarząd Główny PZKO
zwrócił się do Urzędu Skarbowego z prośbą
o rozwianie podstawowych wątpliwości.
Odpowiedzi, które otrzymał, przesłał
prezesom Miejscowych Kół PZKO. Zaprosił
też na obrady Konwentu Prezesów, który
odbył się 11 maja, dyrektora Urzędu Skarbo
wego Bronisława Kadłubca.

DZIAŁALNOŚĆ GŁÓWNA I GOSPODARCZA
Informacji przekazanych przez Bronisła
wa Kadłubca prezesi słuchali uważnie. Pa
dło też sporo konkretnych pytań, np. o wy
najmy, opłaty za wycieczki, itp.
Określenie, czy Koła obowiązuje EET, wca
le nie jest proste. Najpierw trzeba podzielić
działalność organizacji na główną, która wy

SYSTEMATYCZNOŚĆ

15 maja, oznajmił zmiany dotyczące właśnie

nika ze statutu i na dodatkową działalność

Wszystko bowiem zależy od tego, czy

organizacji non profit.-Jestem przekonany,

gospodarczą. Dochody z działalności głów

chodzi o dochody systematyczne, czy też

że te organizacje nie powinny podlegać EET

nej nie podlegają bowiem EET.

okazjonalne. Jeśli Kołoorganizuje 1-2 im

- przekonywał minister.

Dotyczy to m.in. dochodów ze znaczków

prezy w ciągu roku, na których sprzedaje je

Ministerstwo przygotowało nową meto

członkowskich, czy też sprzedaży biletów

dzenie czy alkohol, działalność nie jest po

dykę. - Po konsultacjach doszliśmy do wnio

na imprezy kulturalne Koła. Rejonowi więc

strzegana jako systematyczna i obowiązek

sku, że podniesiemy limit ze 175 tysięcy ko

nie muszą się obawiać, że sprzedając znacz

prowadzenia EET jej nie dotyczy.

ron na 300 tysięcy koron - oznajmił minister.

ki, musieli by odwiedzać członków Koła z ka
są fiskalną pod pachą.

Jeśli jednak wynajmuje swoje lokale kil

Do limitu zalicza się tylko utarg przyjęty w go

kakrotnie w ciągu roku i przyjmuje za nie

tówce. W praktyce oznacza to, że większości
Miejscowych Kół PZKO EET nie dotyczy. Tak

EET nie podlegają też np. dotacje, docho

opłaty w gotówce, chodzi o systematyczną

dy ze sprzedaży publikacji Koła, dary, opłaty

działalność gospodarczą. Ta też jednak nie

wysokiego utargu rocznego w gotówce bo

za udział w zajęciach zespołów, sprzedaż ma

koniecznie musi oznaczać obowiązek EET.

wiem nie mają.

teriałów promocyjnych PZKO, ponieważ cho
dzi o działalność statutową organizacji.
Inaczej sprawa ma się z wynajmem Do

- Jeśli roczne dochody z dodatkowej dzia

- Warto podkreślić, że choć działalność

łalności gospodarczej nie przekroczą 175 ty

organizacji non profit może wyglądać jako

sięcy koron, Koło nie będzie musiało wprowa

działalność gospodarcza, w praktyce nią nie

mów PZKO, sprzedażą jedzenia i napojów

dzać EET - usłyszeli prezesi na Konwencie Pre

jest, ponieważ nie jest wykonywana syste

na imprezach, czy też dochodami z reklamy.

zesów. Kilka dni później, wszystko się zmieniło.

matycznie i w celu wytworzenia zysku - wy

Minister finansów Andrej Babiś podczas

jaśniał podczas konferencji Martin Janećek,

konferencji prasowej, która miała miejsce

dyrektor generalny Administracji Skarbowej.

Tych dochodów już EET może dotyczyć.
Choć też nie musi.

Podał też konkretny przykład:
Jeśli np. organizacja z wynajmu siedziby
ma roczny utarg 250 tysięcy koron, który
płacony jest przelewem bankowym z konta
na konto i równolegle ma dochody ze sprze
daży jedzenia na cotygodniowych meczach,
które rocznie wynoszą np. 200 tysięcy ko
ron, nie musi prowadzić EET, pomimo tego,
że roczny utarg wynosi 450 tysięcy koron.
Owych 250 tysięcy zapłaconych przelewem
bowiem nie wlicza się do limitu 300 tysięcy
koron.
Jak widać do prowadzenia działalności
społecznej nie wystarczą tylko dobre chęci.
Niezbędna jest też znajomość wszystkich
przepisów dotyczących pracy stowarzyszeń,
których nie jest wcale tak mało.

■
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INICJATYWY PZKO

Vziecka ze Stonawy laureatami inicjatyw TZKO
Kolejna edycja Inicjatyw PZKO za nami.
Pierwszą nagrodę w tym roku zdobył dzie
cięcy zespół folklorystyczny Dziecka ze Stonawy. Na drugim miejscu uplasowało się
Gorolski Święto, na trzecim zaś członkowie
MK PZKO Jasienie, którzy wydali książkę
„Popołudnie wspomnień".
Również w tym roku jury, w skład które
go wchodzili przedstawiciele poszczegól
nych Rad i Sekcji PZKO, nie miało łatwego
zadania. Z nadesłanych przez Miejscowe
Koła i przez Sekcje nominacji wybrało dzie
sięciu finalistów, na których można było
głosować za pomocą kuponów drukowa
nych w „Zwrocie" i w „Głosie Ludu" lub na
naszym portalu zwrot.cz
Tak samo, jak w roku poprzednim, naj
większym powodzeniem cieszyło się głoso
wanie na naszym portalu.
Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu
odbyło sie 21 kwietnia w Domu ZG PZKO na
ul. Bożka. Swoją obecnością kameralną uro
czystość zaszczycili Konsul Generalny RP Ja
nusz Bilski, wicehetman Stanisław Folwarcz
ny, senator Jerzy Cieńciała oraz prezes Kon
gresu Polaków w RC Mariusz Wałach.
W tym roku o oprawę muzyczną posta
rał się laureat ubiegłorocznej edycji - Miej
scowe Koło PZKO Karwina-Frysztat. Jako
pierwszy zaśpiewał chór Fiejnał-Echo pod
batutą Andrzeja Szyji. Widzów zachwycił
też Nonet z MK PZKO Karwina-Frysztat.
Wieczór prowadził kierownik artystycz
ny Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego Bog
dan Kokotek, który przedstawił poszczegól
nych finalistów.
Relację na żywo z uroczystości można by
ło śledzić na naszym portalu i na stronie na
szego miesięcznika na Facebooku.

6
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(RED)

INICJATYWY PZKO

FINALIŚCI INICJATYW PZKO 2017
•

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Zaolzie jako wie
loetniczny region historyczno- kulturowy. Doświadczenia ko
egzystencji i wyzwania na przyszłość";

•

Wanda Grudzińska;

•

Publikacja „Popołudnie wspomnień";

•
•

Zespół Pieśni i Ruchu Nieskoordynowanego „Niezapominajki";
Dzień Oszeldy;

•

Góralski Święto;

•

Spotkanie integracyjne młodzieży szkolnej w Bystrzycy;

•
•

Stolik Polski, czyli Janina Radavskä i Martyna Radłowska-Obrusnik;
Jan Ryłko;

•

Dziecka ze Stonawy.
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Nie lada widowisko mogli obejrzeć we wtorek 7 sierpnia 1906 mieszkańcy wówczas jeszcze niepodzielonego Cieszyna i jego okolicy.
Do miasta bowiem przybył legendarny Buffalo Bill wraz ze swoją ogromną ekipą w ramach swojego ostatniego europejskiego tournee.
Showman i amerykańscy zaprezentowali cieszyniakom dwa przedstawienia na byłym wojskowym placu ćwiczeń na styku dwóch wiosek:
Mostów koło Cieszyna i Żukowa Dolnego (obecnie w granicach Sibicy)
TEKST: CZESŁAW GAMROT, ZDJĘCIA: CZESŁAW GAMROT, WIKIPEDIA

ZABIEGI POLSKIEJ ORGANIZACJI
I BITNI INDIANIE

przeciw miejscowemu Kołu T. 5. L, zanotował
już wspomniany korepondent.

Do Cieszyna ekipa Buffalo Bill's Wild

Tego samego dnia w tej samej gazecie,

West przybyła trzema specjalnymi pocią

a dotyczyło to tym razem Krakowa, napisa-

gami po trasie ze Lwowa przez Przemyśl,

no: „Opowiadano nam dzisiaj, iż bitni Indianie

Rzeszów, Tarnów, Kraków i Białą (obecnie

zamaszyście karzą tych, którzy im się zbyt na

Bielsko-Biała). Występy w wymienionych

tarczywie przyglądają. Na ul. Flioriańskiej ko

miastach można było zaliczyć do udanych.

ło godz. 10 rano spotkał ten los dwu przechod

Chyba tylko z wyjątkiem Tarnowa.

niów, którzy za zbytnią ciekawość otrzymali

Jak zaznaczył korepondent gazety Głos

odjednego z czerwonoskórych po... buzi."

Narodu z 4 sierpnia 1906, Buffalo Bill nie
miał tam powodzenia. Stało się tak za spra

ZWYCIĘSKI MECZ Z AMERYKANAMI

wą Miejscowego Koła Towarzystwa Szkoły

W Krakowie, gdzie Buffalo Bill zabawił

Ludowej pragnącego, by pieniądze, które

dwa dni, na jednym z czterech spektaklów

Polacy zamierzali przeznaczyć na bomba-

był również dziadek znanego krakowskie

stycznie reklamowane widowisko, poszły

go dziennikarza, publicysty i pisarza Lesz

raczej na cele narodowe. Jego zabiegi o boj

ka Mazana, którego wielką pasją jest wo

kotowanie amerykańskiego show odniosły

jak Józef Szwejk i czasy austro-węgierskie.

skutek. Trupa amerykańska na oba przedsta

Nadmienić jeszcze należy, że Mazan jest

wienia tak mato zwabiła publiczności, że

współautorem scenariusza przedstawienia

przedsiębiorstwo nie zarobiło tu nic. Podobno
impresario odgraża się, że wystąpi sądownie

8
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Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego „KaiserBuffalo Bill na początku XX wieku.

manewry, czyli upływa szybko życie", któ

HISTORIA

rego premiera odbyła się 9 lutego 2002

BUFFALO BILL W CIESZYNIE

w czeskocieszyńskim teatrze.

A teraz przyszła kolej na Cieszyn. Pierwszy

skiej. Urodził się 26 lutego 1846 w Le Claire
w amerykańskim stanie Iowa. W wieku jede

Warto przy tym wspomnieć pamiętny

z trzech składów kolejowych przybył na dwo

nastu lat rozpoczął pracę jako poganiacz by

mecz piłki nożnej, jaki rozegrano 5 sierpnia

rzec cieszyński (obecnie w Czeskim Cieszy

dła. Później zajął się poszukiwaniem złota.

1906 na krakowskich Błoniach. Z członkami

nie) już o godzinie szóstej rano. Oczekiwały

Podczas swojego pełnego przygód życia

Buffalo Bill's Wild West stanęli w szranki

go z niecierpliwością tłumy przede wszyst

wsławił się wojnie secesyjnej, walcząc po

uczniowie miejscowych szkół, którzy mieli

kim młodych ludzi. Wkrótce potem nadjechał

stronie Unii. Był również zwiadowcą armii

swój udział w założeniu najstarszego nieprze

w kłębach pary drugi pociąg, a w końcu trze

rządowej i brał udział w walkach z Indianami.

rwanie istniejącego polskiego klubu sporto

ci. Przyjechało w nich około ośmiuset osób

Później jako myśliwy zaopatrywał w mię

i w przybliżeniu czterysta koni. Nie mogło za

so robotników budujących linię kolejową

wego Cracovia, powstałego 13 czerwca 1906,
czyli niecałe dwa miesiące przed przyjazdem

braknąć wśród nich Indian. Przybyło ich oko

na zachodzie USA. Podobno zastrzelił kilka

amerykańskiej trupy do Krakowa.

ło stu: wodzów, wojowników, żon i dzieci.

tysięcy bizonów. Wówczas otrzymał swój

Inicjatorem spotkania był przyszły znany

sławny pseudonim Buffalo Bill (Bizon Bill,

KIM BYŁ BUFFALO BILL?

polski astronom Stanisław Szeligowski, któ

Bizoni Bill).

ry również zdobył zwycięskiego gola, a któ

Kim właściwie był przybysz z dalekiej

W roku 1866 wziął ślub z Louise Maude

rego w młodości zaliczano do najlepszych

Ameryki, o której jeszcze przed kilku laty po

Frederici. Chociaż małżeństwo trwało aż do

piłkarzy w Galicji.

Cieszynie krążyły plotki, że tamtejsi ludzie

Cody'ego śmierci, z uwagi na jego liczne ro

W osiemniaście lat po śmierci Cody'ego

chodzą do góry nogami, a którego przyby

manse i skłonność do alkoholu - ich zwią

ambasador Stanów Zjednoczonych w Pol

cie, poprzedzane na szeroką skalę zakro

zek nie należał do udanych.

sce John Cudahy podarował skrzynkę z zie

joną reklamą, wzbudziło w byłej siedzibie

mią z grobu Buffalo Billa na potrzeby usy

Piastów tak wielkie poruszenie?

pywanego właśnie Kopca Niepodległości
Józefa Piłsudskiego w Krakowie.

Mieli czwórkę dzieci, z których żadne nie
dożyło sędziwszego wieku. Syn Kit Carson

Właściwie nazywał się William Frederick

zmarł jako sześcioletni, córka Orra Maude

Cody i był pułkownikiem armii amerykań

mając jedenaście lat, druga córka Arta Lu-

Cieszyn, tylko 1 dzień!

Wtorek, d. 7. sierpnia
Plac ćwiczeń wojskowych, Mosty

Tylko 2 przedstawienia
Popołudniu o godz. 2.

Wieczór o godz. 8.

Wejście popołudniu od godz. Ł, wieczór od godz. 7.
Przedstawienie wieczorne jest zupełnie takie same, jak przedsta
wienie popołudniowe.
Wszystkie siedzenia mieszczą się pod nakryciem nie przepuszczającem wody.

A Congress of Rough Riders of the World
(najznakomitsi w świacie jeźdźcy)

—- pod OBObletem kierownictwem --------

Pułkownika W. F. Cody, „Buffalo Bill’a“

Col.

W.

F.

CODY-

(buffalo bill)

który objeżdża obecnie europejskie kraje, odwiedzając tylko pierwszo
rzędne miasta.
3 pociągi specyalne — 500 koni — S00 ludzi

Ogłoszenie z prasy cieszyńskiej

Buffalo Bill w 1890 roku
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cille w wieku trzydziestu ośmiu lat. Swoje
go ojca przeżyła jako jedyna najmłodsza Ir
ma Louise, opuszczając ten świat w roku
1918 w wieku trzydziestu pięciu lat.
Do świata przymysłu rozrywkowego
wstąpił w teatrze w Chicago grając samego
siebie w sztuce Neda Buntlinea „Zwiadowca
prerii". Był też znany jako bohater wielu ta
nich powieści o niskim poziomie literackim.
W latach osiemdziesiątych Billy postano
wił wykorzystać swoją sławę i doświadcze
nia nabyte w burzliwych latach młodości.
W roku 1883 w Omaha zaprezentował po
raz pierwszy swoje widowisko z Dzikiego
Zachodu pod nazwą Buffalo Bill's Wild West.

INDIäNS-attackingthbCVEELAMD MÄ1LEQACH-

Występowali tam również prawdziwi India
nie, co dodawało całemu show posmaku
autentyczności. Przedsiębiorstwo wkrótce

Ptiejmnjące zgrozą przedstawienie tej

zyskało tak dużą popularność, że w roku
1887 Cody wyruszył na pierwsze tournee do
Europy. W Londynie jego przedstawienie

_

ndlł«uJenin6d" te| heroicznej obrony gen. Custera.
Olbrzymia arena jest oświetlona wieczór przez epeoyalne przyrządy elektryczne
=

Jedna karta uprawnia do zobaczenia wszystkich zapowiedzianych osobliwoioi.

=

Ogłoszenie z prasy cieszyńskiej

obejrzał przyszły król Edward VII i królowa
brytyjska Wiktoria, która Buffalo Billa okre
śliła jako świetnego, przystojnego mężczy

czonych, gdzie podobno spotkała się z fe

Oprócz podziwu godnych jeździeckich

znę z manierami dżentelmena. W Europie

nomenem Buffalo Bill, zaczęła mówić do

i strzeleckich popisów nie zabrakło pokazów

przebywał jeszcze w latach 1889-1890,1902

syna z nostalgii Billy.

strzelania z luku, rzucania lassem i nożami.

oraz 1905-1906.
Pod koniec życia Cody zrealizował kilka
nieudanych transakcji i spekulacji. Z tego

Prezentowano życie w wiosce indiańskiej,

REKONSTRUKCJA BITWY
NAD LITTLE BIGHORN

łych osadników z czerwoskórymi, manewry

powodu nabawił się problemów finanso

Po przybyciu z dworca cieszyńkiego na

wych. I tak 10 stycznina 1917 zmarł u swojej

były wojskowy plac ćwiczeń personel tech

Oprócz tego można było obejrzeć mek

siostry w Denver jako ubogi człowiek. Dzień

niczny w ciągu dwóch godzin wziósł na

sykańskich kowbojów vaqueros i południo

przed swoim zgonem dał się ochrzcić. A kil

mioty oraz ogromną arenę o wymiarach

woamerykańskich gauchos, weteranów an

ka lat przedtem porzucił alkohol i uzdrowił

168 na 56 metrów z podobno aż dwunasto

gielskiej armii, Kozaków a nawet japońskich

swoje relacje z żoną.

ma tysiącami miejsc siedzących, które znaj

samurajów.

artylerii amerykańskiej z dwoma działami...

W czasach, kiedy amerykański pogrom

dowały się pod zadaszeniem nie przepusz

Pod koniec przedstawienia pokazano

ca bizonów przemierzał swoimi pociągami

czającym wody, tak więc występy mogły

rekonstrukcję słynnej bitwy nad Little Bi

Austro-Węgry, w małym miasteczku gali

się odbywać nawet podczas deszczu.

ghorn, jaka miała miejsce 25 czerwca 1876

cyjskim Sucha (obecnie Sucha Beskidzka)

Pierwsze przedstawienie rozpoczęło się

przyszedł na świat przyszły światowej sła

o godzinie 14, drugie o 20. Wieczorne przed

US Army dowodzonym przez podpułkowni

wy reżyser filmowy Billy Wilder. Pierwotnie

stawienie odbyło się przy elektrycznym

ka George'a Armstronga Custera a Indiana

nazywał się Samuel, jednak jego matka,

oświetleniu zasilanym trzema olbrzymimi

mi ze szczepów Dakotów, Czejenów i Arapa-

która spędziła kilka lat w Stanach Zjedno

generatorami.

ho. Bitwa zakończyła się zupełną porażką

Były wojskowy plac ćwiczeń
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ZWROT | 5/2017

między żołnierzami 7 Regimentu Kawalerii

Buffalo
Buis wild west
co,
*"*

się hak żelazny, uderzył robotnika w czoło
tak, że ten upadł nieprzytomny.
W kuchni polowej gotowano wszystko
w wielkich kotłach za pomocą pary, a mięso
piekło się i smażyło w odpowiednich her
metycznie zamkniętych bratrurach. Herba
tę, kawę i kakao przygotowywano w olbrzy
mich maszynach.
Około dwudziestu minut trwało szyko
wanie śniadania złożonego z kawy, herbaty,
kakao (do wyboru), bułeczek z masłem, bef
sztyków i rostbefów z kartoflami i angielską
musztardą i z wędzonki z fasolką na kwaśno.
Do nakrytych już stołów usiadło około pięcuset ludzi od razu; a miejsce po każdym,
który wstał, zaraz zajmował ktoś drugi.
Nikt nie dostawał wydzielonych porcji,
każdy mógł jeść ile chciał i nabierać, ile razy
chciał; dyrektorzy przedsiębiorstwa i robot
nicy dostawali to samo jedzenie. Wszyscy
jedli mięso trzy razy dziennie: na śniadanie,
obiad (o godz. 16.30) i na kolację (po wie
czornym przedstawieniu).
Oprócz kawy, herbaty i kakao wszystkie
artykuły jak mięso, mąka, mleko, kartofle,
itd. Buffalo Bill kupował na miejscu, oczywi
ście w wielkich ilościach. I tak na przykład
potrzebował on dziennie osiemset kilogra
mów mięsa, sześciuset kilogramów kartofli
i cztertysta litrów mleka.
Oprócz ok. czterystu ludzi biorących udział
w przedstawieniach i trzystu pięćdziesięciu
ludzi z personelu pomocniczego, Buffalo Bill
zatrudniał weterynarzy oraz około pięćdzie
sięciu urzędników, buchalterów, sekretarzy
i innych pracowników administracyjnych.

POŻAR PRZED ODJAZDEM
Z miasta nad Olzą Buffalo Bill's Wild West
Afisze reklamowe

udał się do Morawskiej Ostrawy. Przed od
jazdem z Cieszyna mogło dojść do tragedii.

Amerykanów, śmierć poniósł i sam dowód

ne/u. Wszystko tam idzie jak w dokładnej ma

Zapalił się bowiem wóz z żelazną beczką

ca. Potem Buffallo Bill dał popis strzelania do

szynie. Przy wyładowywaniu pracuje przeszło

z benzyną i tylko dzięki szybkiej pomocy

celu podczas jechania na pędzącym koniu.

trzystu ludzi, a nikt nimi nie komenderuje. Ani

straży ogniowej z sąsiadującej z dworcem

jedno słowo rozkazu nie pada, nie słychać

fabryki mebli giętkich Jacob & Josef Kohn

WYSOKA SPRAWNOŚĆ
KADRY TECHNICZNEJ

żadnego nawoływania," zanotowało pismo

udało się zapobiec tragicznemu w skutkach

Gazeta Lwowska z 31 lipca 1906.

wybuchowi.

Podziw wzbudzały nie tylko prezento

Nawet niezbyt przyjazne Buffalo Billowi

Po Morawskiej Ostrawie występowali

wane atrakcje, lecz również nieprzecięt-

Słowo Polskie w swoim wydaniu z 29 lipca

w Opawie, skąd udali się do Przerowa, na

ność kadry technicznej. „Jest to jedyne

1906 przyznało: „Rzeczywiście godną podzi

stępnie do Brna. Po przedstawieniach w Igła-

w swoim rodzaju przedsiębiorstwo budzące

wu rzeczą jest organizacja robotników cyr

wie opuścili Austro-Węgry i przesunęli się do

podziw nie tylko oryginalnością dawanych

kowych, którzy w przeciągu dwóch godzin

Niemiec.

przedstawień, lecz także znakomitą admini

wznieśli wielką budowlę cyrkową".

stracją, która utrzymuje w karbach setki ludzi

Ogółem występowali w pięćdziesięciu

Pomimo wysokiej sprawności personelu

miastach autro-węgierskich, oprócz już
wspomnianych na przykład w Koszycach,

i zwierząt, pracujących z podziwu godną

przy wyładowaniu na dworcu kolejowym

śmiałością i zręcznością. (...) Już przy wyłado

w Krakowie zdarzył się wypadek: lina jed

Użgorodzie, Budapeszcie, w Wiedniu, hin

wywaniu pociągów można było obserwować

nego z wozów silnie naprężona, rozluźniła

zu, w Grazu, Lublanie, Zagrzebiu, Aradzie,

bajeczną sprawność i karność całego perso-

się i jeden jej koniec, na którym znajdował

Sibiu czy w Trieście.

■
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WYDARZENIE

mmmm grażwia beraatoujicz: jr ujas po prostu kochrai
OSTRAWA / - Bądźcie razem, bo tylko
w jedności siła, tylko dzięki jedności se
nator polski stoi tu między nami - tymi
słowami zakończyła swoje wystąpienie
na przyjęciu z okazji Święta Narodowe
go Konstytucji 3 Maja w Konsulacie Ge
neralnym w Ostrawie ambasador Graży
na Bernatowicz.

Która jednak w ostatnim czasie za
częła trochę kuleć...
Nie, ja tego tak nie odbieram. Mamy ta
kie oczekiwania, że w tym „Wyszehradzie"
powinniśmy się wszyscy we wszystkim zga
dzać. Oczywiście to jest nierealne. Baza na
szych relacji jest trwała, a to, że w niektó
rych sprawach mamy inne poglądy, jest
normalne. Wartością jest fakt, że my o tym

TEKST I ZDJĘCIA: HALINA SZCZOTKA

wiemy. Tak często się kontaktujemy, że do
skonale wiemy, że nasz sojusznik z Grupy

Ambasador Grażyna Bernatowicz
podczas spotkania żegnała się z Polaka
mi mieszkającymi na Zaolziu. 30 czerw
ca kończy swoją misję w Pradze.

Powiem szczerze, nie było to nic, co by

- Chciałam państwu wyrazić głębokie

wynikało z relacji polsko-czeskich, tylko ra

podziękowania i z serca płynący szacunek

czej z ogólnie zmieniającej się sytuacji w Eu

Wyszehradzkiej może mieć odmienny po
gląd na tę czy inną kwestię.

Czy pani zdaniem państwa wyszehradzkie mają szansę na prowadzenie
rozmów partnerskich z resztą państw
Unii Europejskiej?

za ogromny wkład, za bezinteresowny wysi

ropie i pewnych obaw, które wcześniej by

łek, który państwo poświęcacie na podtrzy

ły nam obce. To było nieoczekiwane i trud

Mają, ponieważ znaczenie Wyszehradu

manie polskości na tej ziemi - powiedziała

ne, ponieważ zaczęliśmy funkcjonować

jako takiego w ciągu ostatnich lat zdecy

ambasador i złożyła podziękowania wszyst

w Pradze w trochę zmienionej sytuacji eu

dowanie wzrosło. Ono oczywiście rozpo

kim polskim organizacjom działającym na

ropejskiej.

częło się od wspólnego stanowiska w kwe

terenie Zaolzia.

stii narzucania kwot migrantów do Europy,

Uroczystość pożegnania ambasador
Grażyny Bernatowicz była pełna wzruszeń.

Z jakimi oczekiwaniami przyjeżdżała
pani do Pragi?

natomiast sprowadza się również i do in

Za jej misję i za to, co zrobiła dla Polaków

Przyjeżdżałam tutaj z mniejszą wiedzą

nych kwestiach ta grupa stanowi pewną

mieszkających w Republice Czeskiej, dzię

na temat Republiki Czeskiej. Oczywiście

siłę, która może modyfikować niektóre de

kowali jej przedstawiciele największych or

sporo rzeczy wiedziałam, ale dopiero spo

cyzje podejmowane w Brukseli.

ganizacji, i tych zupełnie małych.

tkanie z władzami czeskimi, z Polakami tu

- Kiedyś powiedziałam wam, że przyjeż

mieszkającymi dało mi kwantum wiedzy

dżam tutaj nie z obowiązku, ale z potrzeby

znacznie szersze. Uważam, że te relacje są

nych kwestii. Europa dostrzegła, że w róż

Rozumiem, że stosunki czesko-polskie
są takie same, jak cztery lata temu, czyli
bardzo dobre?

i przyjemności. I nadal to podtrzymuję - do

na bardzo dobrym poziomie i że mamy

dała ambasador.

w Czechach oddanego sojusznika. Oczy

Nie, teraz są lepsze, jeszcze bardziej roz

wiście są sprawy, które nas różnią, ale to

winięte. Szczególnie współpraca transgra-

Podczas spotkania ambasador udzie
liła naszemu miesięcznikowi krótkiego
wywiadu.
Co w pani misji było najtrudniejsze?

jest normalne i tak być musi. Wydaje mi

niczna, obecność polskiej kultury, promo

się, że takim największym naszym wspól

cja polskiej żywności, promocja gospodar

nym osiągnięciem była dynamika współ

cza, dobre kontakty na różnych szczeblach

pracy wyszehradzkiej.

między naszymi politykami. I to nie tylko
na linii prezydent, premier, ale też na po
ziomie ministerialnym, co jest szczególnie
ważne.

Naprawdę promocja polskiej żywno
ści się udała?
Myślę, że tak. Ucichła nagonka na polską
żywność dzięki różnym akcjom podejmo
wanym przez ambasadę, przez Instytut Pol
ski, więc jest lepiej.

Nie mogę nie zadać tego pytania. Jak
pani ocenia współpracę z polską mniej
szością u nas?
Ja was po prostu kocham, co ja na to po
radzę. O jedno jednak proszę i błagam - że
byście się nie dzielili.

■
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TRADYCJE PIWOWARSKIE NAD OLZĄ

£Ü2?
18 'c?.46

Kronikarz Jan Długosz:
Ma jednak naród polski napój warzony
z pszenicy, chmielu i wody po polsku zwa
ny piwem. Ale nie ma nadeń lepszego dla
pokrzepienia ciała. Jest nie tylko rozkoszą
mieszkańców, lecz i cudzoziemców.
TEKST I ZDJĘCIA / EMILIA ŚWIDER
Wybierając się na cieszyńską Górę Zam
kową związaną z najstarszymi dziejami mia
sta i Śląska Cieszyńskiego, można zagłębić
się w historię i przenieść w odległe czasy.
Wśród cennych zabytków zobaczymy słyn
ną romańską rotundę widniejącą na bank
nocie dwudziestozłotowym, Wieżę Piastow
ską czy Wieżę Ostatecznej Obrony.
Jest jednakże jeszcze jeden obiekt, który

Widok na browar z roku ok.1900. Foto: Zbiory MŚC

na pewno trzeba odwiedzić. Nad Oranżerią
nie sposób nie zauważyć dużej bramy. Pro

dowany został browar nie w postaci budyn

- Większość urządzeń i budynków jest

wadzi ona do budynku dawnego Arcyksią-

ków drewnianych, a murowanych w kształ

pierwotnych. Takich zakładów, które mogą

żęcego Browaru Zamkowego, który wybu

cie czworoboku. Było to nowością. Powstały

poszczycić się stu siedemdziesięciu latami

dowano na uboczu góry ponad 170 lat te

specjalne piwnice leżakowe i fermentacyj

nieprzerwanej produkcji w Polsce i na tym

ne, zbudowano warzelnię, sprowadzono

terenie, nie jest zbyt wiele. Nasz browar, któ

mu. Od tego czasu działa nieprzerwanie.

ZAGŁĘBIĆ SIĘ W ŚWIAT PIWA
- Browar Zamkowy w Cieszynie prowadzi
nieprzerwaną działalność produkcyjną od

specjalną pompę do wody, którą czerpano

ry jest cały czas zakładem produkcyjnym,

z Olzy, wybudowano lodownie do przecho

jest zarazem jednym wielkim muzeum i to

wywania lodu - mówi prezes Gerula.

jest ciekawe - wypowiada się prezes.

Od razu dopowiada, że produkcja nie

momentu swojego założenia w roku 1846.

przeszła tu zbyt wielkich zmian i rewolucyj

JAK TO Z PIWEM W CIESZYNIE BYŁO

Wtenczas był najnowocześniejszym browa

nych rozwiązań. Obecnie browar jest jednym

Bez wątpienia Browar Zamkowy ma rów

rem w tej części Europy - wprowadza w pro

z niewielu miejsc w Europie, gdzie nadal pro

nież charakter żywego muzeum piwowar-

blematykę dziejów nadolziańskiego zakładu

dukowane jest piwo w otwartych kadziach

stwa. W tak zwanej Kancelarii Głównej Pi

piwnego prezes browaru Jacek Gerula.

fermentacyjnych, dalej są tu małe tanki leża

wowara, która jest niczym innym, jak dużą,

Oczywiście browary istniały we wsiach,

kowe. Warzelnia oddana do użytku 170 lat

pełną fascynujących eksponatów salą mu

w miastach, były to jednak browary fol

temu z młynami, kadziami i kotłami zacierny-

zealną, doświadczony przewodnik Janusz

warczne. - W Cieszynie pierwszy raz wybu

mi funkcjonuje do dzisiejszego dnia.

Konieczny odsłania tajemnice browaru, zasy
pując nas lawiną interesujących informacji.
- Kiedy Księstwo Cieszyńskie dostaje się
pod panowanie Habsburgów, w 1659 roku
budują oni niedaleko Wieży Piastowskiej,
w miejscu zrujnowanych zabudowań zamku
piastowskiego, pierwszy browar. Nazywał
się Schlossbrauerei, czyli browar zamkowy.
Dopiero gdy na Górze Zamkowej po
wstał rozległy romantyczny park, powyższy
browar przeniesiono na obecne miejsce
w 1846 roku. Wzniesiony został przez arcyksięcia Karola Ludwika Habsburga jako czteroskrzydłowy budynek z dziedzińcem po
środku. Pod nim wybudowano podziemne
leżakownie, które połączone są z obiektem
i są częścią labiryntu podziemnych koryta
rzy znajdujących się na różnych poziomach
stoku wzgórza.

14
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Jeden z budynków browaru

Wejście do tunelu lodowego

Zaciekawić może duży tunel lodowy wy

siejszego. - Piwo było bardzo ważnym pro

drążony pod ziemią niedaleko Wieży Pia

duktem w Cieszynie, a jego historia to temat

rze cieszyńskim nigdy nie ustała. Ani pierw

stowskiej z wejściem w browarze. Muszę

długi i fascynujący. Był to napój, który co

sza, ani druga wojna światowa nie zatrzyma

dodać, że w dawnych czasach piwo było

dziennie towarzyszył wszystkim. Intuicyjnie

ły tu produkcji, wręcz przeciwnie, moce

wytwarzane w wielu cieszyńskich domach

piwo dzieliło się na napój izotoniczny, który

produkcyjne były wtedy podwojone, bo po

mieszczańskich i ten dawny, pierwotny bro

zapewniał nawodnienie organizmu, uzupeł

trzeby wojska były olbrzymie. Browar obfitu

war zamkowy stał się jakby ością niezgody

nienie mikroelementów, minerałów, witamin

je w różne urządzenia z czasów Habsburgów

między Habsburgami i mieszczanami cie

oraz na piwo o charakterze fizjologicznym.

i większość z nich jest nadal na chodzie, piwo

szyńskimi - mówi przewodnik.

Rano wstawano, piło się litr piwa i szło się do

wytwarza się tu tak samo, jak 170 lat temu -

pracy. Dzisiaj jest to niewyobrażalne. Teraz

opowiada pan Janusz.

PIWO KRÓLUJE JAKO NAPÓJ

mo wszelkich przeciwności praca w browa

piwo stało się bardziej napojem towarzy

Wtrąca, że niewiele osób wie, że piwa nie

Na pytanie, czy piwo warzono nad Olzą

skim, raczej popołudniowym czy wieczor

wymyślił człowiek. - Piwo jest napojem na

już w wieku XVII, przewodnik od razu reagu

nym, aczkolwiek jest to oczywiście kwestia

turalnym. Nauczyliśmy się naturę obserwo

je. - Mało kto sobie zdaje sprawę, że wcze

kultury, inaczej pije się piwo w Polsce, inaczej

wać, dodaliśmy do tego swój intelekt, roz

śniej w Europie nie tylko nie piło się wody,

we Francji, a inaczej w Czechach - stwierdza.

wój techniki, no i powstały browary. To tak,
jak z ogniem. Człowiek też nie wymyślił

kawy czy herbaty, ale ludzie w ogóle bali się

BROWAR WIERNY TRADYCJI

wody jako nośnika niebezpiecznych chorób

ognia, tylko nauczył się go wykorzystywać -

zakaźnych, dlatego również się nie myli -

W ubiegłym roku browar obchodził okrą

mówi i dodaje, że kawa i herbata znana jest

gły jubileusz 170-lecia. -To najstarszy browar

nadmienia.
Piwo warzy się w nadolziańskim grodzie

dopiero na przełomie XVIII i XIX wieku.

w Polsce, jeden ze starszych w Europie, który

od wieluset lat w oparciu o dwa podstawo

W związku z tym w tej części Europy piło

po pierwsze zachował tradycyjne metody

we zboża, czyli o pszenicę i jęczmień. W za

się tylko i wyłącznie piwo, królowało ono ja

warzenia piwa w otwartych kadziach, po

leżności od tego, jakiego zboża użyjemy, ta

ko napój, jednak różniło się znacznie od dzi

drugie nigdy nie zaprzestał produkcji. Po mi-

kie będzie w konsekwencji piwo.

Dziedziniec browaru z zabytkową żeliwna klatką schodową

Wejście do warzelni
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Historyczne korytko brzęczkowe

Kadź warzelna

było ten efekt uzyskać poprzez wykorzysta

- Oczywiście nie stosuje się surowego

można obejrzeć, jak dawniej warzono piwo,

ziarna zbożowego, a przetworzonego w wy

jak sobie radzono, nie znając wielu techno

nie lodu, który przechowywano w tunelu lo

logii.

dowym - mówi Gerula.

specjalizowanych fabrykach zwanych słodownie. Dawno temu integralną częścią

- Browar był wybudowany w okresie,

, Tunel powstał w roku 1857, czyli jedena

browaru cieszyńskiego była słodownia, dzi

kiedy jeszcze nie było prądu i pod kotłami,

ście lat po uruchomieniu browaru w samym

siaj słodu się tu już nie produkuje, a duża

gdzie warzono brzeczkę, są paleniska. Póź

środku Góry Zamkowej. - Jest to największy

część słodowni jest wykorzystywana jako

niej nastała rewolucja przemysłowa. Są tu

zachowany i istniejący tunel lodowy w Euro

magazyny. Browar kupuje gotowy słód,

ponad stuletnie urządzenia, które do dzisiaj

pie. Specjalna ekipa przez całą zimę groma

spore ilości ze świetnych czeskich słodowni

pracują i świetnie sobie radzą. Ich remont

dziła lód. Już wiecie przygotowywano odpo

Prostejov czy Kromefiź - mówi.

wymaga niesłychanej fachowości i wiedzy,

wiednie rowy czy małe mikro jeziorka, które

Piwo kojarzy się też oczywiście z chmie

więc bardzo istotnym czynnikiem pracy jest

zalewano wodą i czekano, aż wodę skuje lód.

lem. - To zupełnie odrębna historia, ponie

tu wielopokoleniowość, przekazywanie tra

Później go rąbano i potężne, kilkutonowe

waż powszechnie chmiel używany jest jako

dycji z ojca na syna. Ci ludzie mają pi wowar

bloki lodu zwożono końmi do browaru. Im

swoista przyprawa do piwa. Pierwotna funk

stwo jakby we krwi - opowiada przewodnik

większy blok, tym dłużej mógł leżeć i więcej

cja chmielu spoczywała w konserwacji piwa.

o pracownikach browaru.

było z niego pożytku. Browar, który nie zrobił
odpowiednich zapasów lodu, nie dotrwał do

Kilkaset lat temu nie znano procesu pastery

Wtenczas wprawdzie nie było elektrycz

zacji. Człowiek wykorzystywał chmiel do

ności, ale sama technologia wymagała chło

nadania piwu odpowiedniej trwałości. Ma

dzenia. -W warzelni warzymy brzeczkę, ale

W tym czasie konie były ważnym elemen

on między innymi właściwości bakteriobój

dojrzewanie piwa kończymy w temperatu

tem transportu. Na dłuższych trasach, aż do

następnej zimy - dodaje Gerula.

rze pięciu stopni. Dzisiaj zbicie tej tempera

Wiednia, beczki z piwem przewożono kon

Dawno temu piwa towarzyszyły na przy

tury dokonywane jest za pomocą urządzeń

nymi wozami, natomiast na terenie Cieszyna

kład żeglarzom. - Gdyby Krzysztof Kolumb

energetycznych, natomiast dawniej można

i najbliższej okolicy na wózkach, taczkach itp.

cze-zdradza przewodnik.

czy Magellan, wyruszając w długą podróż
morską z kilkudziesięciu osobami na pokła
dzie, brali zapasy słodkiej wody, to z bie
giem dni zrobiłaby się mętna i nie nadawa
łaby się do picia. Zabierano więc mocno nachmielone piwo, które dawało gwarancję,
że utrzyma się przez kilka miesięcy. Gorzkie,
ale dało się pić. Stąd mamy dzisiaj w piwowarstwie na przykład kapitalne style, gdzie
dominują bardzo potężne chmiele - opo
wiada Janusz Konieczny.

BROWAR Z POCZĄTKU JEGO ISTNIENIA
Przekraczając progi Kancelarii Głównej
Breimestera, to znaczy człowieka, który nie
gdyś kierował browarem, cofamy się mocno
w czasie. Tu poczujemy niezwykły klimat. Na
makiecie browaru z początku jego istnienia
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KUFLE, BUTELKI, DOKUMENTY

do gospody, brali kufel z piwem, siedzieli

we piwo. Dzisiaj nie robimyjuż marcowego,

W przeszklonych witrynach zachwyca

sobie przy nim, gaworzyli i grali w karty.

natomiast kontynuujemy produkcję porte-

wspaniała kolekcja kufli z XVIII i XIX wieku.

W kolejnej witrynie podziwiamy stare bu

Są związane nie tylko z Cieszynem, ale też

telki wykorzystywane wprost w browarze cie

bardziej potężne piwo pochodzące z bro

z Europą.

szyńskim. Obok w gablocie rozmaite doku

waru cieszyńskiego - wyjaśnia Gerula.

- Są tu kufle, których nigdzie indziej nie
widziałem. Próbowałem na przykład odna

ra i jest to chyba najbardziej magiczne, naj

menty, podkładki, kufle, na których dominuje
symbol Cieszyna, czyli Wieża Piastowska.

AUTENTYCZNE URZĄDZENIA, NARZĘDZIA

leźć kufel z monetami i okazuje się, że za

Rarytasem są pisma z okresu drugiej

Naszą uwagę zwrócą różne urządzenia

chowane są tylko dwa. Jeden jest w rękach

wojny światowej. Korespondencja dotyczy

służące ongiś bednarzom, którzy parali się

prywatnych, drugi tutaj w Cieszynie. Rary

różnych aspektów technicznych i zawsze

wytwarzaniem beczek. Jest zydel, na którym

tasem są dwa kufle zrobione absolutnie

kończy się hitlerowskim pozdrowieniem.

siedział bednarz i strugał klepki, później je łą

ręcznie z 1792 roku i 1795 roku. To jest wiel

Są też różne etykiety cieszyńskich piw. Jed

ka rzadkość, takich egzemplarzy już się nie

no z najstarszych to portery, piwo kultowe.

sprzedaje, a jeżeli się pojawiają, to ich ceny

W historii browaru zmieniały się nazwy, etykie

są niebotyczne. W Bambergu, mekce piwo

ty, natomiast piwo pozostawało niezmienne.

czył w kompozycję zwaną beczką. I tu prze
wodnik przytacza kolejną ciekawostkę.
- Największą umiejętnością starych fachmanów parających się nalewaniem piwa do

warów, widziałem kufel, którego cena wy

- Była taka moda, i to też dzisiaj obowią

beczki było zabijanie szpunta jednym ude

nosiła 40 tysięcy euro - zdradza przewod

zuje, że nazwa piwa dostosowana była do

rzeniem. Jeżeli człowiek doszedł do takiej

nik.

epoki. Były piwa zdrojowe w okresie mię

wprawy, był uznawany za mistrza nalewania.
Jeden strzał i szpunt musiał być zabity. Jeśli

Nie powinna też dziwić pojemność tych

dzywojennym, po drugiej wojnie światowej

kufli, gdzie pięć, sześć litrów było sprawą

dominowały wszelkiej maści piwa jasne peł

uderzenie było za lekkie, szpunt wybuchał,

normalną. Piwa wtedy były oczywiście słab

ne, fülle itd. Wcześniej to było na przykład

nierzadko uderzając go w głowę, jeżeli za

sze. Niektórzy, przychodząc na kilka godzin

Doppel Marzen Bier, czyli podwójne marco

mocne, szpunt wpadał do beczki - opowiada.
Beczki dębowe używane były mniej wię
cej do połowy XX wieku. - Dzisiaj raczej nie
stosuje się beczek dębowych, bo drewno jest
trudne do umycia. Wtedy to była konieczność
technologiczna, gdyż nie znano stali. Dzisiaj
dominuje stal nierdzewna, natomiast między
drewnem a stalą nierdzewną były beczki ze
stopów aluminiowych - wyjaśnia przewodnik.
Widzimy też laboratoryjne urządzenia
z połowy ubiegłego wieku, za pomocą któ
rych pracownicy dokonywali pomiarów wła
ściwości surowców dostarczanych do bro
waru, przede wszystkim słodu.
Sprawdzano, czy ziarno jest szlachetne,
jeśli bowiem dostało się do piwa zakażone
zboże, piwo nie nadawało się do konsump
cji, a do wylania. Są młynki, wytrząsarki do
badania różnych etapów produkcji piwa itp.
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HISTORIA PIWOWARSTWA W PIGUŁCE
Na jednej ze ścian znajdują się teksty i ilu
stracje pokazujące całą historię piwowarstwa

przez długi bardzo okres wygrzebać z dłu

ku jest Industriada, festiwal promujący dzie

chodziło w sukurs.

dzictwo przemysłowe, który co roku odby
wa się w czerwcu. W tym roku industriadowa

cieszyńskiego. - Zaczęło się dawno. Bardzo
ciekawym przykładem jest piwo Mastne, które

PIWO I MUZYKA

podróż w czasie szykuje się na 10 czerwca.

pojawiło się w Cieszynie już na początku XVI

Moją uwagę przykuwa fisharmonia, in

wieku. Nie ma niestety oryginalnej receptu

strument stojący w kącie, który liczy ponad

ry, natomiast zachowały się bogate opisy, jak

250 lat i nadal gra. - Do Cieszyna przyjeż

Browar Zamkowy jest w tym roku po raz

i z czego Mastne robiono. Dosyć dużo czasu,

dżał dwór wiedeński łącznie z Franciszkiem

pierwszy oficjalnym partnerem Industriady.

bo dwa lata, zajęła transkrypcja słów cetnary,

Józefem, tu ściągano muzyków, robiono za

Ciekawą imprezą w kalendarzu browaru jest

wiadra, porządki. Nie wiedzieliśmy, o co tu

bawy. Stąd instrumenty i nuty, które zostały

też Bracka Jesień organizowana co roku

chodzi, szukaliśmy w różnych starych źró

odnalezione w podziemiach browaru. Jest

w pierwszy weekend września.

dłach. Stosowano na przykład takie miary jak

to element pewnej kultury, bo nie tylko pro

- Wtedy zapraszamy do browaru i do de

dwadzieścia wiader. Wiadro od razu kojarzy się

dukcja była ważna, ale też czas na to, żeby

gustacji piwa różne małe browary, które

nam z wiadrem, natomiast porządek przecięt

odpocząć przy muzyce i przy dobrym piwie

produkują piwo nie tylko w Polsce, ale też

ny człowiek łączy z czystością i ładem. Okazuje

- mówi Janusz Konieczny.

po stronie słowackiej i czeskiej, jest również

się, że porządek to dokładna miara piwa 961 li
trów. Wszystko więc należało posklejać, po

W tym dniu zwiedzać można wszystkie
obiekty znajdujące się na szlaku.

kuchnia regionalna. To takie nasze święto,

JAK PRODUKUJE SIĘ PIWO

święto piwowarów, w ramach którego po

układać i wróciliśmy do piwa Mastnego, które

Sala muzealna oferuje pasjonatom histo

kazujemy, co można zrobić w małych bro

dzisiaj jest też podstawowym piwem browaru

rii i piwa rozmaite ciekawostki i smaczki do

warach, jak się robi piwo i jak ono smakuje-

cieszyńskiego - opowiada Konieczny.

tyczące piwowarstwa cieszyńskiego. Pod

mówi prezes Jacek Gerula.

Na zdjęciu widzimy Albrechta Fryderyka

czas zwiedzania zabytkowego browaru lu

Habsburga uznawanego za fundatora bro

dzie dowiadują się, jak warzy się piwo

waru. - Co prawda zaczął Karol Ludwik, czyli

tradycyjnymi metodami.

PIWA 0 RÓŻNYCH SMAKACH
Ambicją Browaru Zamkowego nie jest

jego ojciec, ale był on już schorowanym czło

Już same budynki robią wrażenie, bo od

robienie piwa standardowego, które moż

wiekiem i zaledwie rok po otwarciu browaru

razu wydaje się, że czas się tu zatrzymał. Sta

na dostać w każdym sklepie, restauracji czy

umarł, więc Albrecht Fryderyk przejął schedę

re kręte i wąskie schody prowadzą do piw

pubie.

i jego zasługą dochodzi do uprzemysłowie

nic browaru znajdujących się na kilku pozio

- Chcemy robić piwa wyjątkowe, które

nia Księstwa Cieszyńskiego - dodaje.

mach. W trakcie wycieczki zobaczyć można

rzadko się teraz pojawiają i które wymagają
bardzo dużo nakładu pracy i czasu. Są piwa

Na kolejnym zdjęciu z 1865 roku oglądamy

klasyczną warzelnię z korytem piwowar

eleganckiego młodego piwowara cieszyń

skim, poczuć zapach piwa w unikalnej fer-

mi stylowymi, unikalnymi. Na 170 lecie bro

skiego. Zawód ten był bardzo szanowany, co

mentowni, wejść do butelkowni.

waru powstał specjalny Porter ze Szwestką,

wynikało z faktu, iż budżet miasta opierał się

Nie byle atrakcją jest dawny tunel lodowy.

który produkowaliśmy przez siedemnaście

o piwowarstwo. Siedemdziesiąt pięć procent

Zwiedzanie browaru pod kierownictwem Ja

miesięcy. Robimy piwa w swoim stylu, na

wszystkich wpływów do budżetu miejskiego

nusza Koniecznego to nie tylko niesamowita

przykład wysokochmielowe, albo piwo owo

pochodziło z aktywności piwowarskich.

przygoda, ale też istna przyjemność.

cowe z domieszką pomarańczy, limonki,

NA SZLAKU ZABYTKOWYM

jego konsumenta, który doceni w tym piwie

Przewodnik podkreśla, iż chodzi o okres
po zakończeniu wojny trzydziestoletniej,

18

jewództwa Śląskiego. Świętem owego szla

gów, zobowiązań i wtedy piwowarstwo przy

która przeszła przez Cieszyn i dokonała nie

Browar Zamkowy w Cieszynie wpisany

słychanych spustoszeń. Miasto nie mogło się

został na listę Szlaku Zabytków Techniki Wo
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czarnej porzeczki. Staramy się dopieścić swo
pracę, kunszt i smak - mówi prezes Browaru
Zamkowego Jacek Gerula.
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Charakterystyczny na mapie Skopja tzw. Kamienny Most, łączący nową część miasta ze Starą Czarsziją

Skopje to stolica, w której wyczuwalne sq silne wpływy zarówno Zachodu, jak i Wschodu - tętniące życiem nowoczesne
dzielnice sąsiadują z zaułkami żywcem wyjętymi z dawnym wieków. W wielu innych wielkich miastach bałkańskich, takich
jak Sofia czy Belgrad, nie udało się tak zachować ducha Orientu, jak w Skopje. Tutaj siady tureckiego panowania są ciągle
obecne.
TEKST: SYLWIA GRUDZIEŃ, ZDJĘCIA: SYLWIA GRUDZIEŃ I LESZEK CIMAŁA
Historia miasta sięga starożytności wówczas funkcjonowała w tym miejscu
osada o nazwie Scupi, będąca de facto
miejscem stacjonowania legionu V Mace
dońskiego i IV Scytyjskiego. W następnych
wiekach osada rozwinęła się w duże mia
sto - wybudowano teatr, budynki użytecz
ności publicznej i świątynie.
Zdaje się, że wielokulturowość była wpi
sana w miasto od „zarania dziejów" - już
w średniowieczu zamieszkiwali je Słowia
nie, Bizantyjczycy, Normanowie, Serbowie
i Turcy - a co ciekawe - wszystkie te ludy
w różnym czasie władały miastem.
Następnie miasto wchodziło w skład
państwa serbskiego. Choć czas panowania
Serbów był krótki, miasto rozkwitło, stając
się dużym ośrodkiem rzemiosła i handlu,
znanym ze swoich złotników, garncarzy

i garbarzy.

Skopje na starej pocztówce
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„Wojownik na koniu"-jedna z wielu rzeźb powstałych w ramach projektu „Skopje 2014"

DRUGIE PO STAMBULE

Kolejna rzeźba powstała w ramach projektu „Skopje 2014"

ków. W czasach największego rozkwitu za
mieszkiwało go nawet 50 tys. osób. Miasto

neutralny sposób po to, by nie wzbudzać

sta przez Turków, rozpoczęła się nowa,

pozostawało pod władzą turecką aż do

protestów ze strony Greków, roszczących

trwająca aż pięć wieków era. Skopje nie tyl

1912 roku, kiedy zostało odbite przez serb

sgbie prawo do traktowania jego postaci

ko zachowało swój status dużego centrum

skich żołnierzy walczących z Turcją pod

jako własnego bohatera narodowego.

administracyjnego i handlowego, ale zy
skało rangę drugiego, po stołecznym Stam

czas pierwszej wojny bałkańskiej.
Na tym nie kończy się skomplikowana

Rzeźba wraz z postumentem ma wyso
kość 22 metrów i stoi w środku fontanny -

bule, miasta europejskiej części imperium
osmańskiego.

historia miasta - a to znalazło się pod pano

ponoć w czasie burzy turyści ostrzegani są

waniem Bułgarów, a to stało się częścią Kró

za pomocą tabliczek, aby nie podchodzić

W XV wieku docierali tu ze swoimi towa

lestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców,

rami kupcy arabscy, żydowscy, greccy, du

następnie weszło w skład Jugosławii, by

zbyt blisko rzeźby, ponieważ grozi to pora
żeniem.

browniccy i weneccy. Miasto zasłynęło

w 1991 roku stać się stolicą niepodległej
Republiki Macedonii.

euro. Nic dziwnego, że projekt wzbudza

również jako znaczący ośrodek handlu nie
wolnikami uprowadzonymi przez Turków

Monument kosztował- bagatela - 7,5 min
wśród młodego i niezbyt zasobnego społe

WOJOWNIK NA KONIU

w czasie wypraw wojennych. To wówczas

czeństwa tak liczne kontrowersje, tym bar

wybudowano łaźnie, zajazdy, meczety, do

Dziś centralnym punktem miasta jest

dziej, że rzeźba „Wojownika na koniu" jest

prowadzono akwedukt dostarczający wo

plac Makedonija, na którym w ramach kon

jedną z wielu rzeźb powstałych w ramach

dę z pobliskich gór. Wiele z tych budynków
stanowi dzisiaj główną tkankę zabytkową
miasta.

trowersyjnego projektu „Skopje 2014" zo

projektu mającego na celu renowację bu

stał wzniesiony monument z brązu przed

dynków kulturalnych i rządowych oraz

stawiający „Wojownika na koniu". Choć tak

zmianę wizerunku miasta.

W wieku XVI i XVII Skopje zachwycało

brzmi oficjalna nazwa rzeźby, powszechnie

W ramach tego samego projektu stolica

swoją urodą i wielkością wielu podróżni

wiadomo że dzieło przedstawia Aleksandra

Macedonii doczekała się również, oprócz

Widok na Starą Czarsziję z głównego placu Mekedonija

20

Macedońskiego, a zostało nazwane w ten

W styczniu 1392 roku, po zdobyciu mia
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Uliczki w Starej Czarsziji
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łuk triumfalny,,Porta Macedonia"

dziesiątek rzeźb rozsianych chaotycznie po

czeniu „rynek" lub „targowisko" i stanowi

przedmiotem handlu nie są jednak pamiąt

mieście, łuku triumfalnego „Porta Macedo

niezwykle interesujący kompleks architek
toniczny.

jących wzdłuż wąskich uliczek, znajdziemy

z głównych ulic. Łuk ma symbolizować

Śmiało można zaryzykować stwierdze

- jak na porządnym tureckim bazarze -

20 lat niepodległości państwa. Jego fasadę

nie, że to Stara Czarszija, będąca pamiątką

niemalże wszystko: od czajników, kołder

zdobią sceny z historii Macedonii z udzia

po panowaniu tureckim, stanowi serce Sko

i ubrań, po elektronikę i drogocenną biżu

łem znanego nam już bohatera - co stało

pje. Ponoć tutejsza czarszija należała w XVI

terię. Zapuszczając się głębiej w uliczki mia

nia", wznoszącego się na początku jednej

ki. W nisko zabudowanych sklepikach, sto

się przyczyną złożenia oficjalnego zażale

i XVII wieku do najwspanialszych i najwięk

sta natkniemy się nawet na ciasne warszta

nia ze strony rządu greckiego.

szych na całych Bałkanach. To właśnie tutaj

ty kowalskie, sprzedające swoje wyroby

zobaczymy najwięcej zabytków: cerkiew

wprost przed wejściem.

SERCE SKOPJA
Z jednej strony plac Makedonija docho
dzi do brzegów rzeki Wardar, nad którą

św. Dymitra, łaźnię Daut Paszy, zajazd Kur-

Nic dziwnego, że Stara Czarszija ma się

śumli An, twierdzę Kale, meczet Mustafy

tak dobrze. Jedną trzecią mieszkańców całe

Paszy i wiele, wiele innych.

go miasta stanowią Albańczycy, wnoszący

przerzucony jest tzw. Kamienny Most, będą

Trudno poza granicami Turcji odnaleźć

swoje tradycje i aspiracje. Poza Tiraną i Prisz-

cy nie tylko charakterystycznym punktem

w Europie drugie takie miejsce, które za

tiną to właśnie Skopje jest trzecim ośrod

na mapie Skopja, ale jednym z ważniejszych

chowało blask dawnego Orientu. Przecha

kiem albańskiej kultury i sztuki na świecie.

zabytków miasta. Powstał za panowania

dzając się wąskimi uliczkami niejednokrot

Warto odwiedzić to dwu kulturowe i dwuję

tureckiego sułtana Mehmeda II Zdobywcy

nie można wręcz stracić rozeznanie, czy

zyczne miasto, w którym ślady tureckiego

w XV wieku.

aby przypadkiem nie znaleźliśmy się w za

panowania pozostały wręcz nienaruszone,

ułkach tętniącego życiem Stambułu.

a mocna kawa wypita na dziedzińcu zajazdu

Most łączy nową część miasta z tzw. Sta
rą Czarsziją, która rozciąga się od mostu po

Choć miejsce stanowi cel podróży nie

wzgórze Kale. Jest to w dosłownym tłuma

jednego miłośnika Bałkanów, głównym

Kowal sprzedający swoje wyroby

Kapan An, pamiętającego niejednego sułta
na, smakuje tak, jak nigdzie indziej.

■

Zakład fryzjerski w Starej Czarsziji
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KflREL KRYL I JEGO POWROTY
Przyzwyczailiśmy się do tego, że w ciągu ostatnich kilku lat polscy twórcy biorą na
warsztat historie bardziej i mniej znanych w Polsce postaci i pokazują dramaty i trage
die, jakich wielka historia nie skąpiła Czechom w XX stuleciu...
TEKST! ZDJĘCIA: RENATA PUTZLACHER

Mariusz Surosz wydał w 2010 roku
książkę „Pepiki. Dramatyczne stulecie Cze
chów”, a niedawno także „Ach, te Czeszki”,
w których poprzez jednostkowe kobiece
doświadczenia ukazuje historię Czechosło
wacji. Wcześniej tematyka ta zaczęła fascy
nować Mariusza Szczygła, który przyznał,
że kiedy napisał swoją słynną (w 2009 roku
otrzymał za nią Europejską Nagrodę Lite
racką), przetłumaczoną na kilkanaście ję
zyków książkę „Gottland”, zrozumiał, że to
jest niby książka o Czechach, ale tak na
prawdę jest to książka o nim samym.
Również Agnieszka Holland, polska re
żyserka i scenarzystka filmowa, w „Goreją
cym krzewie”, trzyczęściowej mini-serii zre
alizowanej dla telewizji HBO, wróciła do lat
swojej młodości spędzonej w praskiej szko
le filmowej. W serialu przedstawiła nie tyle
portret Jana Palacha, co opowieść o jego le
gendzie i epoce, w której polityka brutalnie
wkraczała w życie mieszkańców naszej czę
ści Europy.
Praską FAMU ukończyła również jej
młodsza koleżanka Krystyna Krauze, dokumentalistka, tłumaczka i popularyzatorka
dramaturgii czeskiej, która w swym filmo
wym „Powrocie Agnieszki H.” opowiedziała
o studenckich latach polskiej reżyserki i jej
aktywnym uczestnictwie w wydarzeniach
Praskiej Wiosny.
Dwa kolejne dokumenty Krauze poświę
ciła czeskim bohaterom - pierwszy nosi ty
tuł „Nasz Waszek. O sile bezsilnych” i opo
wiada o losach Väclava Havla i jego stosun
ku do polskiej opozycji. Natomiast w swym
ostatnim filmie „Braciszek Kareł” - producentkami są Barbara Lawska i Hana Trestikovd, a koproducentem Telewizja Czeska
- reżyserka stara się pokazać postać Karla
Kryla z perspektywy polskiej.

SPŁACIĆ DŁUG
Film ten jest zamknięciem swoistej trylo
gii i jej autorka chyba mogłaby powiedzieć
to samo, co Mariusz Szczygieł - że to jest
niby film o legendarnym czeskim pieśnia
rzu, ale tak naprawdę jest to bardzo osobisty
dokument o ważnych momentach jej życia
i o czeskich fascynacjach.
Na początku filmu reżyserka opowiada
o tym, że w latach dziewięćdziesiątych Kryl
pożyczył jej w chwili, gdy znalazła się na
życiowym zakręcie (po śmierci ojca) pie
niądze na studia, ale ona niestety nie zdąży
ła mu ich oddać. Jako absolwentka praskiej
filmówki postanowiła więc spłacić dług
w inny sposób. O jaką sumę chodziło, opo
wiedziała widzom po projekcji filmu w Cze
skim Cieszynie w ramach tegorocznej edy
cji Kina na Granicy i naprawdę nie były to
wielkie pieniądze.
Trudno w to uwierzyć, ale „Braciszek Ka
reł” to pierwsza biograficzna produkcja o le
gendarnym bardzie Praskiej Wiosny, emi
grancie politycznym od 1969 roku i redak
torze czeskiej sekcji Radia Wolna Europa
w Monachium. Okazało się, że w redakcji le
piej dogadywał się z Polakami, podziwiał ich
za to, że są odważnym i dumnym narodem.
Nie tylko w ponurych czasach stanu wojen
nego tłumaczono jego pieśni na język polski,
polscy pieśniarze śpiewali je i nagrywali.

Krystyna Krauze była wtedy dzieckiem,
ale zapamiętała tamte traumatyczne wyda
rzenia. Nielegalne nagrania piosenek Kryla
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Karel Kryl był, podobnie jak Jacek Kacz
marski, buntownikiem oraz artystę, do które
go twórczości odwołuje się każda generacja.
My, jako młodzi studenci, podczas strajków
nocami śpiewaliśmy Kaczmarskiego i Kryla,
a teraz dzieci moich znajomych, kiedy pokłó
cą się ze swoimi rodzicami, włączają Kacz
marskiego albo Kryla na pełen regulator.

On sam w 1988 roku pisał w liście do
matki: „Polacy mówili mi, że wierzą w to, że
za dwa lata będę koncertować w Warszawie.
Czy to jest możliwe?” Okazało się, że tak w Polsce śpiewał już na początku listopada
1989 roku jako gość Festiwalu Niezależnej
Kultury Czechosłowackiej we Wrocławiu,
który zorganizowała Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka.

MIĘDZY PRAGĄ A OLIWĄ
Ponieważ przez tyle lat po jego śmierci
czescy twórcy nie podjęli wyzwania, w koń
cu dokument o czeskim bardzie przygotowa
ła Polka, która pochodzi z gdańskiej Oliwy.
O organach w tutejszej katedrze śpiewał Ka
reł Kryl w swej legendarnej, polskiej piosen
ce „Organy w Oliwie”, opowiadającej o wy
darzeniach grudnia 1970 roku na Wybrzeżu:
Organy w Oliwie zamarły w pół dźwięku,
jest cicho nad brzegiem, ulice we mgle,
a mózg, który winien prowadzić ich rękę,
automat i czołgi kieruje na cel,
w imię socjalizmu.
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szeroko krążyły w drugim obiegu w Polsce
i w jednym z wywiadów reżyserka stwierdziła:

DOBRY WIECZÓR PO 20 LATACH
Kryl swój koncert w Teatrze Polskim za
gaił słowami: „Dobry wieczór po 20 latach”.
Trudno opisać aplauz, jaki wybuchł po tym
powitaniu. Okazało się, że wszyscy obecni
w teatrze znali jego piosenki. Na festiwal
pomimo utrudnień udało się przyjechać
kilku tysiącom Czechów i Słowaków; młod
si po raz pierwszy mogli posłuchać „na ży
wo” wielu czeskich pieśniarzy-dysydentów.
Petruśka Sustrova, czeska opozycjonistka i tłumaczka literatury polskiej, wspomi
nała potem w wywiadach, że we Wrocławiu
po raz pierwszy poczuła, co to znaczy być
wolnym człowiekiem. Ale to Kryl widząc,
że ludzie znają na pamięć jego piosenki
i śpiewają je razem z nim, zawołał w przy
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pływie euforii: „Za miesiąc widzimy się
w Pradze!” Tak się stało i Vaclav Havel na
zwał później wrocławski festiwal „prelu
dium do aksamitnej rewolucji”.
Krystyna Krauze, która była działaczką
Solidarności, tak wspominała tamten okres:
We Wrocławiu poczułam „siłę i czas”,
nie było dla mnie rzeczy niemożliwych: po
dwóch minutach znajomości poprosiłam
Karla Kryla, żeby jechał ze mną do Gdańska
- trzy dni po zakończeniu spotkania we
Wrocławiu miał koncert w studenckim klu
bie Żak, potem w mieszkaniu kolegi z NZS-u
była impreza do rana. Następnego dnia byli
śmy w Oliwie, gdzie Karel po raz pierwszy
w życiu zobaczył słynne z jego pieśni organy.
Był bardzo wzruszony, płakał...

Kto by pomyślał, że właśnie Kryl będzie
jednym z pierwszych krytyków zmian, do
których doszło po 1989 roku. Powrót do
ojczyzny paradoksalnie zaszkodził jego wi
zerunkowi - był legendą, kiedy milczał i był
wygnańcem, gdzieś za górami i lasami. Lu
dzie chcieli słuchać jego dawnych piosenek,
po 20 latach nieobecności czuli niedosyt,
ale Kryl nie chciał być pomnikiem przeszło
ści. Wierzył w to, że wraca do kraju, który
jest nareszcie wolny i chciał być jego współ
gospodarzem.
Jednak okazało się, że tu również zaczy
na się panoszyć drapieżny kapitalizm, który
drażnił go na Zachodzie. Wtedy powstała
jego piosenka o demokracji i złodziejach.
Z niepokojem przyglądał się temu, że Cze
chosłowacja, której obywatelstwo dumnie
zachował, zaczyna się rozpadać. Gdy polity
cy podzielili kraj, który kochał, na dwa pań
stwa, znów poczuł się jak wygnaniec, obcy.
Po latach okazuje się, że Kryl wiele spraw
i przede wszystkim zachowań tzw. elit poli
tycznych przewidział, jego przedwczesna
śmierć (zmarł na zawał, niezrozumiany i roz
czarowany w 1994 roku, tuż przed pięćdzie
siątką) jeszcze bardziej umocniła przeko
nanie, że był bardem dwu rewolucji, tej
z „ludzką twarzą” i „aksamitnej”.
Przyznaję, że pod koniec filmu miałam
łzy w oczach. Wszyscy czuliśmy, że pieśniarz
znów powraca po latach milczenia i mówi
o bardzo aktualnych sprawach. To nie jest
film o proroku, ale na końcu jego reżyserka
mówi głośno o tym, o czym pomyślał chyba
każdy wrażliwy widz - Kareł Kryl mógłby
być w dzisiejszych czasach bardem kolejnej
rewolucji. Moralnej, mówiącej o prawdzi
wych wartościach i o człowieczeństwie.
(piosenki i wiersze przetłumaczyła
Renata Putzlacher)

Karel Kryl

KOŁYSANKA
Zaśnij, syneczku, śpij,
pod powiekami skryj
niebieskie swe źrenice.
Kiedyś zwiędną jak mech,
gdy ci życie i pech
obrócą świat na nice.
Zaspokoją twą chęć
dwie dziewczyny lub pięć,
bo można tak bez końca.
Któraś powie ci „nie”,
rany zabliźnią się
i pójdziesz w ślady ojca.
Śpij nam, syneczku, śpij,
mleka starczy,więc pij,
bo jesteś grzecznym synkiem.
Kiedyś wyrośniesz nam,
w barze usiądziesz sam
nad zgoła innym drinkiem.
Szybko upłynie czas,
wstąpisz do armii raz,
broń błyśnie zamiast słońca.
Wódka na chwile złe,
cofać nauczysz się
i pójdziesz w ślady ojca.
Śpisz już, syneczku, śpisz,
bieda piszczy jak mysz,
a strach ma dyżur nocny.
Zimny żłobek dzień w dzień,
mama podrzuci cię
na wychowanie obcym.
Przepis jak kłamać masz
rzucą ci prosto w twarz,
zysk każdy to twa strata.
Kompromisy, by żyć,
cel - samotność jak nić...
I będziesz niczym tata.

LISTY
Mijają lata i przybywa grobów,
na twarzy liczę każdy zmarszczki znak.
Za tramwajami biegną gęstwy torów
w dal, która ma przekleństwa słodki smak.
Ma pamięć - szary wieszak na wspomnienia.
Pokryje wszystko niepamięci szron.
Wpadnę do Maksa szukać zapomnienia
i czytać listy, stosy białych stron.

A tam muzyka na tę samą modłę
i piołun z winem po stole się pnie,
a w kiepskich książkach wiersze bardzo podłe,
rzadkie jak bagno na Wełtawy dnie.
Bzy po ogrodach, świat bajecznie biały,
na bladym niebie nagle ciemny ton,
czarna już wieża, róże poczerniały.
Zostały listy, stosy białych stron.
Miłości moje już wnukom piosenki
śpiewają, a ich skronie wieńczy szron.
Cierpliwy czas, pianista jednoręki,
liczy wciąż listy, stosy białych stron.
Śmiech został - plaster na stargane rysy,
a z uczuć wściekłość, ma jedyna broń.
Cóż pozostaje? Czekanie na listy,
gdy dotknięć brak, gdy dłoni szuka dłoń.

OSTATNI
Minęło lato nam,
a jesień goni zimę.
Kostium Hamleta mam,
a w mózgu Hiroszimę.
Strach mój ogarnął świat
z beznadziejnością w parze.
W zaplutym pije barze
ze złodziejami kat.
Rozetrą, zmielą w proch
wahania me - me czyny.
Przecież ten, kto jest mną,
właściwie jest kimś innym:
to narkotyczny sen złudny mój obraz drżący.
Jestem nic nie znaczącym
wyrzutkiem przykrym, wiem.
Ten drugi, on i tak
przejmuje laury moje.
Mym ja - jest wiary brak...
Jak kacerz z niepokojem
omijam miłość, dym
ogniska, ja, niegodny,
czasami wznoszę modły
w zachłannym czyśćcu tym.
Czekając więc na znak,
co mamy do zadania?
Przeczytać bacznie, tak
i rzucić bez szemrania
wyrok milczenia w twarz.
Wznieść toast, gdy się uda,
wciąż święcie wierząc w cuda...
Pokorny sługa wasz!
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70 LAT PZKO

ZJEŻDŻAJĄ SIĘ Z RÓŻNYCH STRON
Łąki nad Olzą, dziś dzielnica Karwiny, wy
soką cenę zapłaciły za rabunkowe wydo
bycie węgla kamiennego. Dawne centrum
wsi przestało istnieć, wielu mieszkańców
musiało opuścić swoje domy rodzinne.
W Miejscowym Kole PZKO niemal dwie
trzecie członków mieszka dziś poza Łąka
mi. Mimo to przyjeżdżają na imprezy swo
jego Koła, 29 kwietnia spotkali się na Aka
demii Jubileuszowej z okazji 70-lecia PZKO.
TEKST: CZESŁAWA RUDNIK
ZDJĘCIA: ARCHIWUM PZKO I CZESŁAWA RUDNIK

SIEDEMDZIESIĘCIOLETNIE DZIEJE
Do Miejscowego Koła PZKO w Łąkach
nad Olzą, które założone zostało 9 listopada
1947 roku, zapisało się na początku jego
działalności 125 członków. Pierwszym pre
zesem został Józef Kadura. Jego następcami
byli m.in. Albin Filipczyk,Tadeusz Chrząszcz,
Józef Kula, od 1969 roku przez 40 lat Karol

pracował zespół taneczny pod kierunkiem

Pierwsze spotkania Koła odbywały się

Tomiczek. Obecnie prezesem jest Stanisław

Hildy Jenkner, Danuty Morys i Elżbiety Ocisk,

w szkole lub w restauracji. Pierwszą świetli

Pribula. Oprócz Klubu Kobiet w pewnym

w repertuarze miał tańce regionalne.

cę otwarto w październiku 1948 roku w go

okresie działał też w Kole Klub Młodych.

W 1963 roku założony został chór żeński,
który później przyjął nazwę Olzianka. Pierw

przerobiono jednak na kino. Druga świetlica

Przedstawienia i rewie, w których brali udział

szym dyrygentem była Jadwiga Kałuża, na

w gospodzie Barankowej, zwanej U Starki,

także uczniowie polskiej szkoły, reżyserowa

stępnie Antoni Ździebło, od 1965 roku aż do

była zbyt mała na większe akcje, te odbywa

li Józef Pribula i Tadeusz Chrząszcz, który pi

zakończenia działalności w 1988 roku kiero

ły się w sali Jednoty-Jedność.Trzecią świetli

sał też scenariusze. Od początku istniał w Ko

wał chórem Józef Firla. Podczas obchodów

cę otwarto w listopadzie 1970 roku w przy

le również chór mieszany, który kontynu

15-lecia Olzianki w listopadzie 1978 roku po

budówce polskiej szkoły. Był to najlepszy

ował tradycje chóralne sięgające 1907 roku.

raz pierwszy wystąpił zespół Olziok. Kie

okres Koła, liczyło wtedy ok. 350 członków.

Śpiewał pod batutą Bronisławy Morys,

rownikiem artystycznym, autorem tekstów

Jednak w 1982 roku polską szkołę zamknię

Edwarda Pawlika, Kazimierza Chlebika, Wła

piosenek, skeczy, reżyserem był Tadeusz

to, w październiku 1986 roku odbyła się tam

dysława Kokotka, Józefa Burka, Antoniego

Chrząszcz. Olziok działał 11 lat i dał około stu

ostatnia impreza, w 1987 roku budynek

Ździębły. Występował też duet śpiewaczy,

występów W tym zespole zadebiutował też

został zburzony. Pezetkaowcy spotykali się

tercet żeński i kwartet męski. Od 1949 roku

na estradzie gawędziarz Tadeusz Filipczyk.

potem w restauracji Zacisze.

Chór Olzianka działał w Kole PZKO w Łąkach 25 lat

24

spodzie Urbanka. W 1952 roku świetlicę

Już w 1947 roku powstał zespół teatralny.
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Zespół Olziok pracował pod kierownictwem artystycznym Tadeusza Chrząszcza

70 LAT PZKO

AKTUALNA DZIAŁALNOŚĆ
Obecnie pezetkaowcy organizują co ro

cje, takie jak Akademia Jubileuszowa, odby

ZG PZKO Jana Pyłki, który musiał wyjechać

wają się w miejscowej gajówce.

do Polski. W imieniu Zarządu Głównego

ku około ośmiu stałych akcji. Na początku

Na spotkania przychodzi przeciętnie

PZKO sam wręczył zasłużonym członkom

roku jest to spotkanie karnawałowe, zaba

Koła odznaczenia związkowe. Złote odznaki

wa jak na balu, ale bez tańców. Dzień Kobiet

30-40 członków. - Koło PZKO ma obecnie
60 członków, 20 mężczyzn, 40 kobiet, 26 miej

połączony jest ze spotkaniem członków

scowych i 34zamiejscowych od Bogumina po

Wacławikowi, Stanisławowi Kuli, Tadeuszo

dawnego zespołu Olziok. Następnie jest

Jabłonków. Średnia wieku wynosi 60 lat, naj

wi Mokroszowi i prezesowi Koła Stanisławo

spotkanie chórzystek nieistniejącego już ze

starszy członek liczy 97 lat, a najmłodsza
członkini ma 19 lat - wyliczył prezes Pribula.

wi Pribuli, srebrne otrzymali Michaela Pa

społu Olzianka. Wiosną Koło organizuje też
jajecznicę i półrocze kończy podsumowują
ce zebranie zarządu.

przyznano Helenie Wacławik, Romanowi

nosz, Ryszard Panosz, Roman Buława, Da
nuta Pribula, Jadwiga Fołtyn i Helena Siuda,

AKADEMIA JUBILEUSZOWA

We wrześniu jadą pezetkaowcy na jed

Uroczystą Akademię Jubileuszową zain

brązową odebrała Anna Kapeckovä.
W programie kulturalnym Akademii Jubi
leuszowej zaprezentowała się w urozmaico

nodniową wycieczkę autokarową. Niekiedy

augurowano wierszem Anieli Kupiec, który

są to eskapady krajowe, ale organizują też

recytował uczeń polskiej szkoły w Czeskim

nym repertuarze pieśni TA Grupa, kameralny

wyprawy do Polski czy na Słowację. Na

Cieszynie Andrzej Buława. Jego rodzice są

zespół wokalny działający w Miejscowym

stępnie spotykają się na dokopkach, czyli

członkami łęckiego Koła PZKO. Prezes Miej

Kole PZKO Czeski Cieszyn-Osiedle. Pod nie

smażeniu placków ziemniaczanych. Jest też

scowego Koła PZKO Stanisław Pribula przy

obecność kierowniczki artystycznej zespołu

akcja pod nazwą Spotkanie Jesienne. Za

pomniał tak mocno powiązaną z losami

Krystyny Suszki, która zachorowała,TA Grupa

praszany jest interesujący prelegent, prze

wioski historię Koła i jego prezesów, zespo

zaśpiewała pod batutą Danuty Siderek.

ważają tematy krajoznawcze. Rok zamykają
wigilijką.

łów, które pracowały w MK, dzieje trzech
świetlic. Nakreślił też współczesne działania

Długo jeszcze potem trwało spotkanie
byłych i obecnych łęczan skupionych w Miej

Koło nie ma swojego lokalu, mniejsze

dla zachowania pamięci o polskości w Łą

scowym Kole PZKO. - Kiedy ludzie pozjeż

imprezy przebiegają w Ośrodku Gminnym,

kach, które podejmowane są w Kole PZKO.

gdzie jest salka klubowa przeznaczona do

Usprawiedliwił nieobecność zaproszo

spotkań w kameralnym gronie. Większe ak

nego na Akademię Jubileuszową prezesa

Kwiaty dla Koła PZKO przekazał na ręce prezesa Stanisława Pribuli uczeń Andrzej Buława

dżają się do nas z różnych stron, cieszą się,
że mogą z sobą porozmawiać - podsumo
wał prezes Stanisław Pribula.

■

Podczas Akademii Jubileuszowej wystąpił zespół TA Grupa
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Sucha Beskidzka - tu urodził się Billy Wilder
Do atrakcyjnych miejsc w Polsce na pewno należy Sucha Beskidzka. Miasteczkojest
usytuowane w malowniczej kotlinie u ujścia rzeki Stryszawki do Skawy, u podnóża Be
skidu Makowskiego i Beskidu Małego. Można więc udać się stąd w góry którymś z licz
nych szlaków turystycznych albo skorzystać z którejś z sześciu tras rowerowych.
W każdym wypadku warto też zaznajomić się choćby po trochu z miejscowością,
w której przed ponad stu laty urodził się światowej sławy reżyser Billy Wilder.
TEKST: CZESŁAW GAMROT /ZDJĘCIA: CZESŁAW GAMROT, FOTOPOLSKA.EU

Choć obecnie miejscowość jest na pra

skie małżeństwo Max i Eugenia Wilderowie.

wach powiatu, częściowo zachowała spo

Ich syn Billy, urodzony 22 czerwca 1906 r.

kojną atmosferę dawnego miasteczka gali

w Suchej, zasłynął później jako światowej sła

cyjskiego. Nadmienić jeszcze należy, że pra

wy reżyser, znakomity scenarzysta, produ

wa miejskie uzyskała dopiero w roku 1896,

cent filmowy i zdobywca sześciu Oscarów

natomiast w 1964 r. do dawnej nazwy mia

w kategoriach najlepszy reżyser („Stracony

sta dodano oficjalnie drugi człon -„Beskidz

weekend" i „Garsoniera"), najlepszy scena

ka" określający jego położenie.

riusz („Stracony weekend"„Garsoniera"i„Bulwar Zachodzącego Słońca") oraz najlepszy

MISTRZ KINA Z SUCHEJ

film („Garsoniera").

BILLIEGO WILDERA DROGA
DO HOLLYWOOD
W jaki sposób trafił z małego miasteczka
galicyjskiego do światowej wytwórni filmo

Wjeżdżając do Suchej od strony Żywca,

Pomimo to został zapamiętany bardziej

wej? Otóż już w roku 1911 państwo Wilde

nie sposób przeoczyć gustownie odnowio

jako reżyser komedii, bo najsłynniejszym je

rowie przenieśli się do Wiednia. Po ukończe

nego zabytkowego budynku dworca kolejo

go filmem pozostaje „Pół żartem, pół serio"

niu szkoły średniej, Samuel (Billy) zajął się

wego po lewej stronie. Jego oficjalne otwar

(w oryginale „Some Like It Hot" po czesku

dziennikarstwem. Za jakiś czas przeprowa

cie miało miejsce w 1884 r. Powstał na szlaku

„Nekdo to rśd horke"), którego akcja rozgry

dził się z Wiednia do Berlina.

Galicyjskiej Kolei Transwersalnej, który pro

wa się w roku 1929 w Stanach Zjednoczo

wadził z Czadcy (obecnie na Słowacji, wów

nych w czasach prohibicji.

W stolicy Niemiec pracował m. in. jako
asystent przy pisaniu scenariuszy do nie

czas w węgierskiej części monarchii A.-W.) do

W rzeczywistości nazywał się Samuel, jed

mych filmów. Po dojściu Adolfa Hitlera do

Husiatynia (obecnie na Ukrainie). Ponieważ

nak jego matka, która w młodości spędziła

władzy, będąc Żydem, przezornie wyemi

właśnie tutaj z linią główną łączyła się trasa

kilka lat w Stanach Zjednoczonych, podobno

grował do Paryża. A potem do Stanów Zjed

kolejowa doprowadzona z Krakowa, Sucha

zafascynowała się tam legendą Dzikiego Za

noczonych, gdzie udało mu się wejść do

stała się ważnym węzłem kolejowym.

chodu, Buffalo Billem. I z tego powodu, kiero

amerykańskiego świata filmu, Tam również
pisał scenariusze, później został reżyserem

W budynku stacyjnym działała reprezen

wana nostalgią, zwracała się do niego Billy.

tacyjna restauracja, z której chętnie korzysta

Według innej wersji pani Wilder po prostu

i to bardzo wymagającym. Sam niekiedy

li przejeżdżający przez Suchą podróżni. Na

była zauroczona USA, a „Billy" brzmiał we

żartował, że uważa się za pisarza - a reżyse

przełomie XIX i XX w. prowadziło ją żydow

dług niej bardziej „po amerykańsku".

rem został tylko dlatego, „żeby ci bezczelni
filmowcy nie psuli jego scenariuszy".
Podczas swej trwającej ponad pół wieku
kariery reżyserskiej pracował z takimi gwiaz
dami filmowymi jak Marlene Dietrich, Mari
lyn Monroe, Shirley Maclaine, Audrey Hep
burn, Humprey Bogart, Walter Matthau, Jack
Lemmon i wiele innych.
Był wybuchowy i często kłócił się z produ
centami. Mimo jego trudnego charakteru wie
lu ludzi go uwielbiało. Niektórzy uważali go za
niepodważalny autorytet w sprawach kine
matografii. Przymierzał się również do nakrę
cenia „Listy Schindlera" w końcu jednak zajął
się tym Steven Spielberg, kolejny wybitny re
żyser amerykański żydowskiego pochodzenia.
Lubił sport, szachy i brydż. Uwielbiał muzy
kę klasyczną oraz dobre jedzenie, ale najwięk
szym jego hobby było kolekcjonowanie dzieł
sztuki. Panicznie bał się latania samolotami.

26

ZWROT | 5/2017

ODSŁONIĘCIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ

związanych w szczególny sposób z jego ży

tkania Twardowskiego z Mefistofelesem („Ta

W 1996 r., w setną rocznicę otrzymania

ciem i oszałamiającą karierą. Uroczystość

karczma Rzym się nazywa, kładę areszt na

praw miejskich, władze Suchej Beskidzkiej

odsłonięcia tablicy uświetnili swą obecno

waszeci").

nadały imię reżysera ulicy położonej w są

ścią honorowi goście: konsulowie Austrii,

siedztwie dworca kolejowego. Wzruszony

Niemiec, Francji i Stanów Zjednoczonych.

Niektóre nazwy podawanych potraw na
wiązują do legendy, np. rolada Twardow

Wilder, który ze względu na stan zdrowia

Mniej znanym faktem jest, że w Suchej

nie mógł przybyć na tę uroczystość, napisał

przyszedł na świat również Billiego o dwa

Rzym nadano karczmie dopiero po drugiej

list, w którym podziękował za spotkany go

lata starszy brat William Lee Wilder, który

wojnie światowej i że w Polsce jest cały sze

zaszczyt.

został również filmowym reżyserem i pro

reg zakładów gastronomicznych starają

Billy Wilder zmarł 27 marca 2002 w wieku

ducentem, chociaż daleko mu było do sła

cych się wykorzystać balladę wieszcza naro

dziewięćdziesięciu pięciu lat w Beverly Hills

wy jego młodszego brata. Zmarł w 1982 r.

w Kalifornii. Został pochowany na cmenta

w Los Angeles. Z kolei syn Williama, Myles

dowego dla dodania splendoru swojemu
lokalowi.

skiego. Nadmienić jednak należy, że nazwę

rzu Westwood Village Memorial Park Ceme

Wilder, urodzony w 1933 w Nowym Jorku,

W sąsiedztwie karczmy stoi fontanna

tery w Los Angeles.

zdecydował się na karierę scenarzysty tele

z rzeźbą konia, który znajduje się też w her

W roku 2006 w Suchej miały miejsce ob

wizyjnego.

bie miasta. W miasteczku zachowały się też

Niektórzy krewni Wildera zginęli w hitle

trzy drewniane wille dworskie z XIX w., pier

główną atrakcją stał się pokaz jego filmów.

rowskich obozach zagłady. Podobny los spo

wotnie przeznaczone dla urzędników dóbr

Natomiast od 22 czerwca 2011 r. sławnego

tkał również większość suskiej społeczności

suskich.

rodaka przypomina tablica pamiątkowa

żydowskiej, która przed wybuchem wojny li

chody setnych urodzin reżysera, których

wmurowana w płytę suskiego Rynku i cztery

czyła około 750 osób. Naziści spalili również

drogowskazy wskazujące kierunki do Wied

tutejszą synagogę z początku XX wieku.

nia, Berlina, Paryża i Hollywood, czyli miast

się ładny zamek renesansowy. Jego począt

TA KARCZMA RZYM SIĘ NAZYWA...

ki są związane z Casparem Castiglione. Po

Miejsce, w którym obecnie znajduje się

chodzący z Florencji Włoch przybył do Pol

Rynek, położone na skrzyżowaniu szlaków

ski w pierwszej połowie XVI w. na zaprosze

komunikacyjnych i handlowych, było od wie

nie króla Zygmunta Starego. Jako złotnik

ków centralnym punktem miejscowości. To

dorobił się znacznego majątku. Jego warsz

właśnie tutaj odbywały się targi, których naj

tat złotniczy znajdował się przy ul. Brackiej

większy rozwój miał miejsce w XVIII w., kie

w Krakowie.

dy Sucha otrzymała odpowiednie przywileje

Dnia 8 lutego 1554 roku nabył Suchą od

nadane przez króla polskiego Augusta III Sasa.

Stanisława Słupskiego. A małżeństwo z cór

Warto wspomnieć, że jeden z jego sy

ką Słupskiego, Jadwigą, ułatwiło mu wpro

nów, Albert Kazimierz, ożenił się w 1766 r.

wadzenie do stanu szlacheckiego. Wtedy

z Marią Krystyną, ulubioną córką cesarzowej

przybrał polskie nazwisko Kasper Suski.

austriackiej Marii Teresy. Niedługo po ślubie

W Suchej wybudował dwór obronny,

cesarzowa przekazała nowożeńcom Księ

którego część stanowi najstarszy fragment

stwo Cieszyńskie. Wtedy Albert Kazimierz

zamku, w którym obecnie mieści się hotel

przyjął tytuł księcia sasko-cieszyńskiego.

Drogowskazy tworzą z tablicą pamiątkową jedną całość.

MAŁY WAWEL
Tylko kilkaset metrów od Rynku znajduje

i restauracja pod nazwą „Kasper Suski". Na

Najcenniejszym zabytkiem na Rynku jest

zamku prowadzi również działalność Mu

drewniana karczma „Rzym" (obecnie stylo

zeum Miejskie i Miejski Ośrodek Kultury

wa restauracja) z XVIII w., kojarzona z balla

oraz Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii.

dą Adama Mickiewicza „Pani Twardowska".

Na początku XVII w. Piotr Komorowski

Podobno właśnie tutaj miało dojść do spo

przebudował dwór w okazałą renesansową
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Niestety w czasach drugiej wojny światowej

Sucha - ZaiMk

zbiory bardzo ucierpiały.
Do byłej siedziby szlacheckiej przylega
malowniczy park zamkowy. Już wyżej wy
mieniony Aleksander Branicki wybudował
w parku oranżerię, która choć stanowi jedyny
przykład neogotyku angielskiego w połu
dniowej Polsce, to jej obecny stan pozosta
wia wiele do życzenia. Na zachód od oranże
rii wznosi się tzw.„Domek Ogrodnika", w któ
rym można obejrzeć ekspozycję poświęconą
tematyce Górali Babiogórskich i Żywieckich.

ZESPÓŁ KLASZTORNO KOŚCIELNY
Na uwagę zasługuje również zespół
klasztorno-kościelny, który tworzą były bu
dynek klasztorny, stary i nowy kościół Na
Zamek w Suchej w czasach dzieciństwa Billiego Wildera i obecnie.

wiedzenia Najświętszej Marii Panny, trzy ka
plice oraz dwie figury św. Jana Nepomuce
na i jedna Chrystusa Króla. Klasztor, który
obecnie pełni funkcję plebani oraz starsza
świątynia zostały wzniesione w XVII w. na
polecenie już wspomnianego Piotra Komo
rowskiego.
Nowy kościół wybudowano na przeło
mie XIX i XX w. Głównymi fundatorami świą
tyni byli Braniccy oraz suscy kolejarze. Łączy
w sobie elementy eklektyzmu, zwłaszcza
gotyku i stylu romańskiego. Stary kościół
połączono z nową świątynią za pomocą
parterowej przewiązki, która pełni również
rolę zakrystii.
Na suskim cmentarzu parafialnych moż
na oglądać sporo historycznych nagrobków
z XIX i XX w. i krzyży żeliwnych. W skład ne
kropoli wchodzą dwie kwatery: cmentarz

rezydencję, wzorując się częściowo na zam-

żołnierzy polskich poległych na frontach I i II

ku królewskim w Krakowie. Z tego powodu

Suchą od Jana Kantego Wielkopolskiego,

wojny światowej oraz cmentarz żołnierzy ra

suska siedziba szlachecka jest często nazy-

Wspólnie z synem Władysławem zgroma-

dzieckich, którzy zginęli w walkach w Suchej

wana Małym Wawelem.

dził cenne zbiory biblioteczno-muzealne.

i okolicy w styczniu 1945 r.

Nowy kościół z przełomu XIX i XX w.
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W roku 1845 Aleksander Branicki nabył
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Fontana na rynku.

■

Ambasador czytała gimnazjalistom

lorda Jima

CZESKI CIESZYN / W Polskim Gimnazjum im. Juliusza Słowackie
go w Cz. Cieszynie odbyło się 11 maja czytanie fragmentów książki
„Lord Jim" Josepha Conrada. Gościem czytania była ambasador RP
w Pradze Grażyna Bernatowicz,
Rok 2017 Sejm RP ogłosił rokiem Josepha Conrada, czyli Józefa Teo
dora Konrada Korzeniowskiego, W uchwale napisał, że w swoich po
wieściach Conrad „pokazał wizję Europy bez granic, wyrażał europej
skiego ducha polskości oraz uczynił polskość dobrem powszechnym".
W tym roku mija 160. rocznica urodzin pisarza. Z tej okazji zapla
nowano wiele wydarzeń promujących twórczość pisarza nie tylko
w Polsce i w Wielkiej Brytanii.
Do obchodów włączyło się też Polskie Gimnazjum im. Juliusza
Słowackiego, gdzie odbyło się uroczyste czytanie fragmentu książki
Josepha Conrada „Lord Jim" w tłumaczeniu Anieli Zagórskiej.
Pierwszy rozdział „Lorda Jima" czytali studentom ambasador RP
Grażyna Bernatowicz, konsul generalny RP Janusz Bilski oraz kie
rownik Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego Bogdan Kokotek.
- Choć pisarz jest kojarzony z literaturą 19-wieczną, te tematy są

- Jeżeli tak się stanie, że dzięki temu dzisiejszemu czytaniu ktoś

nadal aktualne. Jego utwory są przerabiane na kolejne filmy, np.

z was tę książkę weźmie do ręki i przeczyta, to dla nas to będzie naj

„Czas apokalipsy" który był właśnie nakręcony na podstawie utwo

większą nagrodą. A jak by mnie w skrócie ktoś zapytał, o czym jest

ru „Jądro Ciemności", opartego na osobistych doświadczeniach au
tora - mówił konsul generalny RP Janusz Bilski.

ta książka, to ona jest o honorze - mówiła ambasador Grażyna Ber

Światowe

natowicz.

AS / Fot. Anna Szotkowska

igrzyska polonijne w roli głównej

MARKLOWICE / We wtorek 18 kwietnia sympatycy sportu polo
nijnego spotkali się w świetlicy PZKO w Markowicach.
Organizatorem prelekcji o Światowych Igrzyskach Polonijnych,
w których uczestniczą Polacy mieszkający poza granicami kraju, był
Klub Propozycji Miejscowego Koła PZKO w Piotrowicach.
Prelegent Adam Michalski przedstawił w skrócie historię Igrzysk.
Pierwsze zawody odbyły się już w 1934 roku, a od 1974 roku prze
biegają regularnie co dwa lata w różnych miastach Polski.
Od 1985 roku organizowane są również Zimowe Światowe Igrzy
ska Polonijne.
Przed główną prelekcjąTadeuszToman wygłosił krótki referat o Ka
rolu Rotiglu (1893-1979), lekarzu działającym w Piotrowicach.
Natomiast Zdzisław Mikuła omówił w skrócie temat ochrony zaso
bów wodnych i konieczność oszczędnego gospodarowania wodą.
Tadeusz Toman / Fot. Zdzisław Mikuła

Święto Konstytucji 3

maja

CIESZYN / W Cieszynie tradycyjnie obchodzono Święto Konsty
tucji 3 Maja. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej, a zakoń
czyły Majówką na cieszyńskim rynku, w ramach której już po raz je
denasty zabrzmiały pieśni patriotyczne. Na rynku odśpiewano
hymn państwowy, złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową Rady
Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, pod Pomnikiem Legioni
stów oraz pod tablicą pamiątkową Józefa Piłsudskiego.
Wielką popularnością wśród mieszkańców Cieszyna i okolicy
cieszy się szczególnie Majówka na rynku, podczas której zebrani
śpiewają pieśni patriotyczne.
Święto Konstytucji 3 Maja obchodzono również po drugiej stro
nie Olzy, mianowicie w czeskocieszyńskim DK „Strzelnica", gdzie
Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Cz. Cieszynie zorga

wykładem nt. polskiej szabli i jej historii wystąpił rotmistrz Krzysztof

nizowało dla swoich uczniów dwie lekcje patriotyczne. Z ciekawym

Wincenty Banaś herbu Dołęga.

AS / Fot. Anna Szotkowska
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WYDARZENIA

PIKNIK PATRIOTYCZNY
CiERLICKO/Bardzo patriotycznie było 1 maja w w Domu Polskim
Żwirki i Wigury w Cierlicku-Kościelcu. Miejscowe Koło PZKO zorga
nizowało Piknik Patriotyczny.
W sali Domu Polskiego nie tylko można było obejrzeć wystawę re
produkcji obrazów Jana Matejki, ale także wysłuchać prelekcji Jerze
go Polaka z Bielska-Białej o tym wybitnym polskim malarzu, który na
swych płótnach uwiecznił najważniejsze momenty z historii Polski.
Oprócz samej historii prelegent przybliżył też biografię malarza,
nie stronił przy tym od anegdot i bardziej osobistych aspektów ży
cia artysty.
Kolejnym ciekawym wykładem była prezentacja polskiej szabli
i jej historii. A atrakcyjności pokazu dodawała postać prelegenta -

A kiedy już przybyli do kościeleckiego Domu Polskiego wzboga

rotmistrza Krzysztofa Wincentego Banasia herbu Dołęga, który

cili swą wiedzę nt. historii Polski, przyszedł czas na piknik na świe

ubrany był w reprezentacyjny mundur powstałego w 1914 roku

żym powietrzu.

1 Pułku Ułanów Legionów Polskich pod dowództwem Władysława

Kuchnia serwowała typowe polskie danie jakim jest bigos, a dzie
ci mogły zarówno wyszaleć się na olbrzymim dmuchanym zamku, jak

Zygmunta Beliny-Prażmowskiego.
Opowiadał o polskich i używanych przez polskich ułanów szablach.

i sprawdzić swą wiedzę biorąc udział w przygotowanym przez Druży

Banaś z wojskowym drylem nie tylko opisywał kolejne szable, ale do

nę Harcerską im. Żwirki i Wigury mini-konkursie patriotycznym. Wszy

bywając je z pochwy wprawnym ruchem szermierza demonstrował,

scy, którzy prawidłowo odpowiedzieli, otrzymali grę „Polak mały"

jak się nimi posługiwano, jakie zalety miały poszczególne modele.

lub książkę „Nasza wspaniała ojczyzna".

Wiosenne Spotkanie

(indi) / Fot. Beata Tyrna

klubów kobiet

JABŁONKÓW / Deszczowa pogoda nie przeszkodziła członki
niom Klubów Kobiet PZKO w spotkaniu się w Jabłonkowie. Do Do
mu PZKO 28 kwietnia dotarły panie z całego Zaolzia.
Gospodarzem Wiosennego Spotkania Klubów Kobiet był Klub Ko
biet MK PZKO Jabłonków, który działa od maja 1950 roku. Jego zało
życielami byli dr Franciszek Hanak i nauczycielka Stefania Buczyńska.
Na spotkanie dotarła również konsul Maria Kovacs, która przeczy
tała paniom list napisany przez konsula Janusza Bilskiego. Pozdro
wienia przekazał paniom też wiceburmistrz Jabłonkowa Stanisław
Jakus. Oczywiście nie mogło zabraknąć prezesa MK PZKO a równo
cześnie prezesa ZG PZKO Jana Ryłki.
Panie z przyjemnością wysłuchały kilku piosenek w wykonaniu
dwu członków chóru Gorol, który działa w MK PZKO Jabłonków. Spo
ro radości zrobiły im dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sien
kiewicza w Jabłonkowie, które zagrały obrazek sceniczny na nutę lu

Ciekawy wykład pt. „70 lat minęło" wygłosił Kazimierz Kaszper.

dową, w którym przypomniały wiosenne zwyczaje ludowe. Cała sala

Po południu panie zwiedziły Muzeum Biblii, centrum informacyjne

z przyjemnością śpiewała z małymi aktorami.

JACKI oraz kościół pw. Bożego Ciała.

Udane

spotkanie miłośników śpiewu chóralnego

Druga edycja Święta Pieśni odbyła się w niedzielę 23 kwietnia
w stonawskim Domu PZKO. Jego organizatorem był Chór Mieszany

Chór Stonawa kontynuuje te szczytne tradycje. Przedstawiła także hi
storię pozostałych występujących tego popołudnia zespołów.

Stonawa Miejscowego Koła PZKO, a wzięły w nim udział, oprócz ze

W imieniu Zarządu Głównego PZKO podziękowania chórom zło

społu gospodarza, karwińskie chóry PZKO: Dźwięk z Raju, Hejnał-

żyła Anna Piszkiewicz. Swoje osobiste bardzo miłe wspomnienia

-Echo z Frysztatu i Lira z Darkowa.

związane ze Stonawą, w której pracował jako nauczyciel i dyrygent,

Publiczność i wykonawców przywitał prezes Miejscowego Koła
PZKO w Stonawie Wojciech Feber. Poinformował również o sukcesie
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HS / (Fot. Halina Szczotka)

snuł prof. Alojzy Suchanek. - Ewangelia i muzyka to dar Boży - pod
kreślił, wyrażając nadzieję, że Stonawa nadal będzie śpiewać.

innego zespołu działającego pod patronatem stonawskich pezetka-

- Chyba się wszyscy ze mną zgodzicie, że to dzisiejsze niedzielne

owców, a mianowicie dziecięcego zespołu regionalnego Dziecka ze

rozśpiewane popołudnie jest świętem dla nas w Stonawie. Cieszę

Stonawy, który dwa dni wcześniej zdobył główną nagrodę w konkursie

się, że po dwudziestu siedmiu latach mojego wójtowania dzieje się

Inicjatywy PZKO, organizowanym przez Zarząd Główny tej organizacji.

to, o czym zawsze marzyłem, żeby ta gmina żyła, była nowoczesna

Święto Pieśni prowadziła Aleksandra Opioł z zarządu stonawskie-

i miała swoją kulturę - mówił wójt Stonawy Andrzej Feber. Kierow

go Koła PZKO, która przybliżyła obecnym dzieje śpiewactwa chóralne

nikom i dyrygentom występujących zespołów przekazał ufundo

go w Stonawie. - Pierwszy chór powstał tu w 1905 roku - podkreśliła.

wane przez gminę pamiątkowe puchary.
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Natomiast prezes darkowskiej Liry i główny pomysłodawca spo
tkań chóralnych Tadeusz Konieczny przekazał chórowi Stonawa pu
char przechodni Święta Pieśni, który, jak podkreślił, słyszał już wiele
pieśni, bo przez cały rok cieszył darkowską Lirę. Wyraził radość z fak
tu, że hasło spotkań w gronie śpiewaczym, które rzucili przed dwo
ma laty, padło na podatny grunt, a efekty przerosły oczekiwania.
Koncert chórów nie zakończył Święta Pieśni, kontynuowano je
w miłej atmosferze śpiewu bardziej kameralnego, jeśli chodzi o skład
osobowy, natomiast potężnego pod względem głosu i repertuaru.
Przy fortepianie zasiadł Romuald Gąsior, by akompaniować pocho
dzącemu ze Stonawy wybitnemu śpiewakowi operowemu Klemen
sowi Słowioczkowi. Zabrzmiały pieśni i arie w różnych językach. Pie
śni śpiewane przez Klemensa Słowioczka przeplatane były opowie
ściami i wspomnieniami o Stonawie.

Obrady

(CR) / Fot. Czesława Rudnik

przyjaciół

Polskiej Książki

CZESKI CIESZYN / Na dorocznym zebraniu członkowskim spo
tkali się w Czeskim Cieszynie w środę 19 kwietnia członkowie Sto
warzyszenia Przyjaciół Polskiej Książki, którego głównym celem jest
promocja czytelnictwa i polskiej książki na Zaolziu. Najważniejszy
mi tematami obrad było podsumowanie działalności w 2016 roku
i zaplanowanie zadań na rok bieżący.
Sztandarowymi przedsięwzięciami SPPK zrealizowanymi w roku
ubiegłym były kampania „Ja czytam tobie, a ty mnie" oraz akcja
„Z książką na walizkach" połączona z konkursem czytelniczym.
W2017 roku już odbyło się w ramach kampanii „Ja czytam tobie,
a ty mnie''spotkanie z pisarką Beatą Ostrowicką, będą też następne
wieczory autorskie. Pod koniec października przebiegać będzie ko
lejna zaolziańska edycja akcji „Z książką na walizkach". Trwają roz
mowy z autorami książek dla młodych czytelników, którzy mogliby
wziąć w niej udział. Uzupełnienem spotkań z pisarzami z Polski bę

do bibliotek w regionie, rozdawane są też jako nagrody w konkur

dzie konkurs czytelniczy dla uczniów.

sach dla dzieci i młodzieży.

SPPK we współpracy z Klubem Polskiej Prasy i Książki planuje też

Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej Książki zajmuje się również w ra

ponownie w Trzyńcu i Jabłonkowie kiermasze polskiej książki. To

mach swoich możliwości wydawaniem książek. W tym roku chciałoby

warzyszyć im będzie jak co roku ciekawa wystawa. SPPK pilotować

pomóc w zdobyciu środków na edycję książki o zaolziańskim pisarzu

będzie również kolejną zbiórkę polskich książek dla Zaolzia, którą

Wiesławie Adamie Bergerze, której autorką jest Jana Raclavskä z Uni

organizuje Tomasz Sypniewski z Bydgoszczy. Książki rozdzielane są

wersytetu Ostrawskiego.

Magdalena Ćmiel

laureatką

(CR) / Zdjęcia Czesława Rudnik

Złotych Spinek

OSTRAWA / Magdalena Ćmiel została laureatką tegorocznej na
grody Srebrne Spinki. 10 maja w Konsulacie Generalnym RP w Ostra
wie konsul Janusz Bilski osobiście wręczył laureatce nagrodę.
Magdalena Ćmiel otrzymała nagrodę za wydaną w tym roku książ
kę „Tożsamość dwóch pokoleń Zaolzian", w której analizuje polską
grupę narodową na Zaolziu. Zgłębia tożsamość dwóch pokoleń Zaol
zian - tego urodzonego przed II wojną światową oraz osób urodzo
nych w latach 1981-1993. W ramach badań empirycznych autorka
przeprowadziła dwadzieścia wywiadów narracyjnych, w tym dziesięć
z osobami urodzonymi przed 1939 rokiem oraz dziesięć z osobami
urodzonymi w latach 1981-1993. Respondenci pochodzili z miejsco
wości, gdzie według spisu ludności z r. 2001 zamieszkuje najwięcej
Polaków w Republice Czeskiej. Były to następujące gminy: Gródek,
Milików, Koszarzyska, Wędrynia i Bukowiec.
Srebrne Spinki to nagroda konsula generalnego RP w Ostrawie
przyznawana za wybitne osiągnięcia na polu kultury dokonane
przez przedstawicieli mniejszości polskiej na Zaolziu.
(wiek) / Fot. Halina Szczotka
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MAJ NAD Olzą

z zespołem

Sla.sk

KARWINA / W niedzielę 7 maja do Parku Uzdrowiskowego w Karwinie-Darkowie przybyli miłośnicy folkloru z bliższych i dalszych
stron, z różnych zakątków Zaolzia, jak również z Polski. Szczególną
okazją był koncert ZPIT Śląsk im. Stanisława Hadyny podczas Mię
dzynarodowych Dni Folkloru XXII Maj nad Olzą.
Już na długo przed rozpoczęciem imprezy wszystkie ławki w par
ku przed podium zostały zajęte. Wiele osób musiało obejrzeć kon
cert na stojąco.
W imieniu Miejscowego Koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświa
towego w Karwinie-Frysztacie, które we współpracy z Uzdrowiskiem
Darków zorganizowało imprezę, przywitał publiczność zapowiadają
cy występy zespołów przedstawiciel Koła PZKO Marek Matuszyński.
Wśród gości nie zabrakło prezydenta miasta Karwiny Tomasa Hanzla i wiceprezydenta Karola Wiewiórki, przybył konsul generalny RP
w Ostrawie Janusz Bilski.
Najpierw zaprezentowały się zespoły PZKO z Zaolzia. Zaśpiewał

W drugiej części koncertu zatańczył i zaśpiewał Zespół Pieśni i Tań

chór mieszany Dźwięk Miejscowego Koła PZKO w Karwinie-Raju

ca Śląsk im. Stanisława Hadyny z Koszęcina pod dyrekcją Zbigniewa

pod batutą Tomasza Piwki oraz chór mieszany Lira z darkowskiego

Cierniaka.

Koła PZKO pod kierownictwem Beaty Pilśniak-Hojki. Z Hawierzowa-

Każdy z występujących na Maju nad Olzą zespołów otrzymał pa

-Błędowic przyjechał działający w tamtejszym Miejscowym Kole

miątkowe serce z piernika, które przygotowało Koło PZKO w Karwi-

PZKO zespół regionalny Błędowice z kapelą Kamraci.

nie-Raju.

Mała

CR / Fot. Czesława Rudnik

syrenka na jubileusz

BUKOWIEC / Dom PZKO w Bukowcu pękał 28 kwietnia w szwach.
Z okazji 225-lecia szkolnictwa w gminie dzieci z polskiej szkoły i przed
szkola wystaiły cudne przedstawienie muzyczne pt.„Mała syrenka".
Oprócz rodziców, przyjaciół, wychowanków szkoły w uroczysto
ści wzięła udział liczna delegacja władz Bielska-Białej. Nie mogło za
braknąć przedstawicieli MK PZKO, Centrum Pedagogiczne repre
zentowała Marta Kmef, Zarząd Główny Macierzy Szkolnej Elżbieta
Wania. Obecna była też wój gminy Monika Czepczorovä.
I choć trema dawała osobie znać, na scenę weszły wszystkie dzie
ci polskiej szkoły i przedszkola i brawurowo zagrały przedstawienie
muzyczne na motywy baśni H. Ch. Andersena pt.„Mała syrenka". Re
żyser Beacie Tomanek udało się wyczarować na scenie piękny pod
wodny świat, który uzupełniła muzyka Andrzeja Macoszka.
Pomocną dłonią w przygotowywaniu przestawienia służyły
wszystkie panie nauczycielki szkoły i przedszkola. Na scenie pojawi
ło się ponad 50 dzieci.

(HS) / Fot. Halina Szczotka

WYSWATALI ZUZKĘ I MACIEJA
ŁOM NA DOLNA / W Łomnej Dolnej w Niedzielę Wielkanocną
członkowie amatorskiego zespołu teatralnego MK PZKO przedsta
wili dwie jednoaktówki Adama Wawrosza i Władysława Niedoby.
W skeczach pt. „Trómba" i „Snymby czyli namowy" pokazali, jak
wyglądały namowy w domach naszych przodków. - Bywało bardzo
wesoło, a nie zawsze miłość była najważniejsza - zapowiadał na po
czątku Marek Słowiaczek.
Obie jednoaktówki w reżyserii Bogdana Mruzka i Romana Nie
doby przypadły publiczności do gustu, co można było wywniosko
wać po gromkich brawach wypełnionej po brzegi widowni.
Przedstawienia na Wielkanoc w Łomnej mają długą tradycję.
Prezes MK PZKO Bogdan Mruzek, wspomniał, że tradycja sięga lat
50. ub. wieku. - Nie było wtedy jeszcze nawet świetlicy PZKO - po
wiedział.
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W przerwach zagrała kapela Bukóń, która działa pod skrzydłami
MK PZKO.

AS / Fot. Anna Szotkowska
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MISTRZOSTWA W BADMINTONIE
CZESKI CIESZYN / Na kortach czeskocieszyńskiej hali sportowej
rozegrane zostały pierwsze mistrzostwa RC drużyn mieszanych
szkolnych klubów sportowych w badmintonie. Gospodarz imprezy
- Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie
- zdobył trzecie miejsce.
Organizatorzy wyrazili nadzieję (klub sportowy Gimpel i klub
sportowy Sławoj Czeski Cieszyn), że tego typu impreza odbywać się
będzie każdego roku. - Organizatorem nie może być wyłącznie klub
sportowy, ale szkoła posiadająca swój uczniowski klub sportowy. My
mamy Gimpel, jesteśmy zatem członkami Asocjacji Szkolnych Klu
bów Sportowych - tłumaczył dyrektor czeskocieszyńskiego gimna
zjum Andrzej Bizoń. - Chociaż tego typu turniej odbył się po raz
pierwszy, był bardzo udany. Mam nadzieję, że stanie się imprezą cy
kliczną - dodał dyrektor.

Kolejność drużyn: 1. Gimnazjum Olgi Havlovej z Ostrawy-Poruby,

Jego podopieczni (skład drużyny: Wojciech Mendrek, Marek Ku

2. Akademia Handlowa Herolodovy Sady Praga 10, 3. Polskie Gimna

fa, Adam Śarec, Adam Breznen, Aneta Dostał, Anna Fierla, Barbara

zjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie ,4.-6. miejsce:

Fierla) uplasowali się na trzecim miejscu. Po zwycięstwo sięgnęli

Akademia Handlowa Kubelikowa Praga 3, Gimnazjum Hejćin Ołomu

uczniowie Gimnazjum Olgi Havlovej z Ostrawy-Poruby.

niec, Gimnazjum Żidlochowice.

W Bystrzycy

(des) / Fot. Roman Baselides

postawili moja

BYSTRZYCA / W niedzielę 30 maja Zespół Folklorystyczny By
strzyca wystąpił na Stawianiu moja w Bystrzycy na Szkubni. Impre
za odbyła się tam po raz drugi. W ten sposób powrócono do trady
cji, która zanikła w Bystrzycy przed 25 laty.
Przed dwoma laty miejscowi z Romanem Klużem na czele zdecy
dowali powrócić do stawiania moja na Szkubni. - Moja stawiają tutej
si strażacy. W tym roku jest to świerk, całość mierzy 18 metrów - mó
wi Roman Kluż.
W programie wystąpił po raz pierwszy zespół Bystrzyca. - Przygo
towaliśmy widowisko muzyczno-taneczne inspirowane „stawianim
moja" według pani Wacławikowej oraz tradycyjnymi zwyczajami
pierwszomajowymi - zdradziła kierowniczka zespołu Ewa Nemec.
AS / Fot. Karin Dziadek

PÓŁKA W ŁOMNEJ JUŻ PO RAZ CZWARTY
ŁOMNA DOLNA / Sobotnie popołudnie 6 maja w Domu PZKO

Obok białych i jasnożółtych trunków znalazły się także bimbry

wŁomnej Dolnej spędzono na degustacji trunków domowej robo

w kolorze czerwieni i koniaku. Kolorowe alkohole zostały wykonane

ty i wyłonieniu najlepszego spośród nich. Zwyciężyła śliwowica Ro

własnoręcznie przez pomysłowego górnosuszanina poprzez zmie

mana Wałacha.

szanie śliwowicy z kalwadosem.

O puchar zwycięzcy walczyli miejscowi wytwórcy m.in.z Łomnej

Ciepłą barwę koniaku uzyskano dzięki przechowywaniu mie

Dolnej, Jabłonkowa, Mostów, Piosecznej, a także z odleglejszej Gór

szanki w dębowych beczkach, a czerwieni poprzez zalanie wiśni go

nej Suchej.

towym trunkiem. W efekcie powstał likier, z racji koloru i delikatno
ści nazwany „kompotem".
Jury złożone z najbardziej zasłużonych i doświadczonych działa
czy MK PZKO spośród 27 dostarczonych próbek wybrało sześć najlep
szych alkoholi. Komisja zwracała uwagę na wygląd, zapach i smak
własnoręcznie wykonanych wyrobów.
Z resztek niedopitego alkoholu zmieszano drink, który puszczo
no po sali, namawiając do skosztowania. Bladożółtego mętnego
trunku skosztowali tylko najodważniejsi.
Czwartą edycję spotkania prowadzili Tadeusz Filipczyk i Włady
sław Łysek, zabawiając gości niezliczoną ilością mniej lub bardziej
sprośnych dowcipów, których liczba rosła wraz z liczbą opróżnia
nych butelek. Do kieliszka przygrywała kapela Bukoń, działająca
przy Miejscowym Kole PZKO.

(EC) / Fot. Ewa Czepiec
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XV Festiwal Piosenki Dziecięcej
HAWIERZÓW / Spora dawka polskiej pio

Następnie słuchaczom i jury w składzie

senki w dobrym wykonaniu popłynęła w so

Jifi Pospiśil, Michał Smolan, Agnieszka Bier

Najmłodszej kategorii (klasy 1-3) nie

botę 22 kwietnia ze sceny sali widowiskowej

nat, Roman Lasota oraz Ewa Fama przedsta

ocenia jury, lecz sami widzowie. Nagrodę

hawierzowskiego Domu Kultury P. Bezruća,

wili się finaliści 5 festiwalowych kategorii.

Publiczności wyśpiewała Justyna Navrätil
z PSP w Bystrzycy piosenką „Był sobie

która była miejscem finału XV Festiwalu Pio

Organizatorzy pojmują FPD jako festiwal

senki Dziecięcej organizowanego przez Koło

sztuki w szerszym pojęciu, dlatego umożli

Macierzy Szkolnej w Hawierzowie-Błędowi-

wili finalistom zaprezentować się również

W kategorii II (klasy 4-6) pierwszą na

cach oraz błędowicką szkołę podstawową.

za pośrednictwem krótkich filmików. Zaś

grodę przyznano Julii Macurze z PSP

samym pokazom wokalnym towarzyszyły

wTrzyńcu 6 za wykonanie piosenki„Śpie-

w tle choreografie taneczne i ruchowe.

wam i tańczę", wyróżnienie zaś Dorocie

Tegorocznemu koncertowi finałowemu
FPD przyświecał ponadto jeszcze jeden ju
bileusz, bowiem w Hawierzowie finał festi
walu odbywa się już od 20 lat
Dwudziestka finalistów - 16 solistów po
dzielonych do trzech kategorii wiekowych,

Swoją nagrodę (sztalugi malarskie) ode
brał na scenie również autor tegorocznego
festiwalowego logo, drugoklasista ze szkoły
podstawowej w Sibicy Adam Wróbel.

strach".

Kalecie z PSP w Bystrzycy za piosenkę
„Gołębi song".
W kategorii III (klasy 7-9) laureatką
została Tacjana Trznadel z PSP w Czeskim

2 duety i 2 zespoły - została wyłoniona już

Ogłoszenie werdyktu jury poprzedził kon

Cieszynie wykonując piosenkę „A w par

podczas marcowych eliminacji, do których

cert akustyczny finalistki FPD z roku 2005

kach jesień", natomiast piosenka „Byłam

zgłosiła się rekordowa w historii festiwalu

Ewy Farnej z jej zespołem (w dwuosobowym

różą" przyniosła wyróżnienie Dorocie

liczba uczniów zaolziańskich polskich szkół

składzie - gitara i fortepian). Ewa rozpoczęła

Bartnickiej z PSP wTrzyńcu.

podstawowych, bo aż 146.

swój koncert nostalgicznie, swoją zwycięską

Tradycją już jest, że cały koncert prowa

piosenką sprzed 12 lat -„Chcę do Bodzia".

W kategorii duetów nagrodzono duet
w składzie Aneta Nowok i Zuzanna Sabe-

Nie ukrywała lekkiego wzruszenia wy

la z PSP w Gnojniku za piosenkę „Był pe

wykonawców ich starsi koledzy-gimnazjali-

wołanego powrotem na scenę, gdzie rozpo

wien pan", wyróżnienie otrzymał duet

ści - tym razem z wdziękiem, elegancją i na

częła się jej kariera piosenkarska. Samym fi

Nela Cieślar i Sarah Tarja Skupień z PSP

der profesjonalnie podjęli się tej roli Ewa

nalistom niejako„na przestrogę"przekazała,

wJabłonkowie-piosenka„Sercem patrz".

Wierzgoń oraz Tomasz Suchy. Z czeskocie-

że nie trzeba.ganiać do Ameryki, bo ten

W kategorii zespołów jury zdecydowa

szyńskiego polskiego gimnazjum był też

wielki świat to dzieje się tutaj, w Hawierzo

ło przyznać nagrodę zespołowi „Uśmiech"

dziewczęcy zespół wokalny wraz z akompa-

wie. Im też może się przytrafić, że ktoś na

z PSP w Wędryni (piosenka „Uśmiech"),

niatorem, który swoim występem rozpoczął

nich wskaże i powie - chodź, nagramy płytę.

dzą i zapraszają na scenę poszczególnych

festiwalową galę.
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a wyróżnienie zespołowi„Sound-IX"z PSP
wTrzyńcu (piosenka„Dach").
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JEDYNA W SWOIM RODZAJU STACJA PRZYRODNICZA
Małym karwińskim ZOO nazywane jest
Centrum Stacja Przyrodnicza w Karwinie-Raju. Żyje tu około dwustu zwierząt reprezentu
jących czterdzieści gatunków fauny. Placów
ka jestjedyną w swoim rodzaju w całym kra
ju, jeśli chodzi o charakter działalności oraz
liczbę przebywających tu zwierzaków.
TEKST: CZESŁAWA RUDNIK
ZDJĘCIA: NADZIA SIKORA I CZESŁAWA RUDNIK

ĆWIERĆ WIEKU HISTORII
Swoją siedzibę ma w budynku dawnej
polskiej szkoły obok Domu PZKO przy ul.
Kubisza, zajmuje także ogród. Kiedyś znana
jako Stacja Młodych Przyrodników, dziś jest
częścią karwińskiego ośrodka Juventus pod

Centrum Stacja Przyrodnicza ma swoją siedzibę w budynku byłej polskiej szkoły w Karwinie-Raju

nazwą Centrum Stacja Przyrodnicza.
Placówka założona została w 1990 roku

łach, w domach też były rzadkością, toteż

od poniedziałku do piątku. Prowadzą je

jako Powiatowa Stacja Młodych Przyrodni

kolejnych 150 dzieci przychodziło zaznaja

w połowie pracownicy placówki, ale również

ków. Zajmowała się początkowo głównie ho

miać się z ich działaniem w Stacji Młodych

eksterniści, nauczyciele biologii, studenci

dowlą zwierząt. Były tam też kółka zaintere

Przyrodników.

sowań, np. terrarystyczne, hodowli ptaków

Od 2003 roku nadal jako samodzielny

kierunków przyrodniczych. Dzieci uczą się
tu fachowej opieki nad zwierzętami, zgłę

egzotycznych. Istniał nawet dział botaniczny,

podmiot prawny stała się ośrodkiem woje

w ogrodzie stanął tunel foliowy do uprawy

wódzkim. Jednak w 2006 roku przyłączona

Są też kółka przyrodnicze, które bardziej

roślin. Dział botaniczny cieszył się jednak naj

została do Domu Dzieci i Młodzieży Juven

teoretycznie zajmują się zoologią, przygoto

mniejszym zainteresowaniem i ze względów

tus, który zmienił następnie swoją nazwę.

wują młodych ludzi do konkursów i olimpiad

finansowych został zlikwidowany.

Dziś cała nazwa rajskiej placówki brzmi Wo

naukowych. - Wygraliśmy konkurs „Drapież

jewódzki Ośrodek Wolnego Czasu Juventus

niki Europy"-chwali młodzież kierowniczka.

Centrum Stacja Przyrodnicza.

Wyjaśnia, że w jednej kategorii konkursu jest

Kierownik Nadzia Sikora, która prowadzi
Stację od jej założenia, przypomina czasy,
kiedy oprócz kółek przyrodniczych, do któ
rych uczęszczało ok. 150 dzieci, istniały też
kółka komputerowe. Były to początki ery

biają tajniki praktycznej wiedzy o faunie.

ok. 200 drużyn, a drużyna karwińskich przy

KÓŁKA I OBOZY
Centrum Stacja Przyrodnicza oferuje kół

rodników zawsze dostawała się do finałowej
dziesiątki.To ogromny sukces.

upowszechniania komputerów, uczniowie

ka przyrodnicze, których co roku jest około

Przypomina też o dawniejszych zmaga

nie mieli ich jeszcze do dyspozycji w szko

dwudziestu. Zajęcia odbywają się regularnie

niach w konkursie umiejętności hodowla
nych młodzieży. Przyrodnicy z Karwiny byli
zawsze na czele wśród zwycięskich drużyn.
Stację zdobią zdobyte przez nich puchary.
Konkurs organizowali hodowcy we współ
pracy ze stacją przyrodników, teraz już jed
nak hodowcy nie są tak aktywni w tym za
kresie i nie ma takich konkursów.
Ośrodek organizuje również w ramach
kółka zainteresowań w soboty i niedziele
wycieczki w góry, na ekskursje, ekspedycje.
Natomiast latem podczas wakacji młodzi lu
dzie mogą wziąć udział w obozach, także
podmiejskich. - Jesteśmy małym ośrodkiem
- wyjaśnia Nadzia Sikora - toteż mamy tylko
dwa obozy wyjazdowe, a oprócz tego cztery
obozy podmiejskie.
Obozy podmiejskie przebiegają od po
niedziałku do piątku. - Ich uczestnicy przy
chodzą na godzinę 9, są dla nich przygoto

Kierowniaka Centrum Stacja Przyrodnicza Nadzia Sikora karmi makaka

wane zajęcia, dostają obiad i koło godziny 16
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Dzieci sprawdzają, jak delikatna jest skóra węża

wracają do domu. Są to dzieci, które nie chcą

Przypomina ciekawe wystawy, np. na te

Podczas tegorocznych Dni Otwartych

spać nigdzie indziej, tylko w domu - śmieje

mat „Opancerzeni rycerze morza", na którą

Drzwi z okazji Dnia Ziemi, 22-23 kwietnia,

się kierowniczka. Ciekawe są też zajęcia nocą,

eksponaty sprowadzone zostały z muzeum

ponad 270 osób zwiedziło Centrum. Mogli

obserwacje nietoperzy czy zwierząt w terra

w Brnie, a jej dalszy ciąg miał miejsce w ga

obejrzeć z bliska węże, żółwie, jaszczurki,

lerii na Uniwersytecie Śląskim w Karwinie.

chomiki, świnki morskie, króliki, papugi, ka

W ramach programu „Natura 2000" znalazły

narki, drobne żyjątka, srebrnego lisa, nawet

riach, które prowadzą nocny tryb życia.

DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA

się w stacji przyrodniczej żywe eksponaty

małpę itp. Ogromna większość okazów nie

Jednym z zadań Centrum jest szeroko za

w środowisku wodnym, w wodach stojących,

stanowi niebezpieczeństwa dla przebywa

krojona działalność oświatowa. Dla grup

płynących itp. Na pokazywanie zwierząt bę

jących tu ludzi. Była to okazja, by na przy

szkolnych i przedszkolnych regularnie orga

dących pod ochroną trzeba mieć specjalne

kład wziąć do ręki węża. Jako bilety wstępu

nizowane jest zwiedzanie placówki. Biorą w

zezwolenie.

służyły smakołyki dla zwierząt.

nim udział uczniowie nie tylko z Karwiny,

Takie programy organizowane są najczę

Warto dodać, że dla pojedynczych osób,

przyjeżdżają też szkoły z Czeskiego Cieszy

ściej na początku roku szkolnego, bo Cen

które chcą zwiedzić Centrum, otwarte jest

na, Jabłonkowa, Ostrawy. Natomiast ucznio

trum zależy na promocji, odbierane są wtedy

ono w każdą pierwszą sobotę miesiąca.

wie szkół średnich i studenci odbywali tu

zgłoszenia do kółek przyrodniczych. Drugi

swoje praktyki, np. ze szkoły rolniczej z Cze

bogaty w wydarzenia termin to przełom

skiego Cieszyna, klas ekologicznych z kal

stycznia i lutego, czyli koniec pierwszego pół

OPIEKA NAD ZWIERZAKAMI
Podopiecznymi Centrum jest ok. 200 zwie

wińskiego Technikum Przemysłowego, na

rocza i początek drugiego w roku szkolnym.

rząt. Największą ilość stanowią gady, czyli

wet weterynarii z Kromierzyża.

Wtedy nauczyciele chętnie prowadzą swoich

żółwie, węże itp. O wiele mniej jest płazów,

Dla młodzieży przygotowywane są pro

wychowanków do Centrum, gdzie czeka na

np. żab, traszek. Znajduje się tu grupa gry

gramy edukacyjne. Dotyczą one trzech krę

nich interesujący program. Jednym z ciekaw

zoni, dwa króliki. Do większych ssaków na

gów tematycznych: zwierząt terraryjnych, ży

szych był projekt nazwany„Barwna przyroda".

leży małpa makak rezus, srebrny lis, pies ra

cia ptaków oraz życia ssaków na stacji przy

Uczniowie karwińskiej Polskiej Szkoły Pod

sy labrador, z którym dzieci chętnie się ba

rodniczej. - Zawsze umówiliśmy się z jakimś

stawowej, którzy odwiedzili stację 26 kwiet

biologiem. Zaprosiliśmy go na cały tydzień

nia, wzięli udział w programie „Dlaczego Zie

Pani kierownik zwraca uwagę na ruch non

i miał tu swój program -tłumaczy Nadzia Siko

mia płacze?"-ukierunkowanym na ochronę

stop w stacji przyrodniczej. Zwierzętami trze

wią. Są też ptaki, papugi, kanarki.

ra. - Mieliśmy tu żywe żmije, wszystkie gatun

naszej planety. Pierwszoklasiści i drugoklasi-

ba opiekować się przez siedem dni w tygo

ki naszych ropuch, żab. Był program z minera

ści rozwiązywali przygotowane dla nich zada

dniu, przez całą dobę są w placówce dyżury.

łami, mieliśmy tu złoto, diamenty - wylicza.

nia z dziedziny ekologii.

Podczas dyżuru trzeba nakarmić wszystkie

Podczas Dni Otwartych Drzwi niektóre zwierzęta obejrzeć można było całkiem z bliska
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gryzonie, ssaki, papugi, wymienić im wodę.

czenie klatki dla małpy - opowiada kierow

stacji potrafią się zająć. Jeśli jest to zwierzę

Pracownicy Centrum to ludzie, dla których

niczka. Makaka przenosi się wtedy gdzie in

zdrowe, w dobrej kondycji i stacja dysponu

wykonywanie tego zawodu jest równocze

dziej, a dzieci mogą swobodnie wejść do

je odpowiednią dla niego karmą, troszczą

śnie hobby. Kochają zwierzęta i często nie pa

dużej klatki. Czyszczą też woliery dla papug.

się o nie, dopóki nie przyjadą po nie pra

trzą na zegarek, bo żywe stworzenia wyma

Od wiosny troszczą się o zieloną karmę dla

cownicy z Bartoszowic. - Są to sowy, pustuł

gają innego podejścia do wykonywanych

zwierząt. Roślin nie wolno zbierać koło

ki, bociany, łabędzie, jeże, wiewiórki, mieli

przez nich obowiązków.

dróg, muszą je przynosić z terenów mniej

śmy tu dudka, lelka - wylicza nasza prze
wodniczka po Centrum. - Na pewno nie

Duże zainteresowanie zwiedzających

zanieczyszczonych. Dzieci wynoszą również

wzbudza makak. To już dziadek, liczy 21 lat.

do ogrodu żółwie, króliki, które potem same

bierzemy żadnych drapieżników, które gry

Jak wyjaśnia nasza przewodniczka, w wol

znajdują tam potrawę. Przygotowują budki

zą czy mogą mieć wściekliznę.

nej przyrodzie małpy te dożywają wieku

dla ptaków, które rozwieszane są w parku
i nad Olzą.

zotyczne. - Nie wiemy, ile to zwierzę ma lat,

20 lat, tu pod opieką człowieka nawet 30 lat.
W sezonie letnim makak znajduje się w klat

co już w życiu przeżyło, dlaczego jest agre

RATOWANIE ZWIERZĄT

ce w ogrodzie. Trzeba go jednak oglądać
z bezpiecznej odległości.

Większy problem stanowią zwierzęta eg

sywne - wyjaśnia Nadzia Sikora. - Nie mo

- Często zwracają się do nas ludzie, bo

żemy na przykład zrobić jednej kolorowej

To jedno z niewielu zwierząt, które mogą

znaleźli zająca, jerzyka czy młodą sowę.

woliery z papugami, kiedy one się nie zno

stanowić niebezpieczeństwo dla człowieka.

Przynoszą do nas te zwierzęta - porusza Na

szą, biją się. A nie ma nic trudniejszego, niż

Bo z większością młodzież, która przychodzi

dzia Sikora problem, z którym boryka się

leczenie takiego poranionego zwierzęcia.

do Centrum na zajęcia, może mieć bezpo

stacja przyrodnicza. Według prawa takie

Do Centrum przyjeżdża weterynarz z Ostra

średni kontakt. Wyjątek stanowi też obecny

sprawy powinien rozwiązywać magistrat,

wy, robi badania prewencyjne odchodów

lis. - Chociaż pierwszego lisa, którego mieli

w którego gestii jest tworzenie ośrodków

zwierząt na obecność pasożytów, w Oło

śmy, dzieci karmiły w jego klatce - wspomi

zajmujących się ratowaniem zwierząt. Kar-

na Nadzia Sikora. Był oswojony, można go

wińskie Centrum współpracuje z ośrodkiem

muńcu natomiast przeprowadzane są bada
nia pod kątem bakterii. Nowe nabytki stacji

było nosić, bawić się z nim jak ze zwierzę

na Morawach, to stacja ratownictwa dla dzi
kich zwierząt w Bartoszowicach.

gorzej, kiedy zwierzę jest chore, bo niestety

ciem domowym.

muszą najpierw przejść kwarantannę. Naj

Młodzi ludzie uczą się karmić zwierzęta,

Jednak w Karwinie w stacji przyrodniczej

nie umie powiedzieć, co mu dolega. Mimo

utrzymywać porządek w ich pomieszcze

też pozostają przez jakiś czas przyniesione

to pracownicy Centrum Stacja Przyrodnicza

niach.-Wielką atrakcją jest dla dzieci czysz

przez ludzi zwierzęta, którymi pracownicy

próbują się z nim jakoś dogadać.

■

WE CREATE THE FUTURE
www.wieczorekenterprise.com
PROJEKTOWANIE GRAFICZNE
STRONY INTERNETOWE
REKLAMA I PUBLIC RELATIONS
USŁUGI REDAKTORSKIE
USŁUGI FOTOGRAFICZNE
RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE
USŁUGI PLASTYCZNE
SZKOLENIA I WARSZTATY
KONTAKT:
tel.: +48 504 074 941
biuro@wieczorekenterprise.com

WIECZOREK ENTERPRISE
ul. Rynek 12,43-400 Cieszyn
(Dom Narodowy, parter)
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NIEZAPOMINAJKI PIĘĆ LAT NA ESTRADZIE
Na Koncert Jubileuszowy do sali domu
gościnnego U Szymały w Hawierzowie-Suchej zaprosił 28 kwietnia Zespół Pieśni
i Ruchu Nieskoordynowanego Niezapo
minajki. To jeden z finalistów tegorocznej
edycji konkursu Inicjatywy PZKO, o czym
zespół nie omieszkał przypomnieć pod
czas Koncertu Jubileuszowego.
TEKST I ZDJĘCIA: CZESŁAWA RUDNIK

DOSTARCZA DOBREJ ZABAWY
Zespół wokalny Niezapominajki obcho
dzi pięciolecie działalności. Odrodził się po
czterdziestu latach, działał bowiem w latach
siedemdziesiątych ubiegłego wieku w Klu
bie Młodych PZKO Pod Arkadami w Hawierzowie. Do wskrzeszenia zespołu doszło dzię
ki powstaniu Klubu Starszaków.

pularne na konkretne okazje. Był również go

na również w własne szeregi satyra i paro

ściem Międzygeneracyjnego Uniwersytetu

dia. Sami o sobie mówią, że są dziarsko pre

zespół zdobywał szybko popularność i za

Regionalnego PZKO podczas jego grudnio

zentującym się zespołem emerytów. Dekla

praszany był na różnorodne imprezy w re

wego spotkania na temat kolęd.

Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę,

gionie. Występował na festynach, wiankach,

rują, że są zdecydowani wytrwać w jego

Dostarcza dobrej zabawy uczestnikom

szeregach jak najdłużej, gdyż śpiewanie
wydaje im się nieco zabawniejsze niż na

Dniu Matek, Kobiet, jubileuszach, zebraniach,

różnych imprez na Zaolziu i w regionie przy

spotkaniach przy choince, kolędowaniach

granicznym w Polsce. Ogółem za pięć lat by

przykład gra w szachy czy karty w klubie

w kościołach, również na spotkaniach pry
watnych.

ło to ponad sześćdziesiąt występów. Pro

emerytów.

muje polską kulturę muzyczną, w repertu

Kierownikiem muzycznym zespołu jest

Zespół określa się jako „ciało niezależne",

arze ma głównie polskie piosenki popularne.

Bronisław Podleśny, kierownikiem organiza

większość jego występów odbywa się jed

Poszerza go także, zależnie od potrzeb od

cyjnym Henryk Kiedroń, a kierownikiem re

nak na imprezach Miejscowych Kół PZKO.

biorców, o inne piosenki śpiewane po pol

pertuarowym Leszek Toboła. Skład tworzą

W tym roku posłuchać można go będzie jesz

sku, a ostatnio i po czesku.

niemal sami mężczyźni, oprócz wymienio

cze w Kołach PZKO w Orłowej-Lutyni, Dąbro
wie, Rychwałdzie, Skrzeczeniu, Wędryni. Na

nych już są to Mirosław Pastorek, Bronisław

ŚPIEWANIE ODMŁADZA

Sikora, Bronisław Schimke, Władysław Fronc,

każdą imprezę przygotowuje repertuar te

Niezapominajki przedstawiają się też

Józef Kiszka, Tadeusz Pieczka. Złotą Niezapo

matyczny, na który składają się piosenki po

swoimi tekstami, nieobca jest im skierowa

minajką nazywają panowie jedyną w zespo
le kobietę Jadwigę Płachtę-Filipiec.
W zaproszeniu na Koncert Jubileuszowy
zespół zachęcał do przyjścia wszystkich,
którym nie przeszkadzają pieśni oraz ruch
nieskoordynowany kolegów i koleżanki,
tworzących zgraną i zabawną paczkę, i tych,
którzy nie przepuszczają żadnej okazji, aby
posłuchać melodii w niezapomnianej nieza
pominajkowej interpretacji i też je sobie po
śpiewać.
Każdy z uczestników imprezy otrzymał
medal pamiątkowy, rozpoczęto od wzniesie
nia toastu za Niezapominajki. - Skorzystali
śmy dziś z okazji - mówił podczas koncertu
Henryk Kiedroń - aby uczcić razem z wami
pięciolecie zespołu. Postanowiliśmy nie cze
kać na dziesięciolecie, bo moglibyśmy się nie
doczekać. Ale zauważamy, że śpiewanie od
mładza, więc pewna szansa istnieje.
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Nawiązał też do niedawnego Festiwalu

Piosenki przeplatane były wspomnienia

Piosenki Dziecięcej w Hawierzowie, zwraca

mi z dziejów Niezapominajek, padło trochę

jąc się z prośbą do organizatorów: - Czy nie

danych o zespole. -Niema wśród nas założy

można byłoby wprowadzić nowej kategorii,

ciela i autora pierwszych tekstów i scenariu

mianowicie wykonawców i zespołów zdzie

szy Jurka Cienciały, zabrakło Bolesia Fronca

cinniałych? Pewne oznaki zdziecinnienia już

i Mietka Schimkego, wśród tych, którzy nie

w naszych szeregach obserwujemy, więc za

mogli czy nie zechcieli wrócić po latach do

dwa lata mielibyśmy dużą szansę zakwalifi

zespołu, są Jasio Świder, Józek Kubeczka,

kowania się.

Wiesław Pawlas, Tomasz Cimała, Genio Ka
rnik, Władek Fronc czy Radek Cimała. Ale pa

PIOSENKI I WSPOMNIENIA

miętamy o nich - wspominał Fłenryk Kiedroń.

Zespół występuje zazwyczaj w koloro

- Pierwszy występ odbył się na Kościelcu,

wych koszulkach z napisem „Kocham Nieza

przy przepełnionej sali, na świniobiciu. Nie

pominajki", podczas Koncertu Jubileuszo

licząc wcześniejszego występu eksperymen

wego wszystkie były jednakowo żółte, oraz

talnego na starszakowej imprezie w ogro

w czapkach. - Na estradzie bywa gorąco.

dzie kierownika - kontynuował wspomnie

Ostatnio kierownikowi lały się strugi potu

nia. - Mirek wyszedł na scenę, aby zacząć

prosto na klawiaturę organów. Dlatego

nasze „Hej, hol", stanął przed mikrofonem
i mówi: „Cicho!" O dziwo, sala zamilkła i od

opuściliśmy wełniane czapki, w których roz
poczynaliśmy nasze wojaże, zmieniliśmy je

lony mosteczek", „Funiculi, Funicula" i inne.

tego się zaczęło.

na kapelusze, które grzeją jeszcze lepiej niż

W drugiej części Niezapominajki zaśpiewały

Zespół przypomniał, że posiada swoją

wełna. Dzisiaj testujemy czapki-nieczapki,

kilka czeskich piosenek, o które ostatnio po

stronę internetową, którą odwiedziło już po

które powinny nam trochę ulżyć, aby każdy

szerzyły swój repertuar, ale też inne, np.„Ci

nad 28 500 internautów. Na lepszą promo

występ nie był mocną kuracją odchudzają

cha woda" czy „Hello, Mary Lou". Przekrój re

cję, opisanie swych walorów ma też ulubio

cą-tłumaczył Kiedroń.

pertuarowy stanowiła również trzecia część

ne cytaty i sentencje, np.„Niezapominajki to

Koncert składał się z trzech części.

koncertu. Publiczność wysłuchała takich

są kwiatki z bajki, rosną nad potoczkiem, pa

W pierwszej zabrzmiały piosenki najstarsze.

piosenek, jakjesteśmy na wczasach",„Mari

trzą żabim oczkiem, szepczą sobie skromnie,

Zespół rozpoczął od hymnu „Hej ho! Na

na", „Wsiąść do pociągu", „Gdzie ci mężczyź

nie zapomnij o mnie". Lub bardziej dosadne

babki by się szło!", potem były piosenki

ni", ale też.Hawiyrzowski dziouchy", „Szumi

określenie: „Niezapominajki to chłopy jak

„Zimny drań", „Starzyk", „Bujaj się Fela", „Zie-

jawor, szumi", „Na zdrowie", „Volare".

z bajki i wiecznie młoda dziewczyna!".

■

REPERTUAR SCENY POLSKIE] - CZERWIEC 2017
6.6.
7.6.
11.6.
13.6.
14.6.
17.6.
24.6.

Kolacja na cztery ręce
Kolacja na cztery ręce
Kolacja na cztery ręce
Kolacja na cztery ręce
Kolacja na cztery ręce
Kolacja na cztery ręce
Klub kawalerów - premiera

Hawierzów
Karwina
Czeski Cieszyn
Trzyniec
Orłowa
Czeski Cieszyn
Czeski Cieszyn

19.00
19.00
17.30
19.00
19.00
17.30
17.30

Bilety można zamawiać on-line na stronie Teatru Cieszyńskiego
www.tdivadlo.cz, (biuro organizacji widowni Sceny Polskiej: tel.
+ 420 558 731 141, scenapolska@tdivadlo.cz) lub zakupić w ka
sie teatru, kasa czynna we wtorki i piątki od 14.00 do 17.00 oraz
godzinę przed rozpoczęciem spektaklu.
Teatr zastrzega sobie prawo zmiany repertuaru.

PAUL BARZ: KOLACJA NA CZTERY RĘCE
Punktem wyjścia komedii jest zdarzenie fikcyjne - osobiste
spotkanie Bacha z Haendlem w roku 1747 z okazji przyjęcia Bacha
do Towarzystwa Nauk Muzycznych, którego pierwszym i jedynym
członkiem honorowym Haendel był od 1745 roku. W rzeczywi
stości, mimo wielu paraleli w życiorysach, obaj muzycy nigdy się
nie spotkali. Wszystkie pozostałe fakty są jednak autentyczne,

w tym także wyraźna niechęć Haendla do spotkania z Bachem
i wielokrotnie ponawiane przez Bacha próby nawiązania kontak
tu z nierównie sławniejszym kolegą.
Fikcyjnie wykreowana sytuacja spotkania cenionego Haendla
i niedocenianego Bacha, to okazja do walki o prym w kompozy
torskim świecie. Kto jest większym artystą? Czyje dzieło jest wy
bitniejsze?

MICHAŁ BAŁUCKI: KLUB KAWALERÓW
Michał Bałucki (1837-1901) przez swych współczesnych nazy
wany bywał często „pierwszym polskim pisarzem mieszczańskim”
i był znakomitym portrecistą krakowskiego mieszczaństwa.
W komedii „Klub kawalerów” stworzył galerię zróżnicowa
nych, wyrazistych postaci, z których każda jest na swój sposób
nieodparcie zabawna. Łączy je jedno - przynależność do tytuło
wego klubu kawalerów. Pisarz pokazuje zabiegi kobiet w odpowie
dzi na kawalerskie postanowienia mężczyzn. Odwieczna walka
płci pięknej z tą „drugą” o dominację i panowanie nad światem
przybiera różne formy i posługuje się wymyślnymi narzędziami.
Istnieje jednak wiele historii o tych, którzy tej walki nie chcieli to
czyć. Członkowie Klubu Kawalerów nieustannie podsycają prze
konanie o elitarności i awangardzie życia bez kobiet. Coś musi się
jednak stać, by „kluby kawalerskie w puch rozbite” były.
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NADAL SŁUŻĄ RADĄ I POMOCĄ
Zaolziański Klub Nauczycieli Emerytów,
działający w ramach Towarzystwa Nauczy
cieli Polskich, zrzesza pedagogów, którzy
cale swoje życie poświęcili pracy na rzecz
polskości. Na emeryturze nadal są aktywni,
służą radą i pomocą. Spotkanie Wiosenne
Klubu Nauczycieli Emerytów, które odbyło
się 20 kwietnia w ośrodku kultury Strzelnica
w Czeskim Cieszynie, połączone zostało z ze
braniem sprawozdawczo-wyborczym.
TEKST I ZDJĘCIA: CZESŁAWA RUDNIK

KWIATY I ŻYCZENIA
Członków organizacji oraz gości, wśród
których był również konsul generalny RP

Spotkanie Wiosenne było okazją do dyskusji i pamiątkowego zdjęcia

w Ostrawie Janusz Bilski, przedstawicielka
Zarządu Głównego PZKO Anna Piszkiewicz,

konsul Janusz Bilski. - Dzięki temu mniej

Przypomniała zaangażowanie nauczy

a także delegacja Sekcji Emerytów i Renci

szość polska na Zaolziu może nadal w tak

cieli w 1990 roku, kiedy doszło do reaktywa

stów Związku Nauczycielstwa Polskiego z Pol

wspaniały sposób funkcjonować. Kolejne

cji Towarzystwa Nauczycieli Polskich. Mówi

ski, przywitała członkini ustępującego zarzą

pokolenia są uczone w języku polskim o na

ła o problemach i niebezpieczeństwach, ja

du Klubu Nauczycieli Emerytów Irena Ma

szej kulturze, historii, tradycji. Życzę wam

kie dziś zagrażają polskiemu szkolnictwu na

łysz. Program kulturalny wykonała kapela

bardzo dużo zdrowia oraz jak najwięcej ra

Zaolziu, apelowała o wsparcie dla młodych

ludowa Rozmarynek, działająca od 2012 ro

dości i satysfakcji z tego, co robicie na eme

nauczycieli ze strony starszych pedagogów,

ku w Jabłonkowie pod kierownictwem Kry

ryturze. Nadal jesteście aktywnie zaangażo

którzy już tak dużo dali polskiemu społe

styny Mruzek.

wani w to, żeby krzewić naszą tradycję i hi

czeństwu, działając w polskich szkołach.

- Wiele się od was nauczyliśmy - złożyła
wyrazy szacunku nauczycielom emerytom

40

storię na terenie Zaolzia, i bardzo serdecznie
wam za to dziękuję.

- Zapewniam, że trzymamy rękę na pul
sie i zrobimy wszystko, żeby szkolnictwo

Marta Kmet', dyrektor Centrum Pedagogicz

- Szkolnictwo to jest podstawa naszej tu

polskie na tym terenie było nadal bardzo

nego dla Polskiego Szkolnictwa Narodowo

taj bytności - podkreśliła Małgorzata Ra

ważne - deklarowała Barbara Kubiczek, skła

ściowego. - Byliście dla nas na co dzień ma

kowska, członek Klubu Nauczycieli Emery

dając życzenia w imieniu zarządu Towarzy

mą, tatą, czasami psychologiem, lekarzem.

tów, reprezentująca na Spotkaniu Wiosen

stwa Nauczycieli Polskich.

Niekiedy trzeba było być nawet policjan

nym Kongres Polaków. - Całe swoje życie

tem, ale wspominamy bardzo miło ten czas.

poświęciliśmy na pracę społeczną, taką, któ

Bierzemy od was wiele energii.

ra miała prowadzić polskie szkolnictwo jak

W części roboczej sprawozdanie z działal
ności Klubu Nauczycieli Emerytów w 2016 ro

DZIAŁALNOŚĆ KNE

- Chciałbym przyłączyć się do podzięko

najwyżej i jak najlepiej. Nie patrzyliśmy na

wań dla nauczycieli, którzy przez całe życie

pieniądze, nie patrzyliśmy na czas, bo czuli

ku przedstawiła prezes Magdalena Schwarz.

przekazywali swą wiedzę kolejnym pokole

śmy, że powinniśmy być najlepsi. I za to wam

Klub liczy ok. 130 członków, wśród nich jest

niom Polaków na Zaolziu, także swoim kole

dziękuję. To był bardzo miły, bardzo dobry

żankom i kolegom nauczycielom - mówił

okres w moim życiu.

tylko 13 mężczyzn. Czterech członków KNE
ma ponad 90 lat.
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Klub Nauczycieli Emerytów (KINIE!
Pierwsze Kółko Emerytowanych Nauczycieli Polskich powstało 23 marca 1935 roku w hotelu Polonia w Czeskim Cieszynie. W zebraniu za
łożycielskim wzięło udział 15 członków, prezesem został Andrzej Kuczek. Pod koniec 1935 roku liczyło już 27 członków, 4 kobiety i 23 męż
czyzn. Oprócz spotkań i prelekcji Kółko organizowało wycieczki.
Drugi etap działalności nauczycieli emerytów zapoczątkowany został w 1965 roku, kiedy w ramach Polskiego Związku Kulturalno-Oświato
wego wznowiono pracę przedwojennego Kółka. Pierwszym prezesem został Jerzy Wałek. Zmieniono potem nazwę na Klub Nauczycieli Eme
rytów. KNE pracował w ramach Komisji Oświatowej ZG PZKO jako jedna z jego sekcji, oprócz Sekcji Historii Regionu, Sekcji Folklorystycznej
i Sekcji Czytelniczo-Bibliotekarskiej. Jego hasło przewodnie brzmiało: Wszystko tobie, ukochana ziemio. Organizował spotkania z prelekcjami,
wycieczki, wystawy, jego członkowie zajmowali się opracowywaniem dokumentacji i materiałów historycznych, działalnością publicystyczną.
W marcu 1997 roku na mocy uchwały Zjazdu Towarzystwa Nauczycieli Polskich w RC Klub Nauczycieli Emerytów stał się sekcjąTNP. Odtąd
członkowie Klubu biorą udział również w zebraniach i imprezach organizowanych przez Towarzystwo Nauczycieli Polskich, a przedstawiciele
TNP uczestniczą w spotkaniach KNE.

DYSKUSJA I WYBORY

Zebrania zarządu odbywają się w Czeskim

- Mielibyśmy zwrócić się do dyrekcji szkół,

Cieszynie, w ubiegłym roku były również dwa

Plan działalności Klubu Nauczycieli Eme

żeby pomyślały o odmłodzeniu i poszerze

wyjazdowe. W Gnojniku nauczyciele emeryci

rytów na rok bieżący przedstawiła na Spotka

niu kadry TNP - poparła ją prezes Magdale

zwiedzili polską szkołę i przedszkole oraz byli

niu Wiosennym Marta Roszka. Na 18 maja za

na Schwarz. Mówiono również w dyskusji

na cmentarzu przy grobie Jana Kubisza. Na

planowano spacer po Gródku, we wrześniu

o konieczności uzupełnienia szeregów Klu

tomiast wTyrze gościli u jednej z członkiń za

odbędzie się jednodniowa autokarowa wy

bu Nauczycieli Emerytów o osoby młodsze,

rządu, Marty Mattes.

cieczka do Opola. Ustalony też już został na

które krótko są na emeryturze.

Dwa główne spotkania KNE odbywają

14 grudnia termin Spotkania Świątecznego.

Obecni na spotkaniu zaakceptowali plan

Podczas dyskusji Małgorzata Rakowska

pracy na następny okres oraz wybrali nowe

zwróciła uwagę na fakt, jak ważne jest, by

kierownictwo Klubu na kolejne cztery lata.

Oprócz tego organizowane są wycieczki

obecni nauczyciele byli członkami swej bran

Znajdą się w nim: Marta Mattes, Tadeusz

połączone ze spacerkami. W 2016 roku odby

żowej organizacji, tj. Towarzystwa Nauczy

Szkucik, Irena Duda, Halina Niedoba, Marta

ły się dwie wycieczki autokarowe. W czerwcu

cieli Polskich. - Zorganizowanej grupy, która

Roszka, Janina Procner, Magdalena Schwarz,

w Frydku-Mistku zwiedzano zamek oraz fa

dąży do tego, by w szkolnictwie było jak naj

Marta Peśat, Janina Wałach, Danuta Śmiłow-

brykę słodyczy Marlenka i fabrykę samocho

lepiej, pilnuje interesów polskich szkół, zała

ska, Halina Pawera i Irena Walczysko.

dów Hyundai. Głównym tematem wrześnio

twia i rozwiązuje problemy - podkreśliła. Wy

Na zebraniu 4 maja rozdzielone zostały

wej wycieczki była Wisła, zameczek prezy

raziła zdziwienie, że nikt z Zaolzia nie chciał

funkcje w dziewięcioosobowym zarządzie

dencki, skocznia narciarska, po drodze zaś

objąć funkcji przewodniczącego TNP. (Na

oraz trzyosobowej komisji rewizyjnej. Nowym

była Istebna. W programie było też spotkanie

czeleTNP stanął nauczyciel z Polski, Krzysztof

prezesem KNE wybrana została Marta Roszka.

z nauczycielami emerytami, bowiem KNE

się wiosną oraz w grudniu w okresie przed
świątecznym.

Kosmala, anglista w Polskiej Szkole Podsta

Część oficjalną Spotkania Wiosennego za

utrzymuje kontakt z podobnymi organiza

wowej im. Jana Kubisza w Gnojniku, który

kończyła wspólna pieśń „Przyjaźń, o bracia".

cjami w Cieszynie i Wiśle.

pochodzi ze Starachowic, a mieszka w Sko

Dyskutowano potem jeszcze długo przy ka

czowie - przyp. red.)

wie, domowych wypiekach i kanapkach. Do

Klub nie zapomina o jubileuszach życio

dyspozycji były albumy ze zdjęciami i kroniki

wych swych członków oraz o osobach naj

Nauczyciele emeryci jej zdaniem powinni

starszych, które nie mogą już aktywnie

wyjaśnić dyrektorom szkół, co to jest Towa

Klubu. Członkowie KNE obejrzeli też przygo

uczestniczyć w jego pracy, odwiedza ich

rzystwo Nauczycieli Polskich, jakie ma zada

towaną przez Mariana Steffka z Ośrodka Do

w domach. W ubiegłym roku zmarło dziewię

nia. - Skąd młodzi będą wiedzieli, co trzeba

kumentacyjnego Kongresu Polaków wysta

ciu członków KNE, ich pamięć uczczono pod

zrobić - zadała pytanie, przypominając, że

wę „Ks. Antoni Macoszek - duszpasterz, pi

czas Spotkania Wiosennego chwilą ciszy.

w te działania trzeba włożyć także serce.

sarz i działacz społeczny".

na zebraniu zarządu 4 maja wybrana została nowym prezesem KNE

■

Nauczyciele emeryci obejrzeli wystawę o ks. Antonim Macoszku
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OLGA TOKARCZUK:
SZTUKA ZE SWEJ fSTOTY
JEST fVEĄ POGRANICZNĄ
Polsko-Czeski Salon Dyskusyjny w kawiarni literackiej Avion w Czeskim Cieszynie 2 i kwietnia
sprawił ogromną przyjemność miłośnikom polskiej literatury współczesnej. Gościły w nim bo
wiem jedna z najwybitniejszych polskich pisarek Olga Tokarczuk oraz poetka rodem z Zaolzia
Renata Putzlacher.
TEKST: CZESŁAWA RUDNIK/ ZDJĘCIA: WIESŁAW PRZECZEK

Z PISARKAMI W AVIONIE
Pisarki przywitała Jana Galasovä, dyrek

Srebrnego Niedźwiedzia na Międzynarodo
wym Festiwalu Filmowym w Berlinie.

tor Biblioteki Miejskiej w Czeskim Cieszynie,

Renata Putzlacher, zamieszkała w Brnie

która wraz z Zamkiem Cieszyn w Cieszynie

poetka rodem z Czeskiego Cieszyna, jest też

jest organizatorem Polsko-Czeskich Salo

tłumaczką, autorką tekstów piosenek, ada

nów Dyskusyjnych. Spotkania odbywają się

ptacji i sztuk teatralnych, m.in. adaptacji sce

w Avionie od 2013 roku, przebiegają w ra

nicznej powieści Olgi Tokarczuk„Dom dzien

mach projektu „Bez stereotypów. Polacy

ny, dom nocny", współautorką dzieła teatral

i Czesi o sobie nawzajem". Moderatorką wie

nego „Cieszyńskie nebe". Jest gospodarzem

czoru była Alena Hasäkovä.

wielu avionowych spotkań, autorką książki

Olga Tokarczuk jest z wykształcenia psy
chologiem. Jako pisarka zadebiutowała

„W kawiarni Avion, której nie ma'! Współpra
cuje również z naszą redakcją.

w 1993 roku powieścią„Podróż ludzi Księgi",

Podczas dwugodzinnego spotkania

za którą otrzymała nagrodę im. Kościelskich
dla młodych twórców. Powieść„Prawiek i in

w Avionie podjęto wiele tematów, nie tylko

ne czasy" przyniosła autorce ogromną po

wątki, które znalazły się w utworach literac

pularność i nominację do literackiej Nagro

kich obydwu autorek.

dy Nike. Nagrodę Nike zdobyła później

z dziedziny literatury, chociaż przeważały

Mówiono oczywiście również o stereo

dwukrotnie, za „Dom dzienny, dom nocny"

typach, różnicach

oraz„Księgi Jakubowe".

i Czechów, ubogacaniu kulturowym naro

w

postrzeganiu Polaków

Powieść „Prowadź swój pług przez kości

dów poprzez ścisłe kontakty z innymi nacja

umarłych"stała się podstawą scenariusza fil

mi. Wiele miejsca poświęcono pograniczu,

mu Agnieszki Holland „Pokot" który zdobył

wędrówce i poszukiwaniu miejsc do życia.

SPOTKANIA W DRODZE
- Przeprowadzałam się, jeszcze zanim się
urodziłam - rozpoczęła opowieść o swych
drogach życiowych Olga Tokarczuk - ponie
waż moi dziadkowie byli mieszkańcami Po
dola, wtedy to była Polska, dzisiaj Ukraina,
i oni po II wojnie światowej zostali przesie
dleni na ziemie zachodnie. Moja rodzina nie
czuła się chyba nigdy zakorzeniona tam, na
ziemiach zachodnich. Potem rodzice jako
nauczyciele wędrowali po Polsce. Chodzi
łam do liceum na Śląsku Opolskim jakieś
dwa kilometry od czeskiej granicy. Studio
wałam w Warszawie i potem przez przypa
dek właściwie, idąc za głosem serca, wróci
łam na Dolny Śląsk do Wałbrzycha i tam nie
jako odkryłam go na nowo. Dzisiaj uważam
się za Dolnoślązaczkę i zupełnie świadomie
jako dorosły człowiek i jako pisarka uczest
niczę w werbalizowaniu tego miejsca,
zwłaszcza Kotliny Kłodzkiej. To jest dzisiaj
taka moja mała kraina.
Renata Putzlacher wspominała, jak w 1997
roku tłumaczyła na język czeski fragmenty
powieści Olgi Tokarczuk„Prawiek i inne cza
sy" by zaznajomić z nimi czeskich wydaw
ców. Całą książkę dla wydawnictwa Host
przełożył Petr Vidläk. - Host zaczął wydawać
książki Olgi Tokarczuk, ja do pierwszych
dwu pisałam posłowie. I tak sobie żyjemy
przez dwadzieścia lat, widujemy się w Cie
szynie, w Brnie, na Broumowsku, w regionie,
który najpierw poznałam dzięki Oldze, od
wiedzając ją w jej domu dziennym, domu
nocnym - mówiła o ich spotkaniach.
W 1999 roku odbyła się w Scenie Czeskiej
Teatru Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie,
premiera adaptacji teatralnej „Prawiek i in-
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METAFORA GRANICZNOŚCI
Mówiono też w Avionie o pierwiastku ży
dowskim w polskiej literaturze i społeczeń
stwie. - Osiem lat, które poświęciłam pisa
niu „Ksiąg Jakubowych" - stwierdziła Olga
Tokarczuk - przekonało mnie do tego, że na
żadnym poziomie nie da się oddzielić histo
rii polskiej i żydowskiej. W związku z tym
prędzej czy później każdy z nas, kto zajmuje
się kulturą, literaturą, kto próbuje dokonać
szerszej refleksji, chcąc niechcąc, trafi na tra
dycję żydowską. Zawsze jest tak, że kiedy
spotykają się dwie etnie, dwie kultury, które
mają różne poglądy na tę samą przestrzeń,
zrodzi się z tego coś ciekawego i niezwy
kle kreatywnego. I tak, wydaje mi się, było
w przypadku kultury polskiej i żydowskiej.
Podjęto temat pogranicza. - W pisaniu za
wsze interesowało mnie pogranicze wszelkie
- tłumaczyła Olga Tokarczuk. - Nie tylko po
ne czasy". - Tłumaczyłam wersję Tomaszuka

-Traktuję też sztukę zawsze i moje pisa

granicze w fizycznym czy nawet politycznym

i wtedy Olga po raz pierwszy przyjechała do

nie również jako pewne pole eksperymentu.

sensie, ale pogranicze to, które jest między

Cieszyna - wspominała Renata Putzlacher.

Nie jestem polityczką ani nauczycielką, ani

domem dziennym, a domem nocnym, mię

Przypomniała ważne dla niej słowa, któ

prawniczką, która buduje prawo. Rozumiem

dzy polskim, niemieckim, polskim, czeskim,

re Olga Tokarczuk zamieściła w powieści

sztukę jako miejsce eksperymentu, prze

kobietą, mężczyzną, nocą, dniem. Wydaje mi

„Dom dzienny, dom nocny", o tym, że każdy

strzeń zadawania pytań, czasami dziwnych,

się, że dla twórców w ogóle, dla ludzi, którzy

ma dwa domy, jeden prawdziwy, a drugi

czasami niewygodnych, czasami szokują

jakoś tak niespokojnie poszukują nowych

w podświadomości wirtualnej, i w każdym

cych. Ale, o ile dobrze myślę, to po to została

punktów widzenia, nowych perspektyw, ta

z nich żyjemy jednocześnie. - Uświadomi 

sztuka zrobiona. Żeby tworzyć margines

metafora graniczności jest niezwykle cieka

łam sobie, że takimi domami dla mnie jest

wolności dla człowieka, gdzie można posta

wa. Na granicy nic nie jest ani białe, ani czar

Avion, żyję w Avionie obecnym, który został

wić w wątpliwość najbardziej oczywiste fak

ne, nie musimy tam definiować żadnych zja

zbudowany, i nadal w wirtualnym, w kawiar

ty, ale też przywołać takie idee, którymi cza

wisk jako białe, czarne, jednoznaczne. Wyda

ni Avion, której nie ma, tej przedwojennej,

sami boimy się pomyśleć - tłumaczyła.

je mi się, że sztuka ze swej istoty jest ideą

której duch i atmosfera jest wśród nas - wy

- Myślę, że dobrze wypełniam swoje za

pograniczną.

danie jako pisarki, świetnie się z tym czuję.

Poruszono kwestie granic. - Cieszę się

O swoim domu, na razie jeszcze letnim,

Oczywiście czasami się też zdarza, że reak

z tego, że refleksja o pewnej abstrakcyjności

we wsi Krajanów w Górach Sowich na po

cja świata wobec tego, co powiedziałam

granicy i o mentalnej konieczności jej prze

graniczu polsko-czeskim opowiedziała Olga

bądź co napisałam, jest radykalna. Aleja nie

kraczania staje się dzisiaj coraz bardziej po

Tokarczuk w związku z pytaniem o symboli

jestem radykalna - podsumowała temat.

wszechna - zapewniała Olga Tokarczuk.

jaśniła Renata Putzlacher.

kę tytułu książki,,Dom dzienny, dom nocny".
W tym miejscu niezwykłym, w którym zako
chała się od pierwszego wejrzenia, miała pi
sarka poczucie bycia obdarowaną, poczucie
niesamowitej inspiracji. - Niestety teraz się ze
starzałam i to mi trochę zniknęło - żartowała.

POLE EKSPERYMENTU
- Najdziwniejsze dla mnie jest to, że ja nie
mam poczucia, że burzę jakieś tabu - odpo
wiedziała Olga Tokarczuk na pytanie, w jaki
sposób prowokuje polskie społeczeństwo.
- Mówię, jak jest. I dziwię się, że też ludzie nie
myślą podobnie do mnie. Nie mam poczucia
jakiejś swojej radykalności, mam wrażenie, że
kiedy pozwalam swojej bohaterce mścić się
na myśliwych za śmierć zwierząt, to dopusz
czam w swojej głowie taką dyskusję o grani
cach prawa do ochrony praw zwierząt.
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ANEKS

- Przyznam szczerze, że granica między Bro-

rozpędzić na „Księgach Jakubowych", będą

umowskiem a Kotliną Kłodzką jest starą gra

zaskoczeniem. Są tam elementy, które nigdy

nicą i ona mocno siedzi w topografii psy

do tej pory nie pojawiały się w tym, co piszę.

chologicznej ludzi. Nie ma spontanicznego

Także robię zupełnie coś nowego - wyjaśniła.

przechodzenia, bratania się, jakie na przy

-1 od jakiegoś czasu szykuję się do kolej

kład zauważyłam na Śląsku Opolskim. Tam

nej dużej powieści - kontynuowała Olga To

od lat siedemdziesiątych życie przygranicz

karczuk. - Chciałabym wrócić na Dolny

ne jest dużo żywsze, niż na przykład w No

Śląsk, do Wrocławia, do Wałbrzycha, do Ko

wej Rudzie. Tłumaczę sobie to tym, że ta

tliny Kłodzkiej, znowu rozruszać te wielkie

granica jest mocno zakorzeniona w pejzażu,

koła młyńskie opowieści epickiej i zacząć pi

to jest granica, która oddzielała od siebie

sać powieść, która byłaby powieścią o cza

setki lat dwa potężne organizmy państwo

sach założycielskich po II wojnie światowej.

we Prusy i Cesarstwo Austriackie, i jest też

Do tej pory dziwiłam się, dlaczego nie ma

wyrżnięta w krajobrazie. Poza tym ludzie,

takiej powieści, dlaczego po wojnie nikt nie

którzy przyjechali z jednej i drugiej strony

napisał powieści o tym, jak Dolny Śląsk sta

do obcego regionu, nie mają jego topogra

wał się polski, jak się wcielał, jakie koszty
musieli ludzie za to zapłacić, jak bardzo ta

fii umiejscowionej wewnętrznie.

ziemia różni się kulturowo od reszty Polski.

STRUMYCZKI OPOWIEŚCI

I o historii tych ludzi, Dolnoślązaków.

Olga Tokarczuk zdradziła obecnym w Avio-

- Czekałam, że któryś z pisarzy z rozma

nie co nieco ze swych planów pisarskich.

chem weźmie to na warsztat. Już się starzeję

„Księgi Ja ku bo we" wymagały jej pełnego

opowiadaniami. To jest taka forma, którą

i widzę, że nikt się tym nie interesuje. Chyba

zaangażowania i wysiłku, który został drogo

uwielbiam i która mi się wydaje trudna do

trzeba wziąć sprawę w swoje ręce - zadekla

okupiony. - Po okresie kompletnej pustki

napisania. Czasami napisać dobre opowiada

rowała. - Znalazłam takie rzeczy, które mnie

w głowie - mówiła - zaczęły spływać mi

nie jest trudniej, niż napisać opasłą powieść.

zaczynają coraz bardziej wewnętrznie pod

strumyczki opowieści, takie delikatne, sła

- Zebrałam te wszystkie pomysły w swego

niecać, i skończy się to tak, że odpadnę na

biutkie jeszcze, i postanowiłam wrócić do

rodzaju mapę i tworzę zbiór opowiadań, któ

kolejne lata i napiszę tę książkę. Mam nadzie

tego i zagospodarować te różne strumyczki

re na pewno dla czytelników, którzy mogli się

ję, że mi starczy sił.

ÄH

hutnik

Trzyniec
Czeski Cieszyn

Jabłonków

tygodnik pełen bieżących informacji
0 wydarzeniach w regionie, jak również
bezpośrednich wiadomości o działalności
spółek grupy Tri necke żelezarny - Moravia Steel,
zawierający także aktualne informacje kulturalne
1 sportowe oraz bogatą ofertę ogłoszeń
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• wychodzi zawsze we wtorek
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• historie ludzi z naszego regionu
• propozycje spędzenia wolnego czasu
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Znajdziecie nas również na www.ihorizont.cz
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SIŁA PLOTKI
TEKST: CZESŁAWA RUDNIK/ ZDJĘCIA: KARIN DZIADEK

To przedstawienie przyciągnęło do teatru
również osoby, które na co dzień rzadziej
tam zaglądają, lubią natomiast dobrą kome
dię filmową. Przyszły do Teatru Cieszyńskie
go w Czeskim Cieszynie, by obejrzeć ada
ptację sceniczną „Plotki” Francisa Vebera,
wystawioną w Scenie Polskiej w przekładzie
Barbary Grzegorzewskiej. Tytuł popular
nego francuskiego filmu, znanego nie tylko
z kina, ale i z ekranu telewizyjnego, ze świet
ną obsadą, bo główne role zagrali Daniel Auteuil i Gerard Depardieu, i bohaterem o na
zwisku Pignon, kojarzonym również z inny
mi ulubionymi przez widzów komediami
francuskimi, zadziałał jak magnes.
Film miał swoją premierę w 2002 roku.
Wtedy akurat grano w Scenie Polskiej inną
sztukę Francisa Vebera, „Kolację dla głup
ca”. Przedstawienie ciekawe i zapamiętane
także dlatego, że był to debiut reżyserski Ja
na Monczki, pochodzącego z Zaolzia akto
ra, który swoje pierwsze kroki sceniczne
stawiał właśnie na deskach Teatru Cieszyń
skiego. W „Kolacji dla głupca” był też jed
nym z protagonistów.
Rolę Franęoisa Pignona zagrał w tam
tym przedstawieniu Ryszard Pochroń, któ
ry obecnie w „Plotce” jako sąsiad Pignona
(Dariusz Waraksa) ma kluczowe zadanie.
Ratuje Pignona przed skokiem samobój
czym i podsuwa pomysł, który może zmie
nić całe życie dotychczasowego nieudacz
nika. A że Pignon nie ma nic do stracenia,
zgadza się na ten szalony plan.
Bo Pignonowi do tej pory się nie wiodło.
Wprawdzie ożenił się i został ojcem, ale żo
na Christine (Barbara Szotek-Stonawski) go
zdradzała, córka Elizabeth (Patrycja Sikora)
lekceważyła. Choć jest już po rozwodzie, nie
może wyleczyć się z miłości do żony. Co
jednak najważniejsze dla każdego mężczy
zny, nie sprawdził się również na polu zawo
dowym. Już wszyscy w fabryce, gdzie jest
księgowym, o tym plotkowali, on, jako oso
ba najbardziej zainteresowana, jak to w ta
kich wypadkach bywa, ostatni dowiedział
się, że zostanie zwolniony.
Rada sąsiada Belonea spowodowała, że
życie Pignona zaczyna toczyć się zupełnie
innym torem. Belone mianowicie namówił
go do podrzucenia w pracy zdjęć, z których
wynika jasno jego odmienna od do tej pory
deklarowanej orientacja seksualna. Plotka,

że Pignon jest homoseksualistą, rozchodzi
się po zakładzie pracy błyskawicznie. A że
jest to fabryka wyrobów pochodnych kau
czuku, gdzie głównym produktem są pre
zerwatywy, zwolnienie Pignona absolutnie
nie wchodzi w grę, gdyż odczytane zostało
by jako dyskryminacja mniejszości.
Dzieje się wręcz odwrotnie, Pignon
awansuje. Chociaż pozostał takim samym
mało ciekawym człowiekiem o przeciętnej
powierzchowności i nudnym wnętrzu, a za
radą sąsiada niczego nie udaje, lecz zacho
wuje się zupełnie tak samo, jak do tej pory,
zainteresowanie jego osobą wzrasta nagle
na wszystkich frontach. I dowartościowujego.
Gra pozorów wciąga i odurza. Główna
księgowa panna Bertrand (Joanna Litwin)
próbuje poderwać Pignona. Usiłuje wkraść
się w jego łaski kadrowy Santini (Janusz
Kaczmarski), który wcześniej nie grzeszył
tolerancją wobec wszelkiej odmienności,
a teraz grozi mu zwolnienie. Dramat Santiniego to osobny wątek. Przypomina sobie
o Pignonie córka. Ale przede wszystkim
potrafi wyzwolić się spod wpływów byłej
żony, nagle widzi ją w innym świetle i bez
problemu odkochuje się.
Przedstawienie, które w Scenie Polskiej
nosi podtytuł „Bajka dla dorosłych”, reżyse
rowała Małgorzata Siuda, która jest też au
torką kostiumów.
Twórczyni z Bielska-Białej przedstawiła
się już widzom zaolziańskim, przygotowu-

Francis Veber„Plotka. Bajka dla dorosłych".
Przekład: Barbara Grzegorzewska, reżyseria i kostiumy
Małgorzata Siuda, scenografia Jakub Strączek,
muzyka hukasz Olejarczyk. Premiera: Scena Polska
Teatru Cieszyńskiego, Czeski Cieszyn, 22.4.2017.

jąc przed dwoma laty „Pannę Julię” Augu
sta Strindberga, a jeszcze wcześniej insceni
zację „Czechow Tołstojowi powiedział że
gnam” Miro Gavrana.
Przedstawienie „Plotka” jest dowodem
na prawdziwość tezy, że scenografia i mu
zyka zdziałają w teatrze cuda. Albo przy
najmniej rozruszają akcję i widza. Na środ
ku sceny umieścili twórcy spektaklu ekran,
niewielki, okrągły, jakby wizjer, przez który
podglądać można różne osoby, zachowa
nia, działania. Na początku widowiska ob
raz na owym ekranie przypomina kalejdo
skop, mieniący się szybko różnymi kształ
tami i kolorami. Niekiedy pokazuje się zegar,
odmierzający jednak czas według własnego
widzimisię. Zdarza się też, że wyświetlane
są na ekranie pojedyncze wyrazy, napisy
wywołujące skojarzenia.
Żeby nie było, że prosta fabuła, nieskom
plikowane dialogi, wszak tekst teatralny po
wstał w oparciu o scenariusz komedii filmo
wej, to może jednak za mało, by w teatrze
odnieść sukces. Są jeszcze aktorzy, którzy
wnoszą do swych współczesnych ról prawdę
postaci, ocieplają ich wizerunki, choć nie
koniecznie śmieszą na siłę.
Spektakl wydaje się chwilami nudny,
nieco przydługi, aż Strażak (Rafał Walentowicz) dziwi się, co ci ludzie jeszcze robią
w teatrze. A miejscami jest zbyt poważny,
jakby nie wolno było z wszystkiego na
śmiewać się do woli. Wnioski zaś, wypły
wające z opracowania tematu, zwłaszcza
kiedy główny bohater zrywa taśmę, do tej
pory wyznaczającą ścieżki czy granice, chy
ba są dla wszystkich dorosłych jasne.
■
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PROZA ANIELI KUPIEC
TEKST: LIBOR MARTINEK / PRZEKŁAD: CZESŁAWA RUDNIK / ZDJĘCIA: WIESŁAW PRZECZEK

MOTYWY OPOWIADAŃ

cje, na przykład nakrycie stołu biesiadnego:

Aniela Kupiec kieruje swoją uwagę na ko

„Stół nakryty biołym serwetym, świyczka na

mizm sytuacyjny w życiu codziennym, po

stole, książki nabożne, chlyb, opłatki, talyrze

dobnie jak proza Adama Wawrosza. Zazwy

(o jeden więcyj jako je osób)". (Ibidem.)

czaj na początku i na końcu każdego opo

W opowiadaniach prypomniane zostały

wiadania używa pewnego rodzaju ram, które

również inne zwyczaje, na przykład związa

akcję przedstawiają czy na odwrót kończą.

ne z chrztem dziecka itp.

Zwróćmy jeszcze uwagę na niektóre charak
terystyczne motywy tej prozy.

Wraz z wiekiem często przychodzi mą
drość. W opowiadaniu „Jabłko" starszy męż
który jest dla matek antropologicznie wspól

Niektóre opowiadania Kupcowej cechu

czyzna o nazwisku Krop zacznie zajmować

je brak humoru, mówią raczej o trudnych lo

się synem sąsiada, który mu wcześniej

ny (oczywiście konkretna stylizacja moty

sach życia, np. motyw starości ma tu odcień

ukradł z ogrodu jabłka. Krop jest bardzo

wów obu autorów jest nieporównywalna).

tragiczny. Pojawia się również motyw sa

przywiązany do jabłoni, ponieważ sadził ją

Aniela Kupiec jest chyba jedyną do tej

razem z małym wnukiem, który już nigdy do

pory kobietą przedstawicielką humorystycz

motnej starości. W opowiadaniu „Okaryna"
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starszy mężczyzna wyleczy się wtedy, kiedy

niego nie powrócił z wycieczki z Bratysławy.

nej prozy na Śląsku Cieszyńskim. „Wrażliwy

znajdzie niezbędną do życia starą okarynę,

Krop przed sąsiadami stanie w obronie ma

i dystyngowany komizm autorki zawoalo-

z którą pasie się owce.

łego złodzieja i stwierdzi, że sam mu jabłka

wany jest historią, która łączy się z miłością

W związku z tym opowiadaniem pisze

podarował. Chłopca w domu często bito, to

do regionu i prostego człowieka (w najlep

K. D. Kadłubiec w swoim posłowi u do zbioru

też stał się nieufny. Stary sąsiad zajmie się

szym tego słowa znaczeniu), który go za

„Połotane żywobyci", że chodzi o życzliwość

chłopcem i uczy go dobrego zachowania.

mieszkuje". (Tana Mohelnikovä,„Humoristic-

i dobroć wiejskiego ludu, o zdolność do po

Po pewnym czasie rodzice wyślą swego sy

kś proza na uzemiTeśinskeho Slezska psanś

mocy wzajemnej: „Wielkość boskiego talen

na na studia do dalekiego miasta. Młodzie

v teśinskem nareći v obdobi druhe poloviny

tu nydeckiego Janka Muzykanta, czyli Jury

niec powróci dopiero na pogrzeb swego

20. stoleti", licencjacka praca dyplomowa,

Młynka, polegała właśnie na jego symbiozie

opiekuna, rzuci na jego trumnę symbolicz

UK Praga 2015.)

z otaczającym go światem. Jego wrażliwa

nie jabłko zamiast gliny i powie, że powrócił,

dusza wchłaniała szmery, szumy i odgłosy

aby spłacić swój dług.

ŚRODKI ARTYSTYCZNE

ziemi, na której wyrósł, żył i umarł. Kupcowa

Z innej perspektywy pokazany jest mo

Pozostawmy teraz problematykę humoru

wie o tym doskonale, sama jest bowiem ta

tyw miłości młodych ludzi, na rozległe opisy

w dziele Anieli Kupiec i przyjrzyjmy się bliżej

ka. Dlatego umie wypowiedzieć, co jest na

uczuć zakochanych postaci w utworach hu

środkom stylizacji i archaizacji, a wraz z tym

pozór nie do wypowiedzenia".

morystycznych nie ma raczej miejsca - pro

charakterowi opowiadania (narracji) i przy

Z tym poglądem wiąże się motyw wiary

wadziłoby to nie tylko do zakłócenia pod

woływaniu wspomnień w jej opowiadaniach.

prostego ludu. We wspomnianym opowia

stawowego schematu humoreski, gdzie po

Jak już zaznaczono, utwory prozą Kupiec

daniu „Okaryna" słyszymy dzwon bystrzyc

stacie nie są nakreślone zbyt wnikliwie,

zachwycają doskonałością języka i dobrze

kiego kościoła. Droga na mszę staje się dla

ponieważ ważny jest szybki rozwój wyda

przemyślaną kompozycją, często interesują

narratorki okazją do zastanowienia się, która

rzeń, ale również humoreska straciłaby swój

cą treścią, w której ukryta jest główna myśl

zmieniła się w chwilę pojednania z przyrodą,

tragikomizm. Tragedia miłosna najczęściej

utworu. Dodajmy, że pod względem języko

ludźmi i Bogiem z towarzyszeniem gry na

przebiega w akcji, jak na przykład w opo-

wym była jej twórczość, zwłaszcza jeśli cho

okarynie:„Ludzie, co szli do kościoła, uśmiy-

wiadaniu„Wiesieli, wiesieli", gdzie dziewczy

dzi o środki stylistyczne, stylizację i styl arty

chali sie »pod fusym«, i poglądali na turystę,

na, która została opuszczona przed ołta

styczny, analizowana w publikacji Marioli

co siedzi na kamyniu i posłócho, ale szli dali,

rzem, zdradę tę mężczyźnie odwzajemni.

Krawczyk „Figuratywność poezji Anieli Ku
piec" (Ostrawa 2009).

bo na kościele już zwóniło. Po chodniku jesz

Innym rodzajem miłości jest uczucie mię

cze rządzili, że okaryna w rękach Jury Młyn

dzy matką i dzieckiem. Kupcowa w opowia

Jeden z rozdziałów tej książki poświęco

ka zamiynio sie isto wjakisi inszy instrumynt,

daniu „Mama je dycki mama" przypomniała

ny jest charakterystyce opowiadań, których

że przeca na takim glinianym oszczypku by

nam kluczowy moment powieści „Wybór Zo-

bohaterowie i dialogi świadczą o zdolności

nie szło tak pieknie zapiskać". (In A. Kupiec,

fii" Williama Styrana. W opowiadaniu Kupco

autorki do przedstawiania w dziełach cha

„Po naszymu pieszo i na skrzidłach", op. cit.)

wej uboga matka z góralskiej wioski musi

rakterystyki psychologicznej postaci (przy

Motywy religijne są następnie łączone

zdecydować, czy powinna sprzedać jedno ze

kładem może być opowiadanie „Jagody",

z motywami śląskich zwyczajów ludowych,

swych dzieci bogatej, lecz bezdzietnej parze

w którym autorka bardzo dobrze opisuje

zwłaszcza w okresie Bożego Narodzenia

z Cieszyna. W końcu podejmie właściwą de

uczucia dziewczynki zagubionej w lesie

i Wielkanocy. W opowiadaniu „Pan Żebrok"

cyzję - pozostawi wszystkie (zgodnie z tau-

podczas zbierania jagód) i o talencie w osią

przedstawiony został ludowy zwyczaj przyj

tologicznie sformułowanym tytułem opo

ganiu indywidualizacji języka, która jest naj

mowania przy stole na Boże Narodzenie że

wiadania mama jest zawsze mamą). Mamy tu

bardziej widoczna w dialogach towarzyszą

braka, pięknie nakreślone zostały tu trady-

do czynienia z wzorcem archetypicznym.

cych opisowi i opowieści.
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nologiczny ciąg wydarzeń („Mama je dycki

pomocą środków językowych w funkcji im-

wych wyjaśnień (J. Labocha, „Opowiadania

Kupcowej są właśnie z tej przyczyny doku

mama"; „Jakoś! sprawiedliwość musi być").

presywnej. (J. Labocha,„Właściwościjęzyko-

mentem życia, doświadczeń, przemyśleń.

Pojawiają się tu też opowiadania w pierwszej

wo-stylistyczne narracji ludowej", in „Kultura
wsi podkarpackiej", Kraków 2003.)

Korzeniami tkwią w całym wielkim systemie

osobie liczby pojedynczej, które rozpoczyna

cieszyńskiej tradycji, obejmującym zacho

monolog bohatera, a dopiero potem nastę

Ze względu na współczesny i do pewne

wania, obrzędowość, etykę, religię, sposób

puje narracja sekwencyjna („I ni ma tego złe

go stopnia modny feministyczny czy też
genderowy dyskurs pozostaje jeszcze zasta

bycia, wyznawania wartości, wśród których

go, co by na dobre nie wyszło"). Początek

chyba najbardziej fundamentalny jawi się

opowiadania niekiedy zawiera opis przyrody

nowić się nad rolami mężczyzny i kobiety

kult pracy, jednoczący wnuków z rodzicami

(„Nadzwyczajny wieczór") czy charakterystykę

w opowiadaniach Kupiec. Świat jej opowia
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dań odzwierciedla archetypowy podział

Dialogi zasługują w pisarstwie Kupcowej na
szczególną uwagę (podobnie jak niebywała
łatwość prowadzenia narracji, szybko bez

pracy, kiedy kobieta troszczy się o dom, go
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spodarstwo, a mężczyzna jest w polu, ale

Charakterystyka opowiadań Anieli Kupiec

dzięki możliwości lepszych zarobków czę

wytchnienia zmierzająca do finału). (K. D. Ka

pokazuje, że twórczość prozatorska pisarki

sto pracuje w hucie (na werku), dokąd od

dłubiec, „O poetyckim świecie Anieli Kupie-

zasługuje na głębszą analizę tekstologiczną,

chodzi rano i wraca wieczorem.

cowej i o tym, jak go tworzy", in A. Kupiec,

zwłaszcza z punktu widzenia sztuki narrator-

Kobieta ma mnóstwo pracy, ale nie na

„Po naszymu pieszo i na skrzidłach", op. cit.).

skiej. W jej tekstach opowiadanie reprezen

rzeka. „Krowy trzeba wygnać, kole gospo
darki cosi poobrządzać, a potym, dyć jutro

Język tych opowiadań, czyli gwara środko-

towane jest różnorodnością struktur i form -

wocieszyńska, uzupełnionyjest niekiedy o lek-

od krótkich wypowiedzi narracyjnych przez

muszę na torg zaniyść pore wajec, aj i masło,

semy zapożyczone z języka literackiego, ale

zestawione, bardziej lub mniej dynamiczne

co jeszcze ni ma zrobione. Dzisio beje trze

dotyczy to głównie takich sytuacji, w których

parataktyczne zdania złożone wyrażające na

ba wszyć ko na jutro poznoszać do chlywa,

gwara nie zawiera odpowiedniego słowa.

stępstwo zdarzeń, aż do mocno skondenso

wszycko przigotować, a rano o trzecij wyńść

Znajdziemy tu i archaizmy, nawet profesjonali-

wanej struktury z pogranicza narracji i opisu,

z domu, coby aspóń na szóstą prziść na torg

zmy (feszter, werk), które rzadko lub w ogóle

które podsumowują dłuższy ciąg zdarzeń.

nie występują w dzisiejszej komunikacji w re

Pisarka osiąga mistrzostwo w komenta

do Cieszyna". (A. Kupiec, „Jagody" in idem,
„Po naszymu pieszo i na skrzidłach", op. cit.).

gionie (żgol, bożatko, ciurlikać, brnieć, putna).

rzach do dialogów, które zwięźle, a zarazem

Renegactwo wiejskich dziewczyn i ko

Każde z dwudziestu opowiadań zbioru

obrazowo wyrażają i nazywają ilokucyjną

biet, które poszły za lepszym życiem do mia

„Po naszymu pieszo i na skrzidłach" posiada

warstwę dialogu - której skądinąd pisany

sta, na przykład na służbę, i wracają na świę

tytuł i możemy obserwować, że sposób,

tekst nie zawiera, ponieważ w wypowiedzi

ta do domu już z obcymi i na wsi nienatural

w jaki powstał, wynika z kilku różnych stra

mówionej przekazywana jest za pomocą ak

nymi zwyczajami, nie cieszy się sympatią

tegii. Istnieją tytuły ogólnie przewidujące

centu, intonacji czy barwy głosu wraz z ele

autorki.„Ale jak już tatulek umrzili, nic Jewki

temat opowiadania („O jednej Wiliji i starym

mentami komunikacji pozawerbalnej, które

dóma nie udzierżało. Poszła na słóżbe do Cie

zwyczaju"; „Podarzóne krzciny"; „Wiesieli,

jej towarzyszą. (Ibidem.)

szyna i tam sie zrobiła jakoś! inakszo. Jak była

wiesieli"), ale są tu także takie, które używa

Możemy to zademonstrować na kilku

na Gody dóma, to sie ji wszycko nie zdało, nie

ne są w zapisach ustnej twórczości ludowej,

przykładach: „Ale nie pleć ni - powiadają

wónioł ji las, chwoliłą jyny jakisi cudaczne

a które polegają na cytowaniu jakiegoś zda

mama, zagónióni w robocie";„Jo je wasz Ru

parfóny, wyśmioła sie z nolepy, z naszego

nia (przysłowia, maksymy, porzekadła), któ

dolf - wyszeptoł ledwo dosłyszalnym gło-

pieca i takdali. Mamulka se po cichutku w ką

rego użyto w końcowej (rzadziej środkowej)

sym"; „Chcymy, chcymy! - odpowiadają ra

cie popłakali (...)Tam, bliziutko wyrchu Czan-

części tekstu (np.„l nima tego złego, co by na

dośnie jedyn przez drugigo".

toryje, je twardy żywot, ale taki jakisi czysty".

dobre nie wyszło"; „Mama je dycki mama";

W opowiadaniach Anieli Kupiec przeważa

„Już nigdy Mikołajym"; „Jakosi sprawiedli

narracja w trzeciej osobie, która umożliwia au

wość musi być"). Są tu też tytuły związane

torce ukryć się za przedstawianym światem.

Podsumowując to wszystko na zakoń

z występującymi w opowiadaniu postacia

Wydarzenia są oceniane z punktu widzenia

czenie naszego przyczynku poświęconego

mi („Zły człowiek"; „Pan Żebrok"), jak rów

postaci nie tylko za pomocą słów, które artyku

wartej uwagi pisarce ludowej Anieli Kupiec,

nież takie, które w poniekąd tajemniczy

łują w dialogach, ale również za pomocą prze

możemy z zadowoleniem konstatować, że

sposób sygnalizują treść utworu („Pustelnia

sunięcia perspektywy i centralnego punktu

z punktu widzenia środków stylizacyjnych

(A. Kupiec, „Niedowarzóno kawa", in idem,
„Po naszymu pieszo i na skrzidłach", op. cit.).

czy świat"; „Cud?"; „Przegrzeszóne grziby").

opowiadania na bohatera utworu. Dzięki temu

i archaizatorskich, sposobu tworzenia nar

(Labocha, „Zaolziańska twórczość gwaro

osiągana jest głębia psychologiczna postaci

racji i e wo kowania wspomnień jest nydec-

wa", „Socjolingwistyka", rocznik XXX, 2016.)

i ich wyraźniejsza indywidualizacja. (Ibidem.)

Z punktu widzenia budowy tekstu zwra

Warte uwagi jest również unikanie autor

cają na siebie uwagę wstępne partie opowia

skich komentarzy i wszelkich metateksto-

ka rodaczka prawdziwą mistrzynią w dzie
dzinie wykorzystania gwary w funkcji arty
stycznej.
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KRZYŻÓWKA ZWROTU

KRZYŻÓWKA ZWROTU
Wśród autorów prawidłowych
rozwiązań zostanie rozlosowana
nagroda książkowa.

Rozwiązanie krzyżówki z nr. 3/2017:
A po lutym marzec śpieszy koniec zimy
wszystkich cieszy

Rozwiązanie dodatkowe prosimy
przesyłać na adres pocztowy
lub e mail: info@zwrot.cz
do 7 lipca 2017 r.

Nagrodę książkową wylosowała:
Helena Bubikowa z Olbrachcie.
Gratulujemy!

POZIOMO:

I. podoficer zawodowy
7. mysia kończyna
10. półpiętro
II. letnia spiekota
12. senne widziadło
13. najdłuższa rzeka Ameryki Północnej
18. fabryka piwa
21. sposobność
24. nad Atenami
25. pomieszczenie na świętości
w greckim sanktuarium

26. niczym niezmącone życie
27. zimny okład na czole
31. proces gnicia
34. kupujący
38. bylina
39.naLachy
40. dekoracyjne wykończenie ściany
budynku
41. wykluwanie się z jaj
42. nieprzyjemnie pachnie
46. jedno z najstarszych polskich
uzdrowisk

50. osobliwość
53. złota moneta bita we Włoszech
54. rzeczny meander
55. piekło Dantego
56. kończy ćwiczenie na drążku
59. biblijny chory
63. podlega palatynowi
67. państwo nad Gangesem
68. lodowcowa
69. zbiór przepisów
70. pas ziemi służący do komunikacji
71.
dusznica
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1. rezerwa
2. chmielowe w kufelku
3. pasza dla zwierząt
4. atomowy w reaktorze
5. francuska czapka wojskowa
6. azjatycka Sahara
7. lekki samochód terenowy
8. wylewanie łez
9. lutowa solenizantka
14. mieszka wTeheranie
15. płynna część krwi pozbawiona
włóknika
16. miner
17. dokument ubezpieczenia
19.
rozgłośnia
20. fabuła
22. sześcioczfonowe związki
heterocykliczne
23.
chroni rękę szermierza
28. informacja przy karcianej licytacji
29. Elvis
30. elektryczna w sieci
31. państwo carów
32. mściciel w czarnej masce
33. ojciec Lalki
35.... Zdrój, polskie miasto
uzdrowiskowe
36. sprzęt kłusownika
37. Indianin z Ameryki Północnej
43. opisał przygody Kubusia Puchatka
44. badacz morskich głębin
45. kupalnik górski
47. mistrz olimpijski z Montrealu
48. polecenie
49. gaz do uzdatniania wody pitnej
51. włókno z liści palmy
52. łaźnie publiczne w starożytnym
Rzymie
56. rozpoznanie terenowe
57. meritum
58. sztuka za trzy grosze
60. grecka bogini mądrości
61. komenda dla Bobika
62. przykre pieczenie w przełyku
64. popularne klocki
65. strzelał do jabłka na głowie syna
66. aureola
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ROZWIĄZANIE DODATKOWE
(Polskie przysłowie)
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ILUSTROWANA KRONIKA MIESIĄCA: KWIECIEŃ 2017
Tl Zespół Teatralny im. J. Cienciały MK PZKO w Wędryni zagrał na festiwalu 7 PolZ I ska Wiosna Teatralna we Lwowie przedstawienie „Boeing, boeing" Marca Ca-
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T 1 W kawiarni literackiej Avion w Cz. Cieszynie w ramach projektu „Bez stereoty-

L I pów. Polacy i Czesi o sobie nawzajem" odbyło się spotkanie w Polsko-Czeskim
Salonie Dyskusyjnym z pisarkami Olgą Tokarczuk i Renatą Putzlacher. Organizatorem
jest Biblioteka Miejska w Cz. Cieszynie i Zamek Cieszyn w Cieszynie.
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*11 Collegium luvenum, chór szkolny Polskiego Gimnazjum im. J. Słowackiego w Cz.
Z I Cieszynie zdobył w eliminacjach festiwalu Opavia cantat w Ostrawie Złotą Strefę.
TT Klub Średniaka przy MK PZKO w Karwinie-Frysztacie zaprosił na drugą edycję
TT MK PZKO Park Sikory w Czeskim Cieszynie zorganizowało wycieczkę do Zamku

ZZ

Scena Polska Teatru Cieszyńskiego w Cz. Cieszynie zagrała premierowe przedstawienie, „Plotkę" Francisa Vebera reżyserowała Małgorzata Siuda.
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wykonały obrazek sceniczny o wiosennych zwyaajach ludowych. Wykład „70 lat minęło" wygłosił Kazimierz Kaszper. Członkinie Klubów Kobiet zwiedziły też Muzeum Biblii,
centrum informacyjne Jacki i kościół Bożego Ciała.

TO W Hawierzowie-Suchej swoje 5-lecie obchodził Zespół Pieśni i Ruchu NieskoorZ O dynowanego Niezapominajki.
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TT W Domu Kultury im. P. Bezruca w Hawierzowie odbył się Koncert Finałowy
Z Z XV Festiwalu Piosenki Dziecięcej.

TT

Na Święto Pieśni zaprosił chór mieszany Stonawa z MK PZKO w Stonawie.
Oprócz zespołu gospodarza zaśpiewały karwińskie chóry PZKO: Dźwięk z Raju,
Hejnał-Echo z Frysztatu i Lira z Darkowa. Zaśpiewał też przy akompaniamencie Romu
alda Gąsiora pochodzący ze Stonawy śpiewak operowy Klemens Słowioczek.

ZJ

"TO W Bukowcu obchodzono jubileusz 225-lecia szkolnictwa, uczniowie zagrali
Z O przedstawienie„Mała Syrenka".
TO W ośrodku kultury Strzelnica w Cz. Cieszynie miała miejsce szósta edycja talk
show Zaolzie Potrafi. Bohaterami programu Izabeli Wałaskiej byli Jan Czudek,
dyrektor Huty Trzynieckiej, Janina Radavskä, polonistka Uniwersytetu Ostrowskiego,
Renata Bilan, redaktor Telewizji Czeskiej i Rudolf Woliński, emerytowany kierownik ar
tystyczny Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego.

ZO

“T Q Pokkie Towarzystwo Medyczne, Klub Młodych Bis MK PZKO i parafia SKEAW w
Hawierzowie-Suchej zaprosiły na wykład Daniela Kadłubca „500-lecie Refor
macji i jej znaczenie dla ziemi cieszyńskiej".

ZO

TQ W obu Cieszynach rozpoczął się przegląd filmowy Kino na Granicy.
MK PZKO w Karwinie-Łąkach zorganizowało Akademię Jubileuszową z okazji
70-lecia PZKO. W programie wystąpił zespół TA Grupa.

"T 3 „Wiosenne spotkanie z piosenkami Old Boys Band" odbyło się w MK PZKO Orłowa-Poręba.

Zj

3 3 Chór mieszany Zaolzie MK PZKO Orłowa-Lutynia i chór żeński Melodia MK PZKO
Nawsie uczestniczyły w V Międzynarodowym Konkursie Chórów im. Czesława
Prudla w Lyskach. Melodia zdobyła II miejsce, Zaolzie otrzymało wyróżnienie.

ZJ

TT Na Słowację pojechali na wycieczkę członkowie PTTS Beskid Śląski.
W Cz. Cieszynie odbyło się posiedzenie Rady Przedstawicieli Kongresu Polaków
wRC.
Na Wiosennym Spotkaniu Sekcji Kobiet ZG PZKO Jabłonkowie, dla pań zaśpie
wali członkowie chóru Goral MK PZKO Jabłonków, uczniowie polskiej szkoły
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Miesięcznik Polskiego Zwiqzku Kulturalno-Oświatowego w RC
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ILUSTROWANA KRONIKA MIESIĄCA: MAJ 2017

1 Piknik Patriotyczny z okazji Dnia Polonii i Święta Flagi zorganizowało MK PZKO
I Cierlicko-Kościelec we współpracy z Kołem Macierzy Szkolnej, Drużyną Harcerską
im. Żwirki i Wigury oraz KWMBLM. Wystąpili uczniowie cierlickiej PSP. Otwarto wysta
wę obrazów Jana Matejki „Dzieje malowane", był wykład Jerzego Polaka o twórczości
Matejki i Krzysztofa Banasia o historii polskiej szabli, konkursy dla najmłodszych oraz
spotkanie towarzyskiego dobre z Polski".

1 3 W Domu Kultury w Lutyni Dolnej odbyła się akademia z okazji 70-lecia PZKO
I D „Tam około Bogumina", zorganizowana przez Koła PZKO obwodu bogumińskiego. Wystąpili przedszkolacy i uczniowie PSP, Dorota Czapek, chóry PZKO Lutnia z Lutyni
Dolnej i Hasło ze Skrzeczenia oraz zespół śpiewaczy Kalina z Łazisk.

1 W MK PZKO Orłowa-Lutynia odbył się tradycyjnie Dzień Gospodarza". W programie
I był rajd rowerowy śladami orłowskich kopalni o długości 25 km, w którym uczest
niczyło 31 osób, turniej tenisa stołowego, współzawodnictwa rodzinne, ognisko, gry
i zabawy dla dzieci.
1 Na inauguracji Międzynarodowych Dni Folkloru XXII Maj nad Olzą w Parku UzdroI wiskowym w Karwinie-Darkowie, zorganizowanych przez MK PZKO Karwina-Frysztat i Uzdrowisko Darków, wystąpiła frydecko-mistecka orkiestra Śuba Duba Band.
Z okazji Dnia Flagi oraz Dnia Polonii i Polaków za Granicą na dziedzińcu Belwederu
Z w Warszawie w obecności prezydenta RP Andrzeja Dudy zaśpiewał chór Gorol
MK PZKO w Jabłonkowie.
W MK PZKO w Stonawie połączono Dzień Matki z warsztatami kulinarnymi w
ramach projektu transgranicznego „Kuchnia śląska po obu stronach granicy Slezskä kuchyne v cesko-polskem pobrania". Wzięły w nich udział członkinie Koła Go-.
spodyń Wiejskich w Lubomi i Klubu Kobiet MK PZKO w Stonawie. W programie z okazji
Dnia Matki wystąpiły stonawskie przedszkolaki i uczniowie polskiej szkoły oraz pezetkaowski chór Stonawa.

3 Stowarzyszenie Rodzina Katyńska zaprosiło na uroczystość wspomnieniową przy
J pomniku w Cz. Cieszynie na Konteszyńcu z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja.
r MK PZKO w Lesznej Dolnej oddało pod pomnikiem hołd mieszkańcom Lesznej pole-

D głym podczas II wojny światowej. Następnie odbyło się ognisko połączone z opieka
niem parówek.
r “I MK PZKO w Olbrachcicach zorganizowało wystawę prac plastycznych Dariny KryJ “ / giel. Podczas wernisażu wystąpiła Darina Krygiel (śpiew) i Milan Vile (pianino).
(L W 37. edycji wędrówki po Wędryni Wiosenny Wędryński Wander wzięli udział tuU ryści PTTS Beskid Śląski.
MK PZKO w Śmiłowicach zaprosiło na przedstawienie „A tak se tu żyjymy" autor/ stwa Jarmili Chlebkowej w reżyserii Ewy Barsony.
~J MK PZKO w Trzanowicach zorganizowało w Domu Kultury Uroczystą Akademię
/ z okazji 50-lecia Domu PZKO oraz 70-lecia PZKO. W programie wystąpiły ZPiT Suszanie MK PZKO w Suchej Górnej i Olza ZG PZKO, kapela Bezmiana, chór Godulan gnoj
nickiego obwodu PZKO, pezetkaowski miejscowy ZTTrzanowice, kapela Lipka MK PZKO
w Jabłonkowie, grupy Blafi Ampli Fire, DJ Bartnicki.
~J Na Maju nad Olzą w Karwinie-Darkowie wystąpiły chóry PZKO Dźwięk z Karwiny/ -Raju, Lira z Karwiny-Darkowa, ZR Błędowice z kapelą Kamraci MK PZKO Hawierzów-Błędowice oraz z Polski ZPiT Śląsk im. Stanisława Hadyny.

11 Na wycieczkę po Kysucach w ramach 18. rajdu „Krajom drotärie"zaprosił PITS
I 3 Beskid Śląski.
1 1 I / MK PZKOTrzyniec-Osiedle zorganizowało wystawę rękodzieła z pokazem
I 3 ~ I 4 dziergania koronki brugijskiej i prezentacją kolekcji zaproszeń ślubnych.
1 A Na Odpustową Wystawę Obrazów autorów miejscowych zaprosiło MK PZKO
I 4 wWierzniowicach.
1 A MK PZKO w Oldrzychowicach zorganizowało spacer po Cieszynie z przewodniI 4 kiem.
1 A Polski Zespół Śpiewaczy Hutnik pod batutą Anny Ostrowskiej koncertował
I 4 w kościele katolickim w Trzyńcu.
1 ~J PTA Ars Musica i Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa NarodowoI / ściowego były organizatorami XXIII Przeglądu Cieszyńskiej Pieśni Ludowej
w Cz. Cieszynie.

1 "7 90-lecie obchodziło polskie przedszkole Pogoda w Oldrzychowicach, w progra-

O NIK PZKO w Oldrzychowicach zaprosiło na spotkanie wspomnieniowe dla upa0 miętnienia tragicznych wydarzeń z okresu II wojny światowej.

I / mie była bajka „Kożucha kłamczucha", prezentacja absolwentów, zabawy inte
gracyjne.

1 1 Podczas spotkania Międzygeneracyjnego Uniwersytetu Regionalnego PZKO w Cz.
I I Cieszynie wykładowca Sebastian Kukuczka mówił na temat„Życie i los Bernarda
Antoniego Adameckiego, pilota, ofiary reżimu stalinowskiego, rodaka z Marklowic".

"j g Członkowie Klubu Nauczycieli Emerytów wybrali się na spacer po Gródku.

1 3 Wystawę „Kawa czy herbata" przygotowały połączone Kluby Kobiet i Seniora
I J Kół PZKO z Cierlicka i Stanisławie. Nakrycia stołowe uzupełniały rękodzieła pań.
Własną wystawkę mieli też uczniowie polskiej szkoły, którzy uświetnili wernisaż swo
im występem.
MK PZKO Orłowa-Lutynia zaprosiło na spotkanie z okazji Dnia Matki. Wystąpili
przedszkolacy i uczniowie szkoły oraz zespół Niezapominajki z Hawierzowa-Suchej.

1 Q Na jajecznicę zaprosiło swoich członków i sympatyków MK PZKO Cz. Cieszyn-SiI y bica.

1 Q Całodniowe spotkanie integracyjne, i z noclegiem w Domu PZKO w śpiworach,
I J przygotowało dla uczniów klas VIII-IX polskiej szkoły MK PZKO w Bystrzycy. W pro
gramie była gra terenowa, kluboturniej, wykład, występ zespołów, dyskoteka i film.
*| ^ 21 MK PZKO Mistrzowice zorganizowało wycieczkę do Torunia.
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OD WYDAWCY

PATRIOTYZM

Zawsze na początku sierpnia odbywa się

PZKO w 2015 roku w Karwinie w wykonaniu

również uroczystość wspomnieniowa w Ży-

wspaniałych młodych muzyków - Noemi

wocicach. Uczestnicy, a wśród nich przed

Bocek i Przemka Orszulika.

Festyny szkolne za nami, a przed nami

stawiciele Zarządu Głównego PZKO, złożą

Do imprez towarzyszących z pewnością

wakacje. Za chwilę zabrzmi ostatni dzwo

wieniec pod pomnikiem ofiar tragedii ży-

zaliczymy wystawę okolicznościową oraz

nek. Jeszcze tylko parę dni i rodziny wraz

wocickiej - bestialsko zamordowanych ofiar

bardzo ciekawą prezentację i wystawę kro

z dziećmi wyjadą na zasłużony odpoczynek.

II wojny światowej.

nik Miejscowych Kół PZKO.

Także Rada Organizacyjna oraz cała ekipa

Lato nie może istnieć bez dożynek.Te XIII

Z okazji naszego jubileuszu Miejscowe

przygotowująca program galowy z okazji

odbędą się 26 sierpnia w Oldrzychowicach

Koła oraz Zarząd Główny PZKO przygoto

jubileuszu siedemdziesięciolecia Polskiego

Na Fojstwiu i z pewnością przyciągną trady

wują wydanie kolejnych publikacji okolicz

Związku Kulturalno-Oświatowego dotarła na

cyjnie tłumy uczestników. Chociaż pan pre

nościowych.

ostatnią prostą i szykuje się do finałowego fi

zes Janek Kaleta już kilka razy zapowiadał,

W październiku Sekcja Kobiet Zarządu

niszu. Ale przed tym jeszcze cały szereg trady

że obecne dożynki to te ostatnie, to wierzę,

Głównego PZKO szykuje kolejne, tym razem

cyjnych, w tym roku jubileuszowych, imprez.

że i w tym jubileuszowym roku odbędą się

jesienne spotkanie Klubów Kobiet. Nie umie

Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, naj

tradycyjne Dożynki Śląskie w Gutach. Bę

my sobie wyobrazić naszej działalności bez

większa polska organizacja działająca poza

dzie to już ich 50. edycja. Spotkamy się jesz

udziału pań z naszych Klubów Kobiet. Za

granicami Kraju, na to z pewnością zasługuje.

cze na dożynkach w Suchej Górnej, Błędo

wsze były i są filarem naszej związkowej dzia

Piękny pokaz swych umiejętności przed

wicach oraz Hawierzowie. Zapowiada się

łalności.

stawił w połowie czerwca w KA5S Strzelnica

Oprócz wyżej wymienionych odbędą się

Dziecięcy Zespół Rytmiki i Tańca Zarządu

W październiku odbędzie się awizowana

jeszcze dziesiątki imprez we wszystkich

Głównego PZKO,,Rytmika". Opiekunką i kie

wyżej uroczysta gala w Teatrze Czeskocie-

Miejscowych Kołach PZKO, akademie jubile

rowniczką zespołu jest Renata Milerska,

szyńskim z okazji jubileuszu siedemdziesię

uszowe, występy, wystawy. Wszystkie orga

która od wielu lat stara się o to, by zaszcze

ciolecia

nizowane po to, by polskość na naszym te

Polskiego Związku Kulturalno-

pić wśród dzieci i młodzieży chęć do tańca

Oświatowego. Autorzy podzielili program

i przygotować narybek dla naszych folklo

na dziesięciolecia, w trakcie których zapre

A może uda nam się jeszcze w listopadzie

rystycznych zespołów.

zentujemy zdjęcia oraz materiały filmowe

niejednego zaskoczyć? Szykujemy ogromną

renie przetrwała.

Koniec czerwca zarezerwowany jest dla

przedstawiające tworzenie się struktur oraz

niespodziankę. Przed nami więc wiele cieka

bystrzyckiego Świętojańskiego Festiwalu,

działalności Polskiego Związku Kulturalno-

wych i pełnych emocji chwil.

w którym udział biorą również najlepsze ze

-Oświatowego w Czechosłowacji.

społy i kapele działające w PZKO.

Będzie nie tylko folklor w tańcu i piosen

Z pewnością zapytasz Drogi Czytelniku
„...a gdzie ten patriotyzm?..." wypisany w na

Początek lata przebiegać będzie na spor

ce lecz także sport, taniec towarzyski i sce

główku. Przeczytaj więc proszę uważnie po

towo. Wakacje otwiera MK PZKO w Leszn ej

niczny, występy chórów, teatrów, nowocze

wyższy artykuł raz jeszcze!

Dolnej. Przygotowuje XLI Puchar Lata 2017,

sne formy wokalne i muzyczne. Nie może

Wszystkim czytelnikom Zwrotu życzę uda

który odbędzie się w sobotę 1 lipca na boisku

oczywiście zabraknąć wykonania fanta

nego urlopu, wspaniałego wypoczynku, dużo

przy Szkole Zawodowej FIT wTrzyńcu na Ka

stycznej pieśni do słów Henryka Jasiczka

słońca oraz uśmiechu na co dzień.

nadzie. O pierwszeństwo będą współzawod

„Moja Ojczyzna"z muzyką Filipa Macury.

niczyć drużyny z całego Zaolzia.
Z największymi emocjami oczekiwane jest

Wszyscy dobrze pamiętamy, że prapre

Jan Ryłko

miera tej wspaniałej pieśni pretendującej

Prezes Zarządu Polskiego Związku

jubileuszowe, siedemdziesiąte „Góralski Świę

do Hymnu Zaolzia, odbyła się na Festiwalu

Kulturalno-Oświatowego

to" od 4-6 sierpnia w Lasku Miejskim w Ja
błonkowie. Oczekujemy przybycia najważniej
szego gościa, Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Andrzeja Dudy, który już w ubiegłym
roku wyraził chęć udziału w tym znakomitym
międzynarodowym festiwalu górali i folkloru.
Będzie to właściwie rewizyta, ponieważ
przedstawiciele Zarządu Głównego PZKO
skorzystali z zaproszenia Pana Prezydenta
i wzięli udział w Dożynkach Prezydenckich
w Spalę w 2016 roku. W programie „Gorolskigo Święta" przewidzieliśmy występy naj
lepszych zespołów.
Z Polski przyjedzie ZpiT„Śląsk", ze Słowacji„Ćarovne ostrohy", a z Morawy „Hradiśfan".
Nasze zespoły zaprezentują nowy program
przygotowany właśnie z okazji tego zacne
go jubileuszu. Odbędzie się również trady
cyjnie cały szereg imprez towarzyszących.

2

więc bardzo bogate, pezetkaowskie lato.
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MARKETING W KULTURZE
Na międzynarodowym rynku wydawniczym pojawiła się nowa
książka pt. Culture Management. Strategy and Marketing Aspects
autorstwa Łukasza Wróblewskiego z Wyższej Skoły Biznesu w Dą

Łukasz Wróblewski

browie Górniczej (Wydział Zamiejscowy w Cieszynie). Książka uka

Culture Management

zała się nakładem wydawnictwa Logos Verlag Berlin - Academic

Strategy and marketing aspects

Books for Sciences and Humanities.
Praca składa się z pięciu rozdziałów. Przyjęty w książce układ treści prowadzący czytelnika od tematów bardzo ogólnych, aż po zagadnie
nia bardzo szczegółowe, jak i sposób prezentacji treści - liczne rysunki,
wykresy, tabele czy przykłady nadają książce praktycznego wymiaru.
Rozdział pierwszy „The meaning and essence of the cultural sector"
stanowi wprowadzenie teoretyczne do problematyki zarządzania w
kulturze. Został w nim zaprezentowany oraz uporządkowany pod
stawowy aparat pojęciowy związany z kulturą, przemysłami kultury,
przemysłami kreatywnymi czy sektorem kultury. Zaprezentowano
również podział podmiotów kultury ze względu na ich orientację
marketingową, a także omówiono wpływ sektora kultury na rozwój
społeczno-gospodarczy.
W rozdziale drugim „Conditions for the development of marketing
in organisations in the cultural sector" rozważone zostały przesłanki
stosowania marketingu w sektorze kultury, pojęcie oraz cele marke
tingu kultury oraz typowe zastrzeżenia wobec niego. Na zakończe
nie rozdziału zaprezentowano mechanizm funkcjonujący na rynku
kultury (rynkowe uwarunkowania rozwoju koncepcji marketingu w
sektorze kultury), a także omówiono zestawione z nim dwa modele
koncepcji marketingowej. Pierwszy z nich dostosowany został do
potrzeb działalności instytucji kultury, drugi może znaleźć zastoso
wanie w firmach przemysłów kultury.
W rozdziale trzecim „Strategie and marketing planning in cultural
institutions" w oparciu o literaturę przedmiotu oraz wyniki badań,

ściowych Facebook, Twitter, Instagram, kanał filmowy na YouTube czy
blog) w komunikacji marketingowej instytucji kultury. Zaprezentowa

które prowadzone były w instytucjach kultury, omówione zostały

no również możliwości wykorzystania hologramów oraz wirtualnych

kluczowe elementy strategii marketingowej: misje oraz cele strate
giczne tych podmiotów (główne problemy w formułowaniu misji

doradców jako narzędzia promocji kultury, a także inne nowatorskie
rozwiązania takie jak: wirtualne wycieczki czy aplikacje przygotowane

oraz celów strategicznych), wybór rynku docelowego (kryteria seg

na urządzenia mobilne (smartfony, komputery przenośne).

mentacji klientów instytucji kultury), a także wybór sposobu postę

Książka opatrzona została przedmową profesor Bonity M. Kolb.

powania i instrumentów marketingowych (produktu, ceny, dystry

Dostępna będzie zarówno w Europie, jak i Stanach Zjednoczo

bucji, promocji oraz personelu). Na zakończenie zaproponowano

nych, dodatkowo znaczna część nakładu trafi do Australii, gdzie pu

cztery modelowe strategie marketingowe możliwe do zastosowa

blikacja otrzymała rekomendację profesora Adriana Payne.

nia przez menedżerów instytucji kultury w odniesieniu do wyspe

Pozytywną opinię wystawił również doktor Kim Lehman.

cyfikowanych rynków docelowych. Zaprezentowano również głów

Książka adresowana jest przede wszystkim do menedżerów kultury,

ne problemy towarzyszące wdrożeniu i realizacji przyjętej strategii

osób zatrudnionych w instytucjach kultury, animatorów kultury, im-

marketingowej w instytucjach kultury.

presariów, a także niezależnych artystów, którzy samodzielnie upo

Rozdział czwarty „Strategie marketingowe oparte na relacjach z klu

wszechniają swoją twórczość. Poruszone w treści zagadnienia przydat

czowymi uczestnikami rynku" ukazuje znaczenie kwestii związanych

ne będą również studentom zgłębiającym wiedzę z zakresu zarządza

z kształtowaniem wzajemnych relacji uczestników rynku w odniesie

nia w kulturze czy marketingu kultury. Praca może być też użyteczna

niu do analizowanego sektora kultury. Zaprezentowano w nim proces

dla przedsiębiorstw (biznesu), dla których współpraca z instytucjami

kształtowania długotrwałych relacji instytucji kultury z interesariusza-

kultury stanowi potencjalną szansę na rozwój innowacyjności, kre

mi, a także najważniejsze mierniki (wyznaczniki) trwałości relacji. Na

atywności a także integracji pracowników. Współpraca biznesu i kultu

stępnie zaprezentowano autorskie strategie marketingowe oparte na

ry może bowiem przynosić wymierne korzyści wszystkim partnerom.

relacjach z odbiorcami oferty artystycznej, donatorami oraz pracowni

10 lutego 2017 roku w trakcie Spotkania Noworocznego, które

kami opracowane na podstawie prowadzonych badań pierwotnych.

miało miejsce w siedzibie Wydziału Zamiejscowego WSB w Cieszynie,

W ostatnim piątym rozdziale „New media and technology in the stra
tegie activities of cultural organizations” wskazano kierunki przyszłych

doktor Łukasz Wróblewski za swoją publikację odebrał list gratulacyj
ny z rąk Rektora Wyższej Szkoły Biznesu - prof. Zdzisławy Dacko-Pi-

działań marketingowych instytucji kultury. Zaprezentowano nowe

kiewicz. Jak podkreślała Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie

media i nowoczesne technologie jako tworzywo skutecznej strategii

Górniczej „To prestiżowa i unikatowa książka, która z pewnością stanie

marketingowej. W rozdziale omówiono znaczenie mediów społeczno-

się inspiracją dla wielu naukowców i sympatyków kultury".
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Magdalena Cmiel
TOŻSAMOŚĆ NASZA POWSZEDNIA
Tegoroczną laureatką Srebrnych Spinek, nagrody przyznawanej przez konsula generalnego RP w Ostrawie, została
Magdalena Ćmiel. Nagrodę odebrała zaledwie kilka tygodni po urodzeniu syna. Na co dzień dziennikarka „Głosu Ludu",
w chwili obecnej na urlopie macierzyńskim, z pewnością się nie nudzi. Pracuje m.in. jako koordynator lokalny projektu
„Wiedza bez barier - innowacyjne metody nauczania osób dorosłych" dofinansowanego z programu Erasmus+. Projekt
realizowany jest przez PZKO, Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz organizacje polskie z Litwy i Łotwy.
Nagrodę konsula dostała m.in. również za wydanie książki „Tożsamość dwóch pokoleń Zaolzian", w której analizuje
polską grupę narodową na Zaolziu. Zgłębia tożsamość dwóch pokoleń Zaolzian - tego urodzonego przed II wojną
TEKST: HALINA SZCZOTKA / ZDJĘCIA: WIESŁAW PRZECZEK
Dlaczego wybrałaś właśnie studia so
cjologiczne? To nie jest kierunek, który
wróży dobre zarobki.
W zasadzie stało się tak przez przypadek.
Ponieważ uczyłam się w Akademii Handlo
wej, miałam ograniczony wybór. Chciałam
studiować w Polsce, ale nie mogłam zdawać
egzaminów z takich przedmiotów jak biolo
gia, fizyka itp, ponieważ te przedmioty nie
były nauczane w Akademii Handlowej. Chcia
łam pójść np. na psychologię, ale na pewno
nie zdałabym egzaminów wstępnych z biolo
gii. W związku z tym, że interesowałam się hi
storią, wiedziałam, że dam radę się jej do
uczyć do egzaminu. Pozostały mi do wybo
ru kierunki, na które egzaminy były z historii
i z języka polskiego. Zawsze interesowały mnie
nauki społeczne, więc socjologia była natu-
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ralnym wyborem. No i szczęśliwie na studiach
odkryłam, że to jest rzeczywiście to, co chcę
studiować, co mnie bardzo interesuje, co lu
bię. Tak więc przypadek był to szczęśliwy.
Prawdą jest też to, że od dziecka chcia
łam zostać nauczycielką, więc tak sobie
wtedy myślałam, że może po skończeniu
tych studiów, to się uda. Ale jak widać, losy
potoczyły się inaczej.
Studia w Polsce spełniły twoje oczeki
wania?
Chyba wręcz przerosły. Studia były na
bardzo wysokim poziomie, kadra profesor
ska była świetna, mieli niesamowite podej
ście do studentów. No i trzeba przyznać, że
studia w Krakowie mają swój niepowtarzal
ny urok. Styczność z różnymi kulturami
otworzyła mi oczy na wiele rzeczy, człowiek
po takich studiach staje się bardziej otwar

ków w danej miejscowości, tak więc więk

ślubu, to większość mówiła, że albo po pol

ty, tolerancyjny. Moim zdaniem dało mi to

szość mieszka w górskiej części Zaolzia.

sku, albo pół na pół - po polsku i po czesku.

znacznie więcej, niż gdybym studiowała np.
w Karwinie czy Ostrawie.

Ogólnie można było odnieść wrażenie, że
Badania zmieniły twoje spojrzenie na
sytuację na Zaolziu?

również chcieliby przekazywać swoim dzie
ciom polską tradycję. Wszyscy widzą plusy

Temat pracy magisterskiej zasugero

Tak, zwłaszcza, że ankietowani nie tylko

wali ci wykładowcy, czy to był twój wybór?

odpowiadali na moje pytania, ale też opo

polski pomógł im w znalezieniu pracy. Jed

To był absolutnie mój wybór. Moim zda

wiadali historię swojego życia od urodzenia

na osoba zwracała uwagę na to, że jak za
częła się uczyć w zawodówce, miała proble

polskiego szkolnictwa, również to, że język

niem miejsce, w którym żyjemy, jest bardzo

aż do współczesności. Ludzie zwierzali się

ciekawym terenem i warto je badać. Przy

z niekiedy bardzo osobistymi sprawami, mó

my językowe i spotkała się z negatywnymi

jeżdżałam do domu na weekendy, mogłam

wili o konfliktach na tle narodowościowym

reakcjami swoich rówieśników.

więc bez przeszkód prowadzić badania. Te

w rodzinie, o ich wewnętrznych konfliktach.

mat był dla mnie ciekawy, może też dlatego,

Te ich historie bardzo mnie wzbogaciły. Za

Twoim zdaniem stawianie na to, że

że właśnie podczas studiów dopiero kształ

skoczyło mnie też postrzeganie rzeczywisto

polskie szkoły się „opłacają", jest dobrym

towałam swoją tożsamość. Bardzo mnie za

ści przez młodych ludzi, dla których narodo

rozwiązaniem zwłaszcza w obliczu tego,

tem ciekawiło, jak inni ludzie patrzą na kwe

wość nie jest aż tak ważną sprawą. Mogą żyć

że ludzie nie czują potrzeby określania

stię tożsamości, jak określają ją starsi ludzie,

ze świadomością tego, że nie wiedzą, kim są.

swojej tożsamości? Dziś opłacają się pol

jak ci młodsi, moi rówieśnicy.

Im wystarczy wiedzieć to, że mama jest

skie szkoły, ale kto wie, co będzie się opła

Jak temat został przyjęty przez opie
kuna prowadzącego?

Czeszką, ojciec Polakiem, oni już się nie mu

cało za kilka lat. Przecież w nie tak dawnej

szą definiować. Nie zdawałam sobie sprawy

przeszłości spotkaliśmy się z tym, że po

z tego, że aż tak często funkcjonuje podwój

syłanie dziecka do polskiej szkoły wiąza

Pani profesor Irena Borowik zajmuje się

na tożsamość. Młodzi ludzie często mówili

ło się np. z utratą pracy.

socjologią religii, robiła badania również na

o sobie: „jestem Polakiem i Czechem" albo

Tak, najlepsze by było budowanie na sil

pograniczach. Można powiedzieć, że temat ją

„nie jestem ani Polakiem ani Czechem". I to

nej polskiej tożsamości, ale nie wiem, czyjest

zafascynował, wspierała mnie na każdym kro

jest zrozumiałe, trudno wybrać jedną, albo

to realne. Z drugiej strony musimy sobie

ku. Dzięki temu też Zaolzie stało się częstym

drugą narodowość, kiedy jest się wychowy

uświadomić to, że właśnie dzięki argumen

tematem zajęć z najróżniejszych przedmio

wanym w środowisku mieszanym, część ro

tom o plusach dwujęzyczności polskość na

tów. Do tematu wróciłam na studiach dokto

dziny jest czeskiej narodowości a część pol

ranckich na Uniwersytecie Śląskim w Katowi

skiej. Warto też podkreślić, że wszyscy bada

naszym terenie jeszcze się rozwija, mamy
polskie szkoły. Ale to fakt, że młodzi ludzie

cach. Do poszerzenia i wydania pracy zachę

ni byli absolwentami polskich szkół.

często już nie mówią „dam dziecko do pol

cona zostałam przez Piotra Wróblewskiego,
który został moim promotorem.

skiej szkoły, bo jestem Polakiem", przeważa
Pytałaś o to, co w takim układzie będą
przekazywali swoim dzieciom?

Kogo objęłaś swoimi badaniami?
Były to dwie grupy wiekowe - osoby do

argumentacja o plusach dwujęzyczności, ale
też o tym, że w polskich szkołach są mniejsze

Wprost nie, ale przy pytaniach o ślub,

klasy, nauczyciele mają więcej czasu dla dzie

wszyscy odpowiadali, że chcieli by znaleźć

ci, nie ma tylu problemów wychowawczych.

30. roku życia oraz osoby urodzone przed

partnera z tego samego środowiska, absol

Z drugiej strony, kiedy już po wydaniu

drugą wojną światową - czyli to najstarsze

wenta polskiej szkoły, choć oczywiście pod

książki rozmawiałam na ten temat z różnymi

i najmłodsze pokolenie. W wyborze ankie

kreślali, że przy wyborze partnera nie gra to

ludźmi, co do których byłam przekonana, że

towanych kierowałam się odsetkiem Pola

większej roli. Natomiast jeśli chodzi o język

są absolwentami czeskich szkół, a okazało się,
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Natychmiast dostałam zaproszenie na zebra
nie wyjazdowe do Orłowej, pojechałam i zo
stałam.
Co robi Sekcja?
Wydajemy publikacje, artykuły w prasie.
Najwięcej czasu i wysiłków zajmuje nam or
ganizacja Konkursu Gwar, który teraz robimy
wspólnie z Domem Narodowym w Cieszynie.
Poznajemy region, wyjeżdżamy też poza jego
granice odwiedzając skanseny, izby regional
ne, zabytki. Staramy się iść w teren, niestety
czas nie pozwala na to, byśmy mogli organi
zować obozy badawcze. Szkoda, jednak każ
dy nas ma swoją pracę, sporo obowiązków,
każdy z nas pracuje jeszcze w innych organi
zacjach, itp. Dlatego badania terenowe pro
wadzimy w trybie indywidualnym, chodzi np.
o badania nazw miejscowych.
że jednak skończyli polskie placówki, często

nie chcą się zrzeszać, że ich organizacje nie

mówili mi, że spotykali się w czeskich szko

interesują...
Może młodych ludzi społecznie zaanga

Ostatnio byłam na konferencji o inności

wodu tego, że chodzili do polskich szkół, że

żowanych nie ma aż tylu, ale jak już się znaj

na Uniwersytecie Śląskim. Nie chciałam

nie znają dobrze języka czeskiego, że są „gó

dą, to widać, że wkładają w to wszystko, po

opierać się o książkę, postanowiłam opo

rale", że mieszkają na wsi, itd. I sami już posy

święcają pracy społecznej wiele czasu. Nie

wiedzieć o inności obserwowanej na co

łają dzieci do czeskiej szkoły, by uchronić je

można więc powiedzieć, że młodych nie ma.

dzień. U nas tę inność widać bardzo wyraź

przed taką reakcją. Warto to sobie uświado

Ważne moim zdaniem też jest to, by szkoła

nie. Już chociażby na balach. Bale czeskie

mić. Często, jak młodzi ludzie idą do czeskiej

bardzo blisko współpracowała z PZKO, by

wyglądają zupełnie inaczej niż polskie. W in

szkoły średniej, to już ich tracimy.

dzieci wiedziały, że jest taka organizacja, co

ny sposób są prowadzone. Pomimo tego, że

robi, żeby czuły się w PZKO jak w domu.

np. i tu i tu wszyscy na sali mówią w gwarze,
na czeskim balu nie wypada powiedzieć coś

Nie ma na to sposobu?
Rozwiązanie widzę w zaangażowaniu
w pracę społeczną. Jeśli taka osoba udziela

Pracujesz też w Sekcji Ludoznawczej.
Jak zaczęła się ta współpraca?

ze sceny„po naszymu".To samo funkcjonuje
też w doborze muzyki, w doborze jedzenia.

się w pracy Miejscowego Koła PZKO, tańczy

Ludoznawstwem zaczęłam się intereso

Na przykład na czeskim balu nie spotkałam

w zespole folklorystycznym lub działa w któ

wać już w trakcie studiów, nawet myślałam

się jeszcze z polonezem. Choć część rzeczy

rejś z licznych polskich organizacji, to sytu

o tym, by rozpocząć studia na drugim kierun

przejęli i np. na balu czeskiej szkoły lub or

acja jest zgoła inna. Jeśli ktoś czuje się częścią

ku. Weszłam kiedyś na strony PZKO i znala

ganizacji można już kupić kotyliony.

polskiego środowiska, prościej mu obronić

złam tam informacje o Sekcji Ludoznawczej.

swoją tożsamość. Jeśli jednak otacza się

Wysłałam maila z zapytaniem, czy mogła

Skoro jesteśmy już przy balach, to

głównie czeskimi przyjaciółmi, to myślę, że ja

bym się kiedyś pojawić na jakimś zebraniu.

twoim zdaniem promowanie tylko i wy-

ko polska wspólnota już go straciliśmy. Widzę
dwa ważne filary utrzymania polskości na
tym terenie - polska szkoła i działalność spo
łeczna.
A media?
Media odgrywają bardzo ważną rolę.
Chodzi przede wszystkim o te polskie, wyda
wane na Zaolziu. Do ogólnopolskiej prasy
badani sięgali rzadko, zauważyć można by
ło, że interesuje ich bardziej nasze podwór
ko. Ważne jest więc, by wydawana była pol
skojęzyczna prasa lokalna, by czytelnicy
mieli kontakt z językiem polskim. Tak samo
jest w przypadku telewizji lokalnej czy radia.
Młodzi ludzie angażują się w pracy spo
łecznej? Coraz częściej słyszymy o tym, że

6
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ka ich bezpośrednio dotyczy, więc nie po
winno nas to zbytnio dziwić. Jeśli chodzi
o książki, to ludziom najczęściej obojętne
jest, w jakim języku czytają.
A Internet?
Tutaj już najczęściej pojawia się język cze
ski. Komputer ma czeskie ustawienia języko
we, skrzynki mailowe ludzie mają na cze
skich serwerach. Również w komórkach czę
ściej mają zainstalowane oprogramowanie
w języku czeskim. Facebook też np. mają
ustawiony w języku czeskim, używają cze
skiej terminologii. Jakoś na to zwracamy ma
ło uwagi, ale tak jest. W wypadku kompute
rów często jest tak, że ktoś z firmy ustawi im
to po czesku i tak już zostanie. Pytanie, jak
sytuacja wygląda w szkołach. Najczęściej
tam właśnie uczniowie zakładają skrzynki
łącznie polskiej kultury w taki sposób, że

Musimy też pamiętać, że nie każdy rodzic

mailowe, itp.Tam poznają terminologię. Jeśli

na polskim balu nie można puścić cze

zna język polskich tak dobrze, by płynnie, na

jest ona czeska, to potem również w domu

skiej piosenki, będzie miało pozytywny

turalnie się w nim porozumiewać. Potem jest
tak, że ludzie w towarzystwie naszych działa

używają czeskich ustawień. Moim zdaniem

efekt, uchroni polską mniejszość od tzw.
„tustelanizmu"?

czy wstydzą się tego, że mówią w gwarze do

sam gest, jak dyktujesz komuś adres mailo

na to powinniśmy zwrócić uwagę. Już nawet

To by miało sens tylko i wyłącznie w sytu

swoich dzieci. Jak przychodzą na spotkania,

wy, a masz końcówkę .pi, o czymś świadczy.

acji, gdyby chodziło tylko o polskie środowi

zebrania, gdzie mówi się po polsku, to raczej

To nas przecież też określa.

sko. Ale mamy sporo małżeństw miesza

się nie odzywają. Czują się źle w polskim śro

nych, wśród naszych gości jest sporo Cze

dowisku, a stąd już tylko krok do tego, by

chów, taka postawa byłaby nie w porządku

znaleźli się po drugiej stronie. Sądzę, że nie

wobec nich. W wypadku osób, które nie ma

jest nas aż tylu, by móc sobie na to pozwolić.

ją do końca określonej swojej tożsamości

Powinniśmy być tolerancyjni.

na różne imprezy w gminie były po polsku.
czy Spotkanie Wigilijne obecne były oba ję

promowanie polskiej kultury, pokazywanie

Jak według twoich badań ludzie okre
ślają swoją ojczyznę?

postaw patriotycznych, ale równolegle po

Dla nastolatków u nas pytanie np. o ojczy

dzieci czuły się u siebie, by język polski był

winniśmy być też otwarci na czeską kulturę,

znę, jest kosmicznym pytaniem. Oni nie wie

traktowany normalnie, na równi z czeskim.

która nas przecież otacza. Jak idę na polską

dzą jeszcze, gdzie będą mieszkali, co będą ro

Ale to nie znaczy, że powinniśmy się zamy

imprezę, to liczę z tym, że będzie prowadzo

bili. Dopiero tak około dwudziestki odpowie

kać na język czeski, na czeską kulturę i na cze

na po polsku, że będzie tam głównie pre

dzi są bardziej konkretne. Najczęściej jednak

skie środowisko.

zentowana polska kultura. Ale przecież każ

pojawiała się odpowiedź Zaolzie, region ja

narodowej, to mogłoby mieć wręcz odwrot
ny skutek. Myślę, że znacznie lepsze jest

dy z nas zna też czeskie przeboje, co w tym

błonkowski, moja wioska. Co ciekawe, tylko
moi najstarsi badani mówili, że dla nich ojczy

tańcząc? Zresztą na czeskich balach też

zną jest Polska, choć oni też często mówili

puszczają polskie przeboje.

o małej lokalnej ojczyźnie, o naszym regionie.

A naciskanie na to, byśmy z dziećmi

Na przykład również na to, by zaproszenia
By na takich imprezach, jak np. Dzień Dziecka

złego, że się dobrze bawimy również na nie

mówili tylko po polsku?

Powinniśmy zatem też zwracać uwagę
na takie małe, praktyczne rzeczy.

zyki - i polski, i czeski. Dbać o to, by nasze

■

Pytałaś też o to, w jakim języku czyta
ją książki, czy prasę.

W rodzinach, gdzie rodzice zwracają się

Jeśli chodzi o prasę polskojęzyczną to

do siebie po polsku, to naturalne. W pozo

czytają oczywiście „Zwrot" i „Głos Ludu".

stałych rodzinach to jednak niebezpieczne.

Młodzi raczej zaglądają do nich u dziadków

W efekcie może wiele osób zniechęcić, po-

lub rodziców, ale często ci, którzy już założy

myślą:„Skoro rodzice mówili z nami w domu

li rodzinę, też prenumerują nasze polskie

w gwarze, to dlaczego nie mamy tej gwary

media. Oprócz tego czytają prasę regional

przekazywać swoim dzieciom i dlaczego

ną „Hutnik", „Horizont". Jeśli chodzi o wiado

mamy się jej wstydzić?". Dzieci uczą się języ

mości w telewizji, to młodzi częściej ogląda

ka polskiego w szkole, poprzez oglądanie

ją czeskie wiadomości, ponieważ z nich do

polskojęzycznych bajek, czytanie polskich

wiedzą się praktyczne informacje dotyczące

książek czy podczas wyjazdów do Polski.

ich życia. To czeskie przepisy, czeska polity
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HARCERSTWO

Brać harcerska
- Aby szlaki przez nich wydeptane nie za

rosły - tak podsumował jubileuszowy apel
i ognisko założonego 40 iat temu Harcer
skiego Kręgu Seniora „Zaolzie" obecny na
czelnik Harcerstwa Polskiego w Republice
Czeskiej dh Krzysztof Mitura.
TEKST I ZDJĘCIA: BEATATYRNA
Harcerscy seniorzy oraz ich goście - har
cerze z innych kręgów seniorów harcerskich
Chorągwi Śląskiej oraz zaproszeni „cywile",
m.in. Konsul Generalny RP w Ostrawie Ja
nusz Bilski czy prezes ZG PZKO Jan Ryłko,
spotkali się 1 czerwca w ogrodzie Domu

kapela „Nowina”, to ognisko harcerskich se

PZKO w Lesznej Dolnej.

niorów nie różniłoby się niczym od każde

stała w orłowskim gimnazjum w 1912 roku

go innego harcerskiego ogniska.

- wyjaśnia obecny przewodniczący Harcer

Z ust gości padały słowa uznania i wdzięcz
ności za działalność, która, jak podkreślił kon

Była gitara, były też harcerskie piosenki

sul Janusz Bilski, nie jest tylko krzewieniem

znane wszystkim pokoleniom polskich dru

Kristen, który jako młody, 11-letni chłopak

idei skautingu, ale także krzewieniem pol

hen i druhów działających na wszystkich

harcerzem był krótko, w latach 1949-51.

skiego patriotyzmu.

ziemiach, na których żyją Polacy. A kiedy za

Później, w 1951 roku władze czechosło

brzmiało „Już do odwrotu głos trąbki wzy

wackie zabroniły działalności harcerskiej.

Gospodarze Domu PZKO w Lesznej za

skiego Kręgu Seniora „Zaolzie" Władysław

dbali o poczęstunek. A że sporo było gości

wa" harcerskim seniorom zakręciła się łezka

Kristen z dumą podkreśla, że „załapał się" na

spoza regionu, oprowadzili ich po Domu,

w oku.

przedwojenne harcerstwo, ponieważ jego

opowiadając o działalności ich Koła PZKO.

drużynę prowadzili druhowie przedwojenni.

40 LETNIA HISTORIA

Zwieńczeniem spotkania było, a jakżeby ina
czej, harcerskie ognisko. Wszystko według
tradycyjnego harcerskiego obrzędu.

8

drużyna skautowa na Zaolziu założona zo

I ci przedwojenni harcerze, 40 lat temu

A jak to z HKS „Zaolzie" było? Wszystko

mający po 60-80 lat, chcieli, by coś po nich

zaczęło się 40 lat temu, 1 czerwca 1977 roku.

zostało. Najmłodszy z nich, gdyby teraz żył,

Ławki ustawione w krąg, żadnego papieru

Bogumił Goj, ówczesny dyrektor Muzeum

miałby ponad 100 lat. Obecnie najstarszym,

w przygotowanej watrze. Ojej uroczyste roz

w Trzyńcu, który sercem był harcerzem, ze

i to aktywnym członkiem jest 96-letni Adolf

palenie poproszono druha Józefa Szymeczka,

brał przedwojennych druhów i założyli Krąg

Pawlas z Suchej Średniej, który był harcerzem

którego wypłowiały harcerski mundur świad

Seniorów.

jako uczeń orłowskiego gimnazjum. Później

czy, że działalność harcerska nie była w jego

Byli to więc harcerze, którzy mundurki

życiu tylko krótkim epizodem (W latach 1993-

ZHP, czyli Związku Harcerstwa Polskiego

1 czerwca 1977 roku, gdy zebrali się w trzy-

2001 był członkiem Rady Naczelnej HPC, ak

nosili już poza państwem polskim, w mię

nieckim Muzeum, nie mogła powstać oficjal

tywnym harcerzem znacznie dłużej).

dzywojennej Czechosłowacji.

na, zarejestrowana organizacja. W tych latach

założył swoją drużynę w Suchej Górnej.

Strażnikiem ognia mianowano druha

- Harcerze od początku promowali Zaol

harcerze schodzili się więc co jakiś czas w do

Piotra Poloka, członka wodniackiej drużyny

zie. W1935 na zlocie harcerskim w Spalę Za

mu któregoś z członków. Oficjalnie zaczęli

harcerskiej „Opty". I gdyby nie zaproszona

olzie reprezentowało 500 osób. A pierwsza

działać w latach 90.
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się pojawia, a cały czas zasnute to jest mgłą

- Najwięcej ze współpracy z Kręgiem Se

Teraz harcerscy seniorzy spotykają się co

i ogromnym wysiłkiem. Wędrowiec wspina

niora czerpią instruktorzy w wieku koło

miesiąc. Najczęściej są to spotkania towarzy

się na szczyt. Tam jakby za sprawą czaro

osiemnastu lat, którzy prowadzą swoje za

skie. A to jajecznica, a to po prostu spotkanie

dziejskiej różdżki wiatr rozgania chmury,

stępy, drużyny. Tym zupełnie małym to, co
opowiadają seniorzy, nic nie mówi. Ci, któ

CZASY WSPÓŁCZESNE

przy kominku. Są też widoczni na takich wy

usuwa mgłę... Stwierdzamy, że jesteśmy

darzeniach, jak uroczystości pod Watką, gdzie

w wędrówce już kilka lat, a krajobrazy są tak

rzy zaczynają pracować jako instruktorzy,

przychodzą w harcerskich mundurach. Ja

cudowne, że chce się iść dalej - mówił.

widzą w seniorach wzór - wyjaśnia Mitura.

kich? A no takich, jaki kto ma, bo przez te lata

- Wiatr te przemyślenia wędrowca znosi

Jak wyglądają wspólne spotkania? In

obowiązujących w ZHP mundurów było kilka

na dół, do doliny. A tam na podwórku szkol

struktor ma przygotowany temat, który

nym biegają dzieciaki. Ten wiatr niesiony ze

chce przekazać młodzieży. I nie musi sam

Podczas uroczystego spotkania 1 czerw

szczytu muśnie jednego, drugiego. I rozpo

opowiadać o tym, co zdarzyło się w 1940

ca Mitura w gawędzie, nieodzownym ele

czyna się kolejna wędrówka. Kręgi harcerzy

roku, bo zamiast niego senior wspomina,

mencie harcerskiego ogniska, używając

starszych już dawno wysłały w świat to mu

jak wyglądała sytuacja, kiedy był dziec

metafory wędrówki górskimi szlakami, mó

śnięcie wiatru. Waszym śladem ruszyły już

kiem.

wił o drodze harcerskiego życia. O pionie

kolejne generacje. Za to wam dzięki - zakoń

- Dla dziesięciolatka daty są abstrakcyj

rach, którzy szlaki przecierali, a teraz dzielą

czył gawędę Mitura, pokazując w niej, że dla

ne. Jednak jak widzi starego druha, który

się swymi wspomnieniami i doświadcze

kolejnych pokoleń harcerzy równie ważne,

opowiada o historii, to sobie myśli: „aha, to

niami z kolejnymi pokoleniami.

jak własna droga, są wskazówki tych, którzy

ten druh jest chyba tak stary, jak dziadek,

harcerskim szlakiem już podążają. Seniorów.

pradziadek. Czyli to chyba było, jak dziadek

wzorów.

Mówił, jak to idąc dogodnym, dobrze

był młody" - wyjaśnia Mitura.

oznakowanym szlakiem dochodzimy do
ostatniego schroniska, w którym spotyka
my doświadczonych przewodników.

KSZTAŁTOWANIE KOLEJNYCH POKOLEŃ
No właśnie. Jaką rolę odgrywają seniorzy

I dodaje, że dzięki tej kontynuacji, dzięki
przekazywanym kolejnym pokoleniom har

- Mogą obdarować mapą, busolą, wska

w kształtowa ni u kolejnych pokoleń harcerzy?

cerskim ideałom i zamiłowaniu do mło

zówką. Jednak ze schroniska wędrowiec

Harcerzy polskich działających na Zaolziu,

dzieńczych harców w harcerskim duchu,

wychodzi na szlak już sam. Szlak ginie we

a więc poza granicami Macierzy, gdzie kulty

szlaki przetarte i wydeptane przez dzisiej

mgle. Robi się stromo, niewygodnie, czasa

wowanie ideałów na czele z patriotyzmem

szych seniorów ZHP i HPC nie zarosną, nie

mi nawet po tym zboczu ślizga się w dół.

jest bardziej skomplikowane, niż wśród har

znikną i wędrować nimi będą kolejne poko

Trzeba przedzierać się, szlak raz niknie, raz

cerskiej braci żyjącej w granicach RP?

lenia polskiej młodzieży.

■
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Mariusz Surosz I Poznajmy się bliżej
Im lepiej kogoś się zna, tym gorzej o nim coś
napisać. Wychodzi się już wtedy poza na
wias stereotypowi czarno-białych schema
tów. Prócz emocji i sympatiijest coraz więk
sza wiedza. I już nic nie jest takie proste.
TEKST I ZDJĘCIA: KATARZYNA CZERNA
Mariusz Surosz to polski dziennikarz po
chodzący ze Świnoujścia. Od roku 2011 żyje
w Pradze. Czechami jednak interesuje się już
od lat 80. Właśnie o nich napisał dwie książki:
„Pepiki. Dramatyczne stulecie Czechów" oraz
„Ach, te Czeszki".Tę ostatnią przyjechał przed
stawić w czerwcu do Ostrawy. Rozmawiali
śmy o czechofilach, stereotypach i o drażli
wym temacie, jakim jest Zaolzie.
Pan nie lubi określenia czechofil...
Nie. W tym sensie, w jakim się czechofilizm rozwinął w Polsce. Większość Polaków,

wiem doskonale, że stereotyp jest tak silny,

To jest swobodny wybór. Albo trwamy w ste

że żadna publikacja tego nie rozbije.

reotypie, albo chcemy czegoś się dowiedzieć

których poznałem lub czytam ich wypowie

Czyli raczej nie ma Pan nadzieji, że

Mogą więc w jakiś sposób Pana książ

dzi, a którzy mówią o sobie, że są czechofila-

książka „Pepiki" i „Ach, te Czeski" w jakiś

ki pomóc w ciągłej bitwie na stereotypy?

mi, nie ma większej wiedzy o naszych sąsia

sposób uświadomi Polaków i zmieni ich

dach i głupkowato przyjmują wszystko, co

sposób postrzegania Czechów?

Może nastąpić jakiś proces. Wchodzą te
raz w swoje świadome życie młode pokole
nia polskie i czeskie. I jeżeli ich starsi nie na

pochodzi z Czech, za dobre. Po prostu, kiedy

Nie, takiej nadzieji nie mam. Te książki na

się pominie pewne tematy niewygodne, to

pewno wpłyną na tych, którzy je przeczytają.

stawią, to oni przyjdą jak czyste karty i sobie

jest tutaj bardzo fajny kraj. Ale warunek jest

Ale w związku z tym, że nie jest to lektura

wyrobią swoje spojrzenie. Ja robię to, co lu

taki, żeby nieuczciwie z tym postępować.

obowiązkowa, i dzięki Bogu, więc większość

bię. Jeżeli opisuję jakąś cząstkę tego świata,

Czyli te rzeczy, które są w Czechach złe lub

tego nie przeczyta. Te książki trafią do tych lu

to chcę to zrobić uczciwie, nie schlebiając

co najmniej nie wyglądają tak, jak sobie Po

dzi, którzy chcą czegoś się dowiedzieć. Intere

czytelnikowi. Nie utwierdzając go w jego

lacy wyobrażają, żeby je pomijać. I wtedy

przekonaniu. Ale zasiać pewien niepokój.

oczywiście można uważać się za czechofila.

sują się innym człowiekiem, jego losem, in
nym krajem. I wtedy myślę, że są to sprawy

Jak się troszeczkę postudiuje o tym kraju al

frapujące. Ba wiem to, bo dostaję potwierdze

Niepokój?

bo się wprost tutaj żyje, to przecież nie jest

nie od czytelników. Z tymi, którzy nie czytają

W rodzaju: o, proszę. Oburzasz się czło

to raj na ziemi. Ale ma swoje zalety. Więc ja

i nie chcą zweryfikować swoich wyobrażeń

wieku, jeżeli Polaka klasyfikuje się jako anty

oczywiście doceniam to, co tutaj jest dla

o jakimś narodzie czy kraju, to ja nic nie zrobię.

semitę, ultrakatolika i tak dalej. Ale tymcza

mnie interesujące. Ale określenie czechofil
działa na mnie jak płachta na byka.

sem robisz to samo w stosunku do innych
narodowości. Więc zastanów się, czy masz
taką wiedzę, by w ten sposób mówić. Cza

Z drugiej strony spotykamy się z opi

sem powiedzieć jest nawet odważniej „nie

nią, że Pana książki rozbijają stereotypy

wiem", niż powiedzieć coś stereotypowo.

o Czechach. Czy nie jest to aby do pewne

Dzięki stereotypowi zyskuje się przez chwilę

go stopnia rodzaj szufladkowania?

jakiś poklask, uznanie „o fajnie mówi". I nic

Tak, jest to szufladkujące. Nie lubię też

więcej.

określenia, że jestem filozofem i history

10

kiem. Bo co prawda skończyłem te kierunki,

Zostawmy może temat Czechów i Pola

ale nie uważam, że je praktykuję. Chyba że

ków, a poruszmy sprawę Zaolzia. W książ

na swoje potrzeby. Czasem sobie coś pofilo-

ce „Ach, te Czeszki" dotknął go Pan pisząc

zofuję w kuchni. Rozbijanie stereotypów?

rozdział o Elżbiecie Rusnok. Uważa go Pan

Powiem tak: stereotyp jest fałszywym spo

za trudny?

sobem na zapewnienie sobie spokoju. Ste

Cholernie trudny. I dlatego może będę

reotyp nie przynosi z sobą żadnej wiedzy, za

mówić o nim trochę nieskładnie. Uświada

to daje pozór, że coś wiemy o kimś. A ja

miam sobie, że będę korzystał z uogólnień,
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mieszkańców mało interesuje Zaolzie i tam
zamiast pokazać, że istnieje odrębny kultu
rowo region, to przedstawią taką kulturową
mieszankę.
A jaki jest stosunek Zaolziaków do Pa
na książek?
Wielokrotnie spotkałem się z taką posta
wę, że „to mytu żyjemy i my możemy powie
dzieć, jacy są Czesi, a wy, w znaczeniu Polacy
z Polski, piszcie sobie co chcecie. My wiemy
lepiej". W rozmowach, które można w róż
nych mediach spotkać, widzę, że się powta
rza, że siła pogranicza to bycie pomostem
między obu narodami. Ale poza taką dekla
rację nie widzę jakichś skutecznych działań,
aby to zrealizować.
Jednak Zaolzie stara się zaistnieć...
które mogą być krzywdzące w stosunku do

doskonale, że Czechosłowacja okresu mię

Z mojego punktu widzenia to działania

kilku osób.

dzywojennego była krajem, który szanował

jednostek, a nie polskich organizacji.Te kilka

prawa jednostek, ale w stosunku do mniej

festiwali folklorystycznych, Święto Góralskie

Wypowiadał się Pan w niektórych

szości czescy politycy zachowywali się wie

moim zdaniem bardziej skierowane są do

kwestiach krytycznie o sytuacji, jaka pa

lokrotnie nie fair. Są to drażliwe kwestie, ale

Polaków niż Czechów. Utalentowane osoby,

nuje na Śląsku Cieszyńskim.

wyczuwam brak prób sprawiedliwej oceny.

które znane są w Polsce czy Czechach - jak

Tak, powiedziałem krytycznie kilka rzeczy.
Dlaczego? Po pierwsze, jak poszukiwałem

A z drugiej strony, widzę ludzi, którzy jakby

Ewa Parna,Tara Puku, Krystyna Skalicka, akto

zamknęli się w dziewiętnastym wieku.

rzy polscy itd. z mojego punktu widzenia

pomocy przy napisaniu tego rozdziału, to jej

osiągnęli sukces, ale nie za sprawą działalno

nie znalazłem wśród liderów polskiej mniej

W jakim sensie?

szości. Po drugie, wielokrotnie Zaolziacy po

Ludzie, którzy są liderami tej społeczno

mi na to zapracowali. Dla mnie na Zaolziu

wtarzali, że zostali opuszczeni przez Polskę.

ści, czasami wydają się nie dostrzegać, że

wciąż za mało jest intelektualnego fermentu.

I to nawet odwołując się do czasów Kazimie

jest nowa polska kultura, która może być dla

Lubię bardzo teksty Dariusza Jedzoka, mogę

rza Wielkiego! Kolejna rzecz była taka, że Za

tych Polaków z Zaolzia bardziej atrakcyjna

wymienić jeszcze kilka nazwisk. Ale żeby coś

olziacy jak mantrę powtarzali mi, że tak mało

niż Mickiewicz czy Słowacki. I nagle okazuje

się zaiskrzyło i zaczęło się dyskutować, to

się o Zaolziu mówi. A jednak, gdy zobaczy

się, że przy otwartej granicy nie ma czerpa

musiałsię pojawić Jarosław Jot-Drużycki i na

łem, ile jest publikacji o Śląsku Cieszyńskim...

nia z niej. Jest fajna polska muzyka, są fajne

pisać „Hospicjum Zaolzie". Więc nasuwa się

ści polskiej mniejszości, tylko dlatego, że sa

filmy. Zaolziak może z tego czerpać i pewnie

pytanie podstawowe: czy liderzy polskiej

Więc jak postrzega Pan Zaolzie?

to robi, ale indywidualnie. A polskie instytu

mniejszości nie zadowalają się takim blich

Kilka aspektów. Najpierw, że tkwi tam

cje jakby trwają w przeszłości. Kiedy posze

trem, czyli tym, że są zaproszeni do Sejmu,

podskórnie poczucie krzywdy. Nie do końca

dłem na koncert w Pradze zespołu folklory

Senatu, Ambasady? A nie padają odpowiedzi

dla mnie zrozumiałe, bo zarzuty stawiane są

stycznego z Zaolzia, to oni zaśpiewali do

na pytanie: czego chcecie na Zaolziu? Dokąd

zarówno Czechom, jak i Polsce. Nie są one

słownie dwie piosenki związane z terenem.

zmierzacie Polacy w Republice Czeskiej? Te

jednak formowane precyzyjnie. Nie neguję,

Później były tylko morawskie i czeskie. A za

raz możecie się realizować, tylko ja nie widzę

że Zaolziacy doznali wielu krzywd i wiem

tem widzą szansę, że są w Pradze, gdzie

pomysłu, nie widzę strategii działania.

■
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zentującego jego dzieje. Pan Władysław jest
pracownikiem Zamku Cieszyn i moim prze
wodnikiem.

ZEGAR ODMIERZAŁ RYTM DNIA
- Historia zegarów na Wzgórzu Zamko
wym jest stosunkowo długa. Zegar, a raczej
tylko jego mechanizm, który znajduje się
dziś w wieży, pochodzi z 1913 roku - wta
jemnicza w dzieje zegara pan Władysław.
Zdradza, że to już trzeci z zamontowanych
mechanizmów na terenie zamku. Pierwszy
mechanizm zegarowy znajdował się na nie
istniejącej już dziś wieży przybramnej, czę
sto mylonej ze studnią.
Na początku wieku XIX wieża ta była na
zywana Wieżą Zegarową i mieściło się w niej
mieszkanie zarządcy i historyczny zegar.
- Posiadał dwa dzwony, które zachowały się
do dnia dzisiejszego, gdyż zostały prawdo

Znów odmierza czas

podobnie przeniesione do późniejszego ze
gara. Z tego pierwotnego zachował się jesz
cze jeden fragment znajdujący się obecnie
w zbiorach Muzeum Śląska Cieszyńskiego -

Arystoteles: Świat nie miał początku i nie będzie miał końca. Ruch jest wieczny, takjak
i czas, który go mierzy; pojęcie teraźniejszości zawiera pojęcie przeszłości i przyszłości.

opowiada pracownik Zamku.

TARCZA HERBOWA DAWNEGO ZEGARA
Chodzi o herb księcia Alberta Sasko-Cie-

Wiekowy zegar na XIV-wiecznej Wieży

nonać. Stąd roztacza się wspaniała panora

szyńskiego wieńczący ów stary mechanizm,

Piastowskiej dominującej nad Cieszynem

ma miasta leżącego na obu brzegach Olzy

który ufundował na Wieżę Piastowską ostat

ponownie, po latach milczenia, odmierza

oraz piękny widok na Beskidy od Bielska aż

ni książę cieszyński Fryderyk Habsburg.

czas, a jego spiżowe kuranty rozbrzmie

po Frydekz jednej strony, z drugiej zaś aż na

Według znanego polskiego heraldyka Al

wają nad grodem nadolziańskim.

Górny Śląsk. Tuż pod tarasem widokowym

freda Znamierowskiego jest to jedyny herb,

wieży, na wysokości mniej więcej 25 me

na którym Orzeł Państwa Polskiego i Orzeł

trów, znajduje się ów zabytkowy zegar. War

Księstwa Cieszyńskiego znajdują się na jed

to się przy nim zatrzymać, poznać jego dzie

nej tarczy.

TEKST: EMILIA ŚWIDER
ZDJĘCIA: EMILIA ŚWIDER, ARCHIWUM ZAMKU
Zabytek mogą obejrzeć turyści w drodze
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je i wsłuchiwać się w równomierne tykanie.

Tarcza wykonana z blachy malowana jest

Karty historii zabytkowego czasomierza od

dwustronnie i podzielona na cztery pola, ser
ce oraz klin. Awers herbu zwieńczony jest ko

na najwyższy punkt widokowy Wzgórza

krywa Władysław Żagań, wielki pasjonat hi

Zamkowego, na który prowadzi sto dwa

storii dawnego Księstwa Cieszyńskiego, au

roną książęcą, w której znajduje się wyobra

dzieścia stromych schodów. Warto je poko-

tor najpopularniejszego w Polsce błoga pre

żenie św. Jana Nepomucena.
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W dwóch polach jest Orzeł Polski, w dal
szych dwóch Pogoń Litewska, w sercu herb
rodu Sasów, w polu wciętym klinem od
spodu - herb Księstwa Cieszyńskiego - zło
ty orzeł w błękitnym polu. Całość zdobią
trzymacze herbowe - wspięte Iwy.
Rewers wieńczy Oko Opatrzności i in
skrypcja łacińska oznaczająca w tłumacze
niu: Ten szlachetny starego księcia cieszyń
skiego godnej podziwu świetności pomnik
Johann Kästner zarządca dóbr księcia cie
szyńskiego od zniszczenia uchronił i na nowo
zegar pomalował. To dzieło wykonał zaiste
wcześniej Jan Nepomucen.Sarasch, cieszyń
ski rzemieślnik 1805.

PONAD STULETNI MECHANIZM
Zegar w Wieży Piastowskiej znajduje się
w obudowie w postaci szafki. - Warto za
znaczyć, iż współcześnie dobry zegarek po

Władysław Zagan nakręca mechanizm zabytkowego zegara

winien działać co najmniej trzy lata, a ten
oto staruszek funkcjonuje od ponad wieku.

wym Mieście na Morawach, choć bardziej

no się, że cała budowla mogłaby runąć, więc

Napędzany jest potężnymi odważnikami,

znana pracownia znajdowała się w Uniczo-

spięto ją metalowymi klamrami. Widać je do

każdy o wadze około pół tony, zawieszony

wie - opowiada Władysław Żagań.

dnia dzisiejszego. Wieża była wtenczas
otynkowana, bowiem słynny architekt wie

mi na 20-metrowych linkach. Każdy z nich

Od razu dodaje, że właściwie to tylko

ma inną funkcję. Pierwszy nakręca dzwon

część mechanizmu, bowiem całość zajmo

deński Józef Kornhäusel przebudowując

wybijający godziny, środkowy wahadło, na

wała piętro wieży. Częścią zegara były jesz

Wzgórze Zamkowe w pierwszej połowie XIX

tomiast trzeci nakręca dzwon wybijający

cze do roku 1926 cztery tarcze wychodzące

wieku dostosował do stylu klasycystyczne-

kwadranse. Obciążniki „chodzą" w specjal

na wszystkie strony świata. Dziś ich nie ma.

go także ten średniowieczny zabytek. Otyn

nej obudowie drewnianej. Często dochodzi

Usunięto je w czasie pierwszego gruntow

kował go i zamieścił na nim wspomniane

do śmiesznych sytuacji, kiedy ludzie pytają

nego remontu Wieży Piastowskiej rozpo

tarcze zegarowe, których nie ma na wieży

czy to winda i kiedy ruszy. Sam mechanizm

czętego w 1927 roku.

już od prawie wieku. Zachowały się po nich

zegara pochodzi z 1913 roku i został wyko

Wtedy znaleziono na niej wiele pęknięć

nany w pracowni Rudolfa Thóndela w No

zagrażających stabilności obiektu i obawia

wnęki, które mieściły mechanizm napędza
jący wskazówki.
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ZEGAROWE DZWONY
Dzwony to najciekawszy element zega

stwem Cieszyńskim na przełomie wieków

Jej zdaniem każdy zamek powinien posiadać

XVIII i XIX - opowiada Władysław Żagań.

zegar. - To nowe doświadczenie na Wzgórzu
Zamkowym, oby tych nowych i dobrych do

ra, bo tak na prawdę, kiedy nie ma tarcz, to
one mówią nam, która jest godzina. Na star

CZY ZEGAR JEST PRECYZYJNY?
Na pytanie z jaką dokładnością zegar od

nieje cytat z Ewangelii św. Mateusza, który

mierza czas i czy jest punktualny, pan Włady

ny punktualnie. To trochę tak, jak z Hejnałem

brzmi: Słowo Pana trwa na wieki.

sław reaguje z uśmiechem. - W czasie pogo

Mariackim. O ile przyzwyczaimy się regulo

cją będzie, jeżeli zegar zacznie wybijać godzi

Zapisany jest po niemiecku, bowiem tym

dy chodzi jak przysłowiowy szwajcarski ze

wać zegarki według jego bicia, wtedy satys

językiem posługiwali się ostatni książęta cie

garek. Był na tyle punktualny, że odmierzał

fakcja będzie pełna. Cieszę się, że zegar udo

szyńscy. Chodziło o czasy austriackie i nie

rytm dawnego Księstwa Cieszyńskiego i rze

stępniliśmy turystom - mówi dyrektor.

miecki był językiem urzędowym w monarchii

czywiście według niego regulowano zegarki

austro-wegierskiej. Drugi dzwon wykonany

w całym naszym regione. W czasie niepogo

w 1803 roku w pracowni ludwisarskiej w Opa

dy natomiast są różne wahania czasowe,

Licznym marzy się, aby na wieżę zamko

wie przez Frantiśka Stanke'go wybija godziny.

mniej więcej od dwóch do siedmiu minut.
Albo spieszy, albo się spóźnia. Na to niestety

wą powróciły tarcze zegarowe skierowane

Jest ozdobiony ciekawymi ornamentami.

POWRÓT ZAMKOWEGO ZEGARA

CZY TARCZE POWRÓCĄ?

na wszystkie cztery strony świata. Czy jest ja

nie mamy wpływu. Po prostu mechanizm

kakolwiek nadzieja? - Myślę, że nie ma rze

jest wrażliwy na zmiany pogody - dodaje.

czy niemożliwych. To piękna sugestia. Moim
zdaniem warto pomyśleć o replikach tarczy,

Zabytkowy mechanizm zegarowy uru
chomiony został po dłuższej przerwie. - Do

ZAMKOWY CZAS

zamiast poszukiwać ich historycznych pozo

konał tego Józef Pieczonka, cieszyński zegar

Z ponownego uruchomienia zegara na

mistrz zajmujący się renowacją zegarów an

Wieży Piastowskiej zadowolona jest również

rzemieślnikami, którzy byliby w stanie zrobić

tycznych. Opiekuje się kilkoma zegarami

dyrektor Zamku Cieszyn Ewa Gołębiowska.

znakomite repliki-dodaje.

wieżowymi w regione. Był zaskoczony świet
nym stanem mechanizmu. Mechanizm wy
starczyło tylko wyczyścić, naoliwić i wahadło
poszło w ruch - informuje pracownik Zamku.
Zegar uruchamiany jest ręcznie. Robi to
cała męska załoga Zamku. - Nakręcamy go
korbką mniej więcej co dwa, trzy dni. Obciąż
niki wiszą na długich linkach nawijanych na
wałki, a na poszczególnych kondygnacjach
widać, na jakiej wysokości się znajdują. Waż
ne jest, by nie zeszły na sam dół, wtedy zegar
by się zatrzymał. Pilnujemy jak źrenicy oka,
by tak się nie stało. Tak więc piękny dźwięk
kurantów zabytkowego zegara, które roz
brzmiewają z Wieży Piastowskiej, opowia
da nam romantyczną historię o arcyksięciu
Albercie Sasko-Cieszyńskim i jego żonie Ma
rii Krystynie Habsburg, którzy rządzili Księ
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świadczeń przybywało. Największą satysfak

szym z nich, wykonanym w 1797 roku, wid
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Julian Fałat i jego zięć
Jeden z najwybitniejszych polskich malarzy z przełomu XIX i XX wieku, Julian Fałat,
przeżył z przerwami prawie dwadzieścia lat we wsi Bystra Śląska w Cieszyńskiem. Ar
tysta mieszkał w swojej willi z pracownią, nazywaną po dziś dzień Fałatówką. Jego zię
ciem był znany przedwojenny aktor Igo Sym.

TEKST: CZESŁAW GAMROT
ZDJĘCIA: CZESŁAW GAMROT, WIKIPEDIA
Urodził się BOlipca 1853 r. we wsiTuligło-

wy (obecnie na Ukrainie) w pobliżu Lwowa,
w wielodzietnej rodzinie wiejskiego organi
sty Kazimierza Pałata i jego żony Marianny.
Już od dzieciństwa podziwiał otaczającą go
przyrodę, rozbudowując w sobie malarską
wyobraźnię. Nie znosił natomiast szkoły.

PIERWSZE KROKI

Autoportret Juliana Fałata z roku 1896

Pierwsze tajniki sztuki malarskiej zgłębiał
w przybudówce domu, w której jego ojciec

dziba szlachecka połączona jest z kościołem

malował krzyże cmentarne. W1869 r. zapisał

jezuitów p.w. Bożego Ciała. Pod świątynią

się do Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie. Po

znajduje się krypta, w której spoczywa po

nieważ nie stać go było na farby olejne, zain

nad setka członków tego znaczącego rodu

teresował się akwarelą. W 1880 roku ukoń
czył studia na Akademii Sztuk Pięknych

Autoportret Juliana Fałata z roku 1910

w Monachium, które w połowie XIX w. było
uważane za mekkę artystów.

współczesnych zaledwie kilka. Do kraju po

Już w trakcie edukacji zaczął być docenia

wrócił po ponad rocznej nieobecności.

ny przez profesorów a jego rysunki trafiały na
łamy gazet. Potem zamieszkał w Warszawie.

SPOTKANIE Z PRZYSZŁYM CESARZEM

Poszukując inspiracji dla swej twórczości, za

Obrazy Fałata zdobyły uznanie także

czął podróżować. Wyjechał do Rzymu i do

u arystokracji, zaczęto go więc zapraszać na

Paryża, potem spędziłjakiś czas w Hiszpanii.

salony. W 1886 r. uczestniczył w zimowym

W 1885 r. ze swoim przyjacielem Edwar

polowaniu w Nieświeżu (obecnie na Biało

dem Simmlerem wyruszył w podróż dooko

rusi), gdzie znajduje się była rezydencja Ra

ła świata. Z całego szeregu akwareli, które

dziwiłłów - zamek, wpisany w 2005 r. na li

wówczas wykonał, przetrwało do czasów

stę światowego dziedzictwa UNESCO. Sie-

magnackiego.
W łowach w Puszczy Poleskiej z organizo
wanych przez księcia Antoniego Radziwiłła
brał udział również książę pruski Wilhelm,
którego dwa lata później koronowano jako
Wilhelma II na ostatniego cesarza Niemiec.
Artysta potem namalował obraz olejny na
płótnie „Polowanie na niedźwiedzicę z ma
łymi".
Fałat został oficjalnym rysownikiem cesar
skim. Jego główna pracownia przez długie
lata znajdowała się w Berlinie. A jego prace
spotykały się w Niemczech z entuzjastycz
nym przyjęciem, otrzymał też szereg presti
żowych nagród. Często wyjeżdżał do myśliw
skiej rezydencji cesarza w Hubertusstock.
W1893 r. otrzymał nominację na członka ber
lińskiej Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych.
W 1900 r. Fałat ożenił się z Włoszką - Ma
rią Comello, z którą miał potem troje dzieci.
Jako pierwsza przyszła na świat w 1901 r.
w Krakowie Helena, w sierpniu 1903 r. w Za
kopanem Lucjan, a w końcu w listopadzie
1904 r. w Krakowie Kazimierz.
W twórczości Fałata pojawiły się teraz
pejzaże zimowe. Pierwszy z nich namalował
podobno w roku 1903. Lubił często wyjeżdżać
do Zakopanego, co zaowocowało m.in. gór
skimi pejzażami, takich jak„Dolina Kościeli

Julian Fałat:„Pejzaż zimowy w Bystrej"

ska" czy „Pod Nosalem".
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Fałatówka jest od 1975 roku odziałem
Muzeum w Bielsku-Białej. W międzyczasie
przeszła trzykrotną modernizacją ekspozycji
stałej oraz gruntownym remontem. Muzeum
zajmuje osiem pomieszczeń na parterze
i pierwszym piętrze. Ekspozycję tworzą licz
ne obrazy olejne i akwarele: autoportrety,
portrety rodziny i przyjaciół, pejzaże z wielu
podróży oraz prace o tematyce myśliwskiej.
Ogółem obejmuje prawie sześćdziesiąt
dzieł artysty. Wystawę urozmaicają fotogra
fie Fałata z rodziną i przyjaciółmi, jego świa
dectwa szkolne, dyplomy, wyróżnienia, od
znaczenia oraz inny materiał archiwalny, jak
również pamiątki związane z podróżą do
okoła świata.
Naprzeciw Fałatówki rozpościera się Park
Juliana Pałata. Na tutejszej tablicy informa
cyjnej można przeczytać, że „(...) wybitny
malarz w dolinie tej rzeki (Białej) szukał spo
koju i kontaktu z przyrodą, którą przenosił

PRZEPROWADZKA DO BYSTREJ
Utrwalał też motywy krakowskie - wido

i społecznego miasta, gdzie spotykali się ar

na papier i płótno. Jego królestwem był wi

tyści, dyplomaci i ludzie kultury. Fałat uczest

dok otaczających go gór. Tu był, tu żył i tu

ki na mury miejskie w różnych porach dnia,

niczył w posiedzeniach rady miejskiej, kiedy

malował pejzaże i nasze obyczaje, i tu pozo

włącznie „Autoportretu na tle panoramy

dyskutowano o sprawach kultury, a swym

stał na zawsze."

Krakowa z pracowni".

autorytetem wspierał różne akcje społeczne.
W Toruniu malował nadwiślańskie pejza
że i różne zakątki tego pięknego miasta.

W 1917 r. Fałat namalował akwarelę Por

kowie, przeniósł się do swej posiadłości

W roku 1923 po śmierci syna Lucjana prze

tret córki Heleny w hiszpańskim bolerku. Ta

w Bystrej Śląskiej usytuowanej nad lewym

kazał toruński dom Pomorskiemu Towarzy

wyszła trzy lata później w Warszawie za Ka

brzegiem rzeczki Białej w Cieszyńskiem,

stwu Opieki nad Dziećmi na bursę dla sierot.

rola Juliana Syma, późniejszego aktora te

gdzie osiadł z żoną i dziećmi. Willę polecił

W latach 1922-1923 sprawował urząd

atralnego i filmowego, znanego bardziej

wznieść już przed ośmiu laty. Tutaj spotykał

dyrektora Departamentu Sztuki w Minister

się też często ze swoimi przyjaciółmi: pisa

stwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu

Ciekawostką jest, że jego ojciec Antoni

rzem Kornelem Matuszyńskim oraz mala

blicznego. Był członkiem Towarzystwa Arty

Sym był po rozpadzie Austro-Węgier jakiś

rzami Wojciechem Kossakiem i Jackiem Mal

stów Polskich „Sztuka", jednak usiadłszy na

czas jednym z urzędników dbających o przej

czewskim.

powrót w Bystrej wstąpił też do grupy po

ście rozległych lasów w majątku Komory Cie

etów beskidzkich Czartak.

szyńskiej na własność państwa polskiego.

Na terenie współczesnej Bystrej, wcho

pod pseudonimem Igo Sym.

dzącej obecnie w skład gminy Wilkowice,

Oprócz wielu miejsc na ziemiach polskich

Karol Julian Sym miał dwóch starszych

do roku 1956 funkcjonowały dwie odrębne

artysta prezentował swe prace również

braci. Ernest w roku 1925 osiadł w Warszawie,

wsie - Bystra Krakowska i Bystra Śląska, two

w wielu miastach za granicą, m.in. w Paryżu,

gdzie później zasłynął jako znany biochemik

rzące teraz jedną całość. Po pierwszym roz

Liege, Berlinie, Monachium, Dreźnie, Dussel

i enzymolog. Podczas okupacji niemieckiej

biorze Polski w 1772 r. do rozpadu Austro -

dorfie, Wiedniu, Wenecji, Rzymie a nawet

włączył się do ruchu oporu, m. in. prowadził

Węgier pierwsza z nich jako część Żywiec

w Chicago i Saint Louis.

czyzny znajdowała się w Galicji, druga na
Śląsku. Obie Bystre rozdzielała rzeczka Biała.

W OBLICZU TRAGEDII ŻYCIOWYCH

nielegalną produkcję materiałów wybucho
wych i zapalających, paliw oraz toksyn bakte

WIDOK OTACZAJĄCYCH GO GÓR

ryjnych dla Armii Krajowej. Zginął tragicznie

Czasy spędzone w Bystrej należą do jed

w wypadku drogowym w sierpniu 1950 r.

nego z najpłodniejszych okresów twórczo

w Warszawie. Drugi brat Alfred zdecydował

Na przełomie maja i czerwca 1916 r.

ści artysty. Scenerie Bystrej i Beskidów uczy

się na życie w Austrii, gdzie zrobił karierę jako

przebywał w Legionowie na froncie wołyń

nił tematem dziesiątek swoich prac. Wśród

kompozytor muzyki poważnej. Zmartw roku

skim, gdzie mu zlecono wykonanie różnych

mieszkańców wioski cieszył się wielką po

1973.

prac artystycznych. Malował m.in. Legiono

pularnością, znał ich prawie wszystkich oso

wo, Cmentarz w Wołczesku. W sierpniu te

biście, a niektórych nawet portretował.

goż roku zmarła jego żona.
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ZIĘĆ JULIANA FAŁATA

W roku 1910, po ustąpieniu ze stanowi
ska rektora Akademii Sztuk Pięknych w Kra

Karol Julian Sym urodził się w 1896 r.
w Innsbrucks Podczas pierwszej wojny świa

W Bystrej również zmarł 9 lipca 1929

towej walczył cztery lata w szeregach armii

W roku 1919 brał udział jako ochotnik

w wyniku zapalenia płuc. Po śmierci spoczął

austro-węgierskiej, gdzie dorobił się stopnia

w walkach o Śląsk Cieszyński. Rok później

na tutejszym cmentarzu. W prasie ukazał się

porucznika. Po upadku monarchii wstąpił do

osiedlił się w Toruniu. Jego toruńska kamie

szereg nekrologów i esejów poświęconych

Wojska Polskiego. Od roku 1921 pracował ja

nica stała się ośrodkiem życia kulturalnego

jego twórczości.

ko urzędnik bankowy w Warszawie.
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jest też z szeregu czeskich filmów przedwo

poddać się leczeniu. Tam również we wrze

jennych w reżyserii Karla Lamaća.

śniu 1950 r. zmarła.

Natomiast w Cafe Electric występował

Okupanci mianowali Syma za jego zasłu

wspólnie z aktorką niemiecką Marlene Die

gi dyrektorem niemieckiego warszawskie

trich, która wówczas dopiero stała u progu

go teatru Theater der Stadt Warschau, przed

swej oszałamiającej kariery filmowej. Praw

wojną polskiego. Został również zarządcą

dopodobnie przeżył z nią krótki romans. Po

pierwotnie polskiego kina Palladium, prze

dobno właśnie on miał podarować jej słynną

mianowanego przez Niemców na Helgo

piłę, na której aktorka grała amerykańskim

land, a przeznaczonego wyłącznie dla kino

żołnierzom podczas drugiej wojny światowej.

manów narodowości niemieckiej.

W 1933 roku Igo pojawił się w obsadzie

Ponadto otrzymał koncesję na prowa

polskiego filmu„Szpieg w masce", obok Han

dzenie teatru „Komedia" i został doradcą ds

ki Ordonówny. Jego zdolności aktorskie nie

kultury gubernatora dystryktu warszawskie

były oceniane zbyt wysoko i mówiono o nim

go Ludwiga Fischera. W roku 1940 gorliwie

jako o „pięknym statyście". Pomimo tego

zaangażował się w zdjęcia do antypolskiego

udało mu się zaskarbić serca publiczności,

filmu „Heimkehr" (Powrót do ojczyzny).

a zwłaszcza kobiet wykreowanym wizerun
kiem przystojnego dżentelmena z niena
gannymi manierami. Występował również
Aktor Igo Sym

w warszawskich kabaretach. Bilety były wy

likwidacji. Dnia 7 marca 1941 rankiem u jego

kupywane z wyprzedzeniem. Teksty do jego

warszawskiego mieszkania na ul. Mazowiec

piosenek pisał m. in. Julian Tuwim.

GWIAZDOREM FILMOWYM
Jego małżeństwo z Heleną nie należało

WYROK ŚMIERCI
Polskie podziemie podjęło decyzję o jego

ka zapukali dwaj mężczyźni w długich płasz
czach. Kiedy otworzyła im służąca, poprosili,

WSPÓŁPRACOWNIKIEM GESTAPO

„by wezwała pana dyrektora Syma". Wkrótce

do udanych. Po kilku latach pożycia córka

Jeszcze przed wybuchem drugiej wojny

potem w drzwiach pojawił się również wła

Fałata odeszła od niego i zabrała ze sobą

światowej nawiązał współpracę z wywia

ściciel mieszkania, pytając, w czym może im

również ich syna Julka. Chłopiec zmarł po

dem niemieckim. Wkrótce po zdobyciu War

pomóc. Gdy na pytanie, czy nazywa się Igo

tem w wieku dziewięciu lat na zapalenie

szawy przez Niemców został współpracow

Sym, odpowiedział twierdząco, zabrzmiał

opon mózgowych. Zanim zachorował, prze

nikiem gestapo, m. in. pomógł hitlerowcom

strzał i były gwiazdor filmowy osunął się na

bywał jakiś czas u dziadka Juliana w Bystrej.

dopaść już wspomnianą Hankę Ordonów

ziemię z kulą w sercu. Wyrok śmierci nad

Helena, która sama też była poważnie cho

nę. Aktorka trafiła do więzienia. Dzięki usil

zdrajcą narodu polskiego i kolaborantem

ra, niedługo po śmierci synka popełniła sa

nym zabiegom jej męża udało się jej wydo

został wykonany. Syma zastrzelił porucznik

mobójstwo.

stać na wolność.

Wojska Polskiego Roman Rozmiłowski. Zgi

W roku 1925 udało się Karolowi Juliano

Kiedy jednak wspólnie wyjechali do Wil

wi Symowi zadebiutować w filmie„Wampiry

na, aresztowali ich agenci radzieckiej NKWD.

Po śmierci Iga hitlerowcy ogłosili w War

z Warszawy". Wkrótce potem zaczął używać

Hankę wywieziono do gułagu w Uzbekista

szawie żałobę. W odwecie aresztowali po

pseudonimu artystycznego „Igo". W roku

nie, a jej małżonka gdzieś głęboko do Rosji.

nad setkę osób, w tym kilku znanych pol

1926 grał w ekranizacji „Die Pratermizzi",

Po jakimś czasie obu wypuszczono. Spotka

skich aktorów. Dwudziestu jeden z nich roz
strzelano, pozostali trafili do dziś już nie

nął podczas Powstania Warszawskiego.

która przyniosła mu znaczny rozgłos. Po je

li się w Taszkencie. Stamtąd udali się przez

go boku pojawiła się Anny Ondra (Ondräko-

Bombaj do Bejrutu, gdzie ze względu na po

istniejącego warszawskiego więzienia Pa

vä). Pochodząca z Tarnowa aktorka znana

garszający się stan zdrowia aktorka musiała

wiak i do Oświęcimia.

■
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CZYTELNICTWO

DYSKUSJE 0 CIEKAWYCH LEKTURACH
Regularnie co miesiąc odbywają się
w Oddziale Literatury Polskiej Biblioteki
Regionalnej w Karwinie-Frysztacie, który
jest jedynym samodzielnym polskim od
działem wśród bibliotek zaotziańskich,
spotkania Klubu Dyskusyjnego. Człon
kostwo jest nieformalne, w rozmowach
o polskich książkach może uczestniczyć
każdy.
TEKST I ZDJĘCIA: CZESŁAWA RUDNIK
Klub Dyskusyjny powstał spontanicznie,
chodziło o to, by miłośnicy książek mogli
w stałych terminach schodzić się na kolejną
rozmowę o przeczytanych ostatnio lektu
rach. Pomysł wzbudził zainteresowanie czy
telników. Ustalono termin spotkań, jest to
każdy pierwszy wtorek miesiąca od godziny
dziewiątej.
- Uczestnicy wymieniają się recenzjami
książek, polecają je sobie nawzajem. Ale dys

spis lektur, które chętnie polecali innym, lub

do biblioteki. Rośnie więc podczas spotkań

kusje nie sprowadzają się tylko do tematów

też listę książek, które chcieliby przeczytać.

w Klubie Dyskusyjnym także ilość wypoży

książkowych - wyjaśnia bibliotekarka Barba

Spotkanie odbyło się w mniejszym gro

czeń. Rozmowie o tym, co warto przeczytać,

ra Kołatek. Rozmowy toczą się również na te

nie. Jedną z przyczyn była pogoda, duszno

sprzyja serwowana dla spragnionych kawa

maty polityczne, ekologiczne, społeczne. Po

jak przed burzą. Ale jak twierdzą bibliote

czy herbata.

nieważ wśród osób dyskutujących są głów

karki, grono uczestniczących w spotkaniach

Pracownice biblioteki są zadowolone, że

nie ludzie starsi, babcie i dziadkowie, mogą

osób poszerza się, przychodzi 10-12 miło

pomysł się sprawdził i Klub Dyskusyjny roz

przyprowadzić też swoje wnuki i zapoznać

śników dobrej lektury. To w sam raźna moż

wija swoją działalność. Kierowniczka Od

ich z biblioteką.

liwości ciasnych, bo pełnych półek z książ

działu Literatury Polskiej Helena Legowicz

kami pomieszczeń Oddziału Literatury Pol

zwraca uwagę na jeszcze jeden pozytywny

skiej.

aspekt spotkań. Jego uczestnicy podają na

Tak było również podczas ostatniego
spotkania 6 czerwca. Jego uczestnicy roz

18

mawiali, oczywiście po polsku, m.in. o cie

W ofercie dla uczestników dyskusji są

zwy książek, których nie ma jeszcze w tej bi

kawych książkach historycznych, sensacyj

również przygotowane przez bibliotekarki

bliotece, a warto, by znalazły się na półkach.

nych, nowych publikacjach autorów pol

specjalnie na tę okazję najnowsze nabytki,

Pomagają bibliotekarkom w ten sposób

skich, ale i obcych. Niektórzy mieli ze sobą

publikacje, które w ostatnim czasie dotarły

przy zakupie książek.
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Ambasador Grażyna Bernatowicz zostaje
PRAGA / W ogrodach Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pra
dze odbyło się 30 maja spotkanie zorganizowane z okazji rocznicy
powstania Konstytucji 3 Maja. W trakcie uroczystości ambasador
Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze Grażyna Bernatowicz ogłosiła,
że pozostaje na swoim stanowisku.
Grażyna Bernatowicz placówką dyplomatyczną Polski w Pradze
kieruje od czerwca 2013 roku, wcześniej pełniła obowiązki wicemini
stra spraw zagranicznych ds. parlamentarnych, polityki europejskiej
i praw człowieka. 30 czerwca bieżącego roku miała zakończyć swoją
misję w Pradze.
Jak oświadczyła obecnym na spotkaniu w ogrodach Ambasady
RP, otrzymała wiadomość z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RR że

Na spotkanie w Pradze przybył m.in. prezes Zarządu Głównego

pozostaje w Pradze. Wiadomość ta była dla niej samej miłym zasko

PZKO Jan Ryłko, który przywiózł ze sobą duży prezent dla pani am

czeniem. Wypowiedź Grażyny Bernatowicz zgromadzeni w ogro

basador. Była to zrobiona przez koronczarki ozdobna parasolka i rę

dach goście nagrodzili gorącymi oklaskami.

kawiczki.

(RED) / Fot. Halina Szczotka

Kronhold nominowany do Nike

cował w wydziale kultury w Bielsku-Białej, był cieszyń

WARSZAWA / Podczas 8. Warszawskich Targów

skim radnym, konsulem generalnym RP w Ostrawie,

dziennikarzem (publikował również w„Zwrocie"), pra

dyrektorem Instytutu Polskiego w Bratysławie.

Książki zaprezentowano listę nominowanych do
tegorocznej Nagrody Literackiej Nike.

Jako poeta był współtwórcą Nowej Fali, człon

Na liście znalazło się 20 pozycji, w tym 7 tomików

kiem grupy poetyckiej Teraz. Jest autorem tomów

poetyckich, 5 powieści, 4 reportaże i 4 eseje. Wśród

poezji„Samopalenie"(l 972),,,Baranek lawiny"(1980),

nominowanych jest też tomik poetycki „Skok w dal"

„Oda do ognia" (1982), „Niż" (1990), „Wiek brązu"

byłego konsula generalnego RP w Ostrawie Jerzego

(2000),„Epitafium dla Lucy"(2012),„Szlak jedwabny"

Kronholda, mieszkającego w Cieszynie.

(2014),,,Wy bór wierszy" (2014), „Skok w dal" (2016).

Jerzy Kronhold studiował polonistykę na Uniwer

Fundatorami nagrody są „Gazeta Wyborcza"

sytecie Jagiellońskim, jest absolwentem reżyserii PWST w Krakowie. Pra

i Fundacja Agory. Jury ogłosi swoją decyzję w pierwszą niedzielę

cował w Teatrze Śląskim w Katowicach, był antykwariuszem w Cieszynie,

października.

Nie będzie łatwo..

jących przy imprezach w bufetach, szatniach itd., a należy to uczynić,

Powoli już się ugruntowąją nowe struktury naszego polskiego
matecznika. Oby jak najwięcej powołanych czy raczej wznowionych

(r) Fot. Beata Tyma

to mamy tych działaczy prawo liczyć jeszcze w tysiącach. Najbardziej
cenię sobie właśnie te tysiące bezimiennych pezetkaowców, doku
mentujących swoją działalnością nasze prawa do tej ziemi ojców.

po półwieczu naszych instytucji wykazało rację bytu i żeby się umie

Czy nie świadczą o tym takie fakty, że już praktycznie tylko my

jętnie do siebie dopasowały, wzajemnie się uzupełniąjąc, a przede
wszystkim wspierając nawzajem.

pracujemy społecznie w chórach, przy bufetach. Inne organizacje
wyręcząją się w tym zakresie profesjonalistami.

Tam, gdzie się coś dzieje, są nieuniknione także spory. Życzmy

Czego zaś szczególnie pragnę przy tej noworocznej okazji, to

sobie, żebyśmy się spierali w imię jak najlepszego organizowania

wielu zbliżeń. Czechosłowacji z Polską, Rady Polaków z tą grupą czo

naszej działalności narodowej, nie o prywatę czy też z ważniactwa
albo cwaniactwa.

łowych działaczy PZKO, która do tego zbliżenia (mam nadzieję, że na

Rok 1992 jest kolejnym rokiem jubileuszowym PZKO. Obchodzić

i nieco czasem starszymi, a pomimo to też chcącymi dobrze, wybit

będziemy 45-lecie Związku. Nasz dorobek jest imponujący. Pragnę

nych indywidualności z naszego twórczego parnasu z ich rywalami.

razie) nie dąży, młodych gniewnych z mniej od nich wojowniczymi

szczególnie mocno podkreślić, że zawdzięczamy go setkom ofiar

Przede wszystkim zaś — szanujmy się!

nych działaczy. Jeśli zaliczyć do nich członków zespołów, ludzi pracu-

JAN RUSNOK („Zwrot", 1/1992, str. 1-3)

Wirtualna lista przebojów: zwrot.cz w maju
1. W maju najwięcej odsłon (ponad 5,6 tys.) zaliczył wpis nt. zdjęć maturalnych, w którym można było głosować na najlepsze tableau. Kon
kurs wygrała czesko-polska klasa Akademii Handlowej, której tableau zdobi naszą tylną okładkę.
2. Sporym powodzeniem cieszył się też fotoreportaż z XV Festiwalu Piosenki Dziecięcej.
3. Również zdjęcia z Igrzysk Lekkoatletycznych przyciągnęły na nasze strony sporo internautów.
4. Na czwartej pozycji znalazł się reportaż z otwarcia nowej świetlicy PZKO wTrzanowicach.
5. Internautów ciekawiła też informacja o tym, że konsul generalny Janusz Bilski postanowił przyznać Srebrne Spinki Magdalenie Ćmiel.
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RZEMIOSŁO

Sfalowane, od pokoleń.
<6 ludowym fajansie, z, stupes
Rozkwit ceramiki tupeskiej przypada na lata 70. i 80. XX wieku - wówczas wypada
ło mieć chociażjeden okaz artystycznego rzemiosła. Popularność tej ceramiki była tak
duża, że do dzisiaj w niejednym domu w Czechach można znaleźć dzbany, misy, kub
ki i czarki malowane z charakterystycznym wielobarwnym ornamentem kwiatowym
na mlecznobiałym tle.
TEKST I ZDJĘCIA: SYLWIA GRUDZIEŃ

Choć dzisiaj są już„niemodne", często niepasujące do wystroju, stoją mimo wszystko

ETNOGRAFICZNA WYSTAWA
Na powrót do tradycji dzbankarskich na

w mniej lub bardziej widocznym miejscu

Morawach duży wpływ miała Etnograficzna

w przeczuciu, że są jednak wartościowe.

Wystawa Czechosłowacka, która odbyła się
w Pradze w 1895 roku. Wydarzenie wzbudzi

TUPESY
Tupesy to mała, licząca nieco ponad
1000 mieszkańców miejscowość na Mora

ło wśród elit zainteresowanie ludowymi wy
robami oraz potrzebę ochrony tradycyjnego
rzemiosła.

wach, administracyjnie przynależąca do po

Jedną z tych osób był Frantiśek Kretz, na

wiatu Uherske Hradiśte w województwie

uczyciel i muzyk, później dziennikarz i zbie

zlińskim. W połowie XIX wieku była znaczą

racz oraz propagator kultury ludowej na Sło

cym ośrodkiem garncarskim, znanym z ce

wacku. To dzięki jego staraniom w dniach od

ramiki siwej.

2 lutego do 7 marca 1914 roku odbył się w Ho-

To również tutaj na początku XX wieku

doninie kurs garncarski zorganizowany przez

odżyły tradycje dzbankarskie, które cztery

Zrzeszenie Artystów Morawskich w Hodoni-

wieki wcześniej przynieśli na te tereny Ha-

nie (Sdrużeni vytvarnych umelcü moravskych

banowie - anabaptyści głoszący wspólnotę

v Hodonme), na który zaproszono okolicz

prowadzili zajęcia praktyczne. Dodatko

majątku i środków produkcji, którzy pod

nych garncarzy. Celem kursu miała być nauka

wo wpierał ich hodoniński ceramik J. Weber

wpływem prześladowań w nadreńskich kra

podstaw dzbankarskiego rzemiosła.

i rzeźbiarz Frantiśek Üprka (1868-1929).

jach Niemiec i Republiki Weneckiej zmusze

Podczas trwającego sześć tygodni kursu

ni byli do ucieczki na wschód i osiedlenia się

Frantiśek Kretz prowadził zajęcia dotyczą

garncarskich i próbowali wytoczyć typowe

już na początku XVI wieku w południowym

ce historii rzemiosła oraz zagadnień etno

dla dzbankarstwa naczynia, takie jak naczy

Morawach i zachodniej Słowacji.

graficznych. Natomiast malarz Jan Kohler

nia na wodę, wino i śliwowicę, dzbany czy

W domu garncarza. Muzeum Ceramiki Tupeskiej wTupesach
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(1873-1941) i malarz Joża Üprka (1861-1940)
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Uczestnicy pracowali na dwóch kołach

U powały suszą się wytoczone naczynia

RZEMIOSŁO

talerze. Starali się również wyrabiać kropielniczki, kałamarze, solniczki i figurki.

SUROWIEC INIE TYLKO

Najpierw nauczył się zawodu mechanika-

odnalazł w końcu odpowiednią glinę w uro

-sm arowa cza w szkole przemysłowej w Brnie.

czysku „Soudne". Glina po zmieleniu walcami

Przez jakiś czas przebywał na praktykach we

ceglarskimi i uszlachetnieniu domieszkami

Wiedniu. Po powrocie do domu ożenił się

w końcu uzyskała pożądane właściwości.

Ponieważ produkcja fajansu znacznie róż

i pracował w cukrowni, ale już w tym czasie

Farby i glazurę początkowo wyrabiał we

ni się od wyrobu użytkowych naczyń garn

zajmował się zbieraniem po okolicy próbek

własnym zakresie. Ponieważ nie był zadowo

carskich, i to nie tylko ze względu na skład

gliny. Po ośmiu latach zakupił okazyjnie młyn

lony z efektów, postanowił w 1919 roku udać

chemiczny surowców, ale i proces technolo-

z małym gospodarstwem w miejscowości

się wraz ze swoim szwagrem Jaroslavem

Krhov koło Bojkovic. Niebawem jednak młyn

Brzobohatym w podróż na zachód Słowacji

spłonął i poważnie zachorowała jego żona,

w okolice Trnavy do siedzib starych habań-

co zmusiło go w 1904 roku do powrotu w ro

skich mistrzów, aby zgłębić tajniki wyrobu

dzinne strony, tym razem do Tupes.

farb i glazury. Oczywiście na miejscu spotkali

Tam prowadził sklep spożywczo-prze
mysłowy, wyszynk piwa oraz produkował

się z odmową - wiadomo, każdy mistrz strze
że tajemnicy swojego rzemiosła.

i sprzedawał pastę do butów. Od jednego

Na szczęście w miejscowości Dechtice od

z klientów sklepu, pracownika cegielni, do

wiedzili wdowę po habańkich dzbankarzu,

wiedział się, że miejscowa cegielnia jest na

która pozwoliła im obejrzeć warsztat po mężu.

sprzedaż. Nie wahając się ani chwili sprze

Tam znaleźli kilka przepisów na farby i glazurę.

dał sklep i w 1909 roku kupił cegielnię. Wraz

Z nowymi informacjami Urednićek po

ze swoim bratem Josefem wprowadził me

wrócił do Tupes i rozpoczął żmudny proces

chanizację produkcji cegieł, które dotych

wyrobu własnych farb i glazury. Po powrocie

czas wyrabiano ręcznie.

do domu urządził w chlewie warsztat z garn
carskim z kołem i nowym piecem.

POCZĄTEK TUPESKIEGO FAJANSU
W 1914 roku los poważnie go doświad

W 1921 roku udał się z kolei na praktykę
do manufaktury Słowackiej Majoliki w Mo

cza - umiera jego żona i zostaje sam z sze

drej, gdzie zyskał doświadczenie w obróbce

ściorgiem dzieci. To właśnie wówczas jego

gliny, poznał tajniki wypału, przygotowy

przyjaciel Ferdinand Petras, garncarz z Tu

wania glazur oraz nanoszenia ornamentów.

pes, nakłonił go do uczestnictwa w kursie
w Hodoninie po to, by choć na chwilę wy
rwać go z żałoby. Urednićek zgodził się tyl
giczny, uczestnicy kursu musieli się zmierzyć
z wieloma trudnościami.

W NOWYM WARSZTACIE
Na początku lat 20. ÜrednIckowi udało

ko po zapewnieniu, że nie będzie musiał ani

się uruchomić pracę w warsztacie i unormo

toczyć, ani malować, a jedynym jego zada

wać proces produkcji. Praca szła pełną parą

niem będzie wypalanie gotowych naczyń.

- w końcu naczynia zaczęły spełniać założone

Podstawowym problemem był surowiec.

Tak zaczyna się historia tupeskiego fajansu.

przez nestora tupeskiej ceramiki wymogi.

Pozyskiwana przez okolicznych garncarzy gli

Po zakończeniu kursu Jaroslav Urednićek

Głównym celem stało się zatem zdobycie ryn

na z Jalubi była za mało wapienna - w czasie

wrócił do Tupes. Choć dostał powołanie do

wypału odpadała ze ścianek naczyń glazura.

wojska, z powodu urazu stopy został u znany

Choć zainteresowanie ceramiką było du

Kolejnym problemem był piec - ten opalany

za niezdolnego do walki. Za wstawiennic

że, okoliczna ludność nie była zamożna, więc

drewnem, używany przez garncarzy, zanie

twem Kretza otrzymał od arcyksięcia Franci-

naczynia były bardzo tanie. Dlatego też na

czyszczał glazurę i redukował kolory.

syka Ferdinande d'Este finansowe wsparcie

początku lat 20. Urednićek zwrócił się o po

Kłopot nastręczały również farby - te ogól
nie dostępne, były kiepskiej jakości.

ku zbytu oraz funduszy na dalszą produkcję.

oraz zwolnienie od podatków ze względu na

moc do praskiego stowarzyszenia „Zśdruha"

wielodzietność.

zajmującego się zbytem wyrobów ludowych.

Ze wszystkich uczestników tylko Jaroslav

Urządził w swojej cegielni niewielką pra

Ponieważ towar się spodobał, stowarzysze

Üredmcek wykorzystał wiedzę i praktyczne

cownię dzbankarską. Ożenił się powtórnie,

nie pożyczyło mu 10 000 Kć, które należało

umiejętności zdobyte podczas kursu. Zanim

pojawiły się kolejne dzieci, więc jego głów

zwrócić w formie towaru. Stowarzyszenie za

do tego doszło upłynęło jednak wiele lat

nym celem było utrzymanie rodziny. Jedy

strzegło sobie wyłączne prawo do sprzedaży

prób i zawodów.

nie w wolnych chwilach mógł poświęcić się

i firmowało towar swoją pieczątką.

JAROSLAV ÜREDNICEK
Jaroslav Üfednicek (1874-1951) urodził
się w miejscowości Napajedla, niedaleko

swoim zainteresowaniom. Było to tym bar

Jednak nawet taka forma stałego zbytu

dziej trudne, bowiem produkcja w cegielni

nie mogła zaspokoić potrzeb licznej rodzi

miała zastój, musiał więc szukać zarobku

ny. W związku z czym w tych najcięższych

w cukrowni i elektrowni w Welehradzie.

czasach synowie Urednićka, Svatopluk i Ol-

Tupes. Jego ojciec był rzeźnikiem, matka

drich jeździli po okolicznych, a później mo

gospodynią domową. Zamiłowanie do gli

W POSZUKIWANIU FARBY I GLAZURY

rawskich i czeskich szkołach z prezentacją

ny odziedziczył po swoich przodkach, któ

Problemem ciągle pozostawała glina, która

pracy na kole, by zarobić choć parę koron.

rzy również parali się garncarstwem. Jego

nie nadawała się do produkcji fajansu i moc

Do wybuchu II wojny światowej w warsz

droga do rzemiosła była jednak długa i wy

no zniechęcała do podejmowania kolejnych

tacie pracowali wyłącznie członkowie jego

boista.

prób. Po przekopaniu niemalże całej okolicy,

rodziny. Dzieci były przyuczane do zawodu

ZWROT | 6/2017

21

RZEMIOSŁO

Piec Oldricha Urednicka w domu Zuzany Hartlovej
od najmłodszych lat. A ponieważ Üred nicek

Zuzana Hartlovä w swojej pracowni

WARSZTAT OLDRICHA
Zwiększone zainteresowanie tupeską ce

- konieczne było wytwarzanie naczyń użyt

mie aż dwadzieścioro dwoje dzieci - nie bra

ramiką zmotywowało najstarszego syna Ol

kowych, niezdobionych, takich jak talerze

kowało rąk do pracy. Asortyment warsztatu

dricha (1898-1984) do otwarcia w 1936 ro

i garnuszki. Asortymentem obu warsztatów

był dość szeroki: dzbany z jednym uchem,

ku własnego warsztatu. Decyzja ta począt

zainteresowały się niemieckie firmy - w każ

dzbanki z dzióbkiem,„habańskie" i cechowe

kowo nie spotkała z przychylnością ojca,

dym większym mieście Niemiec znajdował

dzbany, wazy, naczynia na wodę, wino i śli

jednak później została zaakceptowana. Od

się przynajmniej jeden klient.

wowicę, misy, miski, talerze, garnuszki, sol-

tej pory warsztat ojca nosił nazwę Prvnitupe-

Praca w obu warsztatach została na krót

niczki, cukiernice, pieprzniczki, czajniki, po

skä keramika (Pierwsza Tupeską Ceramika),

ko przerwana tuż przed zakończeniem woj

pielniczki, kałamarze, urny i kropielniczki.

natomiast nowy warsztat - Sloväcka dźban-

ny. W wyniku działań wojennych warsztat

Modelowano również figurki.

kärna (Słowacka Dzbankarnia).

i dom Oldricha ÜrednIcka zostały uszkodzo

NAGRODA NA ŚWIATOWEJ WYSTAWIE

Początki wytwórczości były ciężkie Nale

ne. Szybko uporano się naprawą szkód i do

żało zorganizować najpotrzebniejsze urzą

datkowo postawiono elektryczny piec do

Na początku inspirację do malunków

dzenia. Postawiono piec w piwnicy, zdobyto

wypału ceramiki z pomocą finansową firmy

czerpano ze zbiorów muzealnych. Naczynia

walce do mielenia gliny, w pokoju mieszkal

Bata i spółka ze Zlina. Zakupiono również

fajansowe do odwzorowywania ornamen

nym urządzono małą malarnię. Na początku

mniejszy piec elektryczny.

tów przynosił również Kretz. Przerysowywa

naczynia toczył sam Oldrich, a malowała je

Asortyment obu warsztatów się nie zmie

ła je głównie najstarsza córka Bożena, która

go żona Bożena. Później do malowania za

nił. Zainteresowanie fajansem było jednak

w latach 20. nabrała praktyki we wspomnia

trudniono kilka dziewcząt z okolicy. Glazury

małe. Celem nadrzędnym było więc zdoby

nej już manufakturze w Modrej oraz cera

i farby kupowano.

cie nowych klientów, szczególnie za grani

micznych zakładach w Atenach. To dzięki

Sytuacja materialna rodziny nie była zbyt

niej powstał charakterystyczny wzór z z tu-

dobra. Praca nie przynosiła dochodów, więc

w Szwecji i Szwajcarii.

peską różą, który do dzisiaj maluje się wyro

rodzina utrzymywała się z nauczycielskiej
pensji Bożeny. Asortyment wykonywanych

mckek, który miał wówczas 72 lata. Od tej

bach fajansowych z Tupes.

cą. Oldrichowi udało się pozyskać klientów
W 1946 warsztat zamknął Jaroslav Üred-

Przełomowy okazał się rok 1925, kiedy na

naczyń był podobny jak u ojca, dekoracje

pory wTupesach funkcjonuje już tylko jeden

światowej wystawie w Paryżu ceramika tupe-

różniły się w niewielkim stopni. Dopiero zbyt

warsztat. Założyciel tupeskiej ceramiki aż do

ska otrzymała pierwszą nagrodę. Po tym suk

na wystawie dotyczącej regionu w 1937 ro

swojej śmierci pomagał radą i doświadcze

cesie zaczęły spływać zamówienia z Niemiec,

ku oraz w morawskich miejscach pątniczych

niem w warsztacie syna.

Japonii, Szwecji, USA, Kanady, Anglii, Francji,

dał możliwości finansowania w latach 1939-

Indii i Kapsztadu. W latach 30. zainteresowa

1940 budowy warsztatu poza mieszkalną

nie tupeską ceramiką znacznie wzrosło - na

częścią domu. Wyrobami byli zainteresowani

P01949 ROKU
W związku z nacjonalizacją przemysłu

czynia kupowali nabywcy detaliczni i hurtowi

podobnie jak w przypadku Pierwszej Tupe-

i rzemiosła w 1949 roku Słowacka Dzbankar-

z Pragi, Brna oraz miejscowości turystycznych

skiej Ceramiki nabywcy detaliczni i hurtowi.

nia została włączona do spółdzielni sztuki lu

PODCZAS WOJNY

trala) w Brnie. Kierownikiem 30-osobowego

w całej Czechosłowacji. Naczynia sprzedawa
no również podczas wielkich wystaw doty
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wadzono natomiast kilka zmian w produkcji

miał liczną rodzinę - z obu małżeństw w su

dowej Moravskä üstfedna (Morawska Cen

czących regionu. W1932 roku dyrekcja zakła

W czasie II wojny światowej udało się utrzy

du obuwniczego Bata pomogła Üredmckovi

mać działalność obu warsztatów. W Pierwszej

Zmienił się sposób pracy i asortyment.

pozyskać piec elektryczny, który usprawnił

Tupeskiej Ceramice pracowało 18 osób, w Sło

Wykonywano głównie wyroby garncarskie,

produkcję. Przybywało zamówień i polepszy

wackiej Dzbankami - 25. Liczba pracowni

bardzo małą część stanowiła ceramika malo

ła się sytuacja materialna rodziny.

ków nie zmieniła się do końca wojny. Wpro

wana. W 1953 roku warsztat przeszedł pod
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zespołu został Ladislav Hartl.

RZEMIOSŁO

Ceramika Zuzany Hartlovej

Serce warsztatu - koło garncarskie

spółdzielnię Lidovä tvorba (Ludowa Twór

two spółdzielni Lidovä tvorba podjęło więc

przy muzeum pracowało ok. czterdziestu

czość) Uhersky Bród.

decyzję o budowie nowej siedziby przedsię

osób i wyrabiano w nim osiemdziesiąt rodza

biorstwa, którą sfinalizowano w połowie

jów ceramicznych wyrobów.

Sytuacja na rynku nie była najlepsza - za
interesowanie ceramiką ludową w dalszym

1975 roku.

Była to przede wszystkim ceramika malo

ciągu było niewielkie. Przezjakiś czas warsz

Warsztat wraz z wyposażeniem pochło

wana, kontynuująca tradycje tupeskie i imi

tat wykonywał pomoce szkolne w postaci

nął 5,5 miliona koron czeskich. Wówczas

tująca ceramikę habańską. Warsztat wyko

kopi artefaktów archeologicznych, okaryny,

pracowało w nim ok. 70 osób. Od tego roku

nywał również kopie naczyń ze zbiorów mu

cewki do urządzeń medycznych, główki do

zwrócono się również w kierunku tradycji

zealnych, galerii, zamków i pałaców. Część

kukiełek i inne.

i zaczęto wyrabiać ceramikę barwną w więk

wyrobów wykonywano wyłącznie na zamó

Najważniejszymi artystami w tym czasie

szym zakresie. Wiązało się to z ogólnoświa

wienie, a część sprzedawano na miejscu.

byli Ludvik Siegl i Jaroslav Hurt. Szczególnie

towym zwrotem w kierunku większej barw

za sprawą tego drugiego udało się w pełni

ności w wyposażeniu wnętrz.

rozwinąć produkcję spełniającą ważne wy

Choć proces produkcji fajansu nadal był

TRADYCJA WIECZNIE ŻYWA
Historia warsztatu rodziny Lirednićek

maganie - funkcjonalność wyrobu. Ponadto,

rękodzielniczy, nie przebiegał tak, jak przed

kończy się wraz z rokiem 1989, kiedy to do

na przekór światowym tendencjom powrócił

stu laty. Z tego względu rozważano wybudo

brze prosperujące przedsiębiorstwo zostaje

on do wielobarwnego ornamentu, tak cha

wanie muzeum garncarskiego, gdzie oprócz

sprzedane. Wskutek nieumiejętnego pro

rakterystycznego dla rodzimej ceramiki.

ekspozycji funkcjonowałby tradycyjny warsz

wadzenia warsztatu przez nowych właści

tat garncarski.

cieli dochodzi do jego upadku. Tym samym

Na początku współpracy podjął temat
rzemiosł (kowal, rzeźnik, garncarz, kołodziej)

Z inicjatywy miejscowych entuzjastów,

oraz prac gospodarskich (sianokosy, winiar-

dzięki radzie gminy Zlechov-Tupesy oraz

stwo, oranie) realizowanych na wielkich ta

powiatu Uherske Hradiśte pod koniec lat

Współcześnie do tradycji Jaroslava i 01-

lerzach. Później projektował wielobarwne

70. zakupiono budynek z 1837 roku, który

dficha Liredmcka nawiązuje kilkunastu ce

wazy różnej wielkości oraz drobne figurki

wyremontowano i zaaranżowano w nim dom

ramików, w tym jego potomków. Jest to

przedstawiające zwierzęta, następnie serwi

i warsztat garncarza z przełomu wieków.

sy herbaciane i kawowe zdobione delikat

W budynku znajdowała się szeroka sień

działający przez kilka dziesiątków lat warsz
tat przestaje istnieć.

między innym jego wnuczka Zuzana Hartlova (ur. 1956), która w swoim małym, przydo

nym motywem roślinnym oraz serwisy obia

z kuchnią bez komina, izba pełniąca funkcję

mowym warsztacie wTupesach kontynuuje

dowe zdobione motywami figuralnymi.

warsztatu z kołem garncarskim, narzędzia

wyrób fajansu w pełnym asortymencie.

Wyrabiał również pamiątki dla miejsc tu

mi i naczyniami oraz niewielka komora z na

Kolejną potomkinią najsłynniejszego ro

rystycznych, m.in. figurki pogańskiego bo

rzędziami, zarówno garncarskimi, jak i go

du w Tupesach jest Alena Borskä (ur. 1933),

ga Radegasta. Tym sposobem udało się

spodarczymi. Chlew i stodoła znajdujące się

córka Oldricha Liredmcka, która całe życie

utrzymać ciągłość produkcji. Nowe wyroby

w obejściu zostały zaadaptowane na nowo

pracowała w warsztatach Ludowej Twórczo

nie tylko nawiązywały do ludowych tradycji,

czesne warsztaty, w których można było za

ści wTupesach, a po odejściu na emeryturę

ale i odpowiadały na zapotrzebowania dru

znajomić się z technologicznym procesem

zajęła się wyrobem we własnym zakresie.

giej połowy XX wieku. Po 1960 roku na no

współczesnej produkcji ceramiki, zarówno

wo udało się wyjść poza rynek czeski.

siwej, jak i fajansowej.
Nie udało się jednak stworzyć działające

W KIERUNKU TRADYCJI

Najproduktywniej działa natomiastVeroslava Vaculova (ur. 1933), wnuczka Jaroslava
Liredmcka, córka Antonina, która w 1991 ro

go warsztatu garncarskiego z powodu zmian

ku wybudowała własny warsztat ceramicz

Na początku lat 70. w warsztacie praco

administracyjnych na szczeblu gminy. W za

ny pod marką KEVA w pomieszczeniach,

wało 38 osób. Pomieszczenia warsztatu za

mian wybudowano nowoczesny warsztat.

gdzie rozpoczął swoją działalność jej dzia

czynały być niewystarczające. Kierownic-

Pod koniec lat 80. w warsztacie działającym

dek.

■
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Górzysta okolica

Chociaż Słowacja to niewielki kraj, może się pochwalić mnóstwem uroczych miejsc. Jednym z nich jest wio
ska Wilkoliniec na obrzeżach miasta Rużomberoka, którego jest dzielnica.
TEKST I ZDJĘCIA: CZESŁAW GAMROT
Pierwsze wzmianki o istnieniu wsi Wilkoliniec (w słów. oryginale Vlkolinec) pochodzą
z drugiej połowy XIV wieku. Nazwa prawdo
podobnie wiąże się z licznymi legowiskami
wilków w okolicy, co zresztą sugeruje też
jedna z legend. Notabene, drapieżniki te ży
ją w okolicznych górach po dziś dzień, jak
również niedźwiedzie.
Mały przysiółek już wówczas wchodził
w skład Rużomberoka jako jedna z jego
„ulic". Głównym zajęciem ludności w tych
okolicach było rolnictwo, pszczelarstwo,
pasterstwo, jak również wyrąb i odróbka
drewna oraz węglarstwo. Z czasem zaczęto
hodować bydło.
W czasach Słowackiego Powstania Naro
dowego Niemcy spalili część wioski w ra
mach działań represyjnych za pomoc udzie
laną przez tutejszą ludność partyzantom.
Na podstawie badań Międzynarodowej
Rady Zabytków i Zespołów Zabytków wio
ska została uznana za najlepiej zachowaną
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Zachowane w doskonałym stanie i zadba
ne chaty z małymi oknami i podwórkami, po
chodzą z XVIII i XIX wieku. Ich ściany są regu
larnie pokrywane białą, jasnoniebieską, żółtą
albo różową farbą, co nadaje im bardzo przy
jemny dla oka wygląd. Wiele chałup z mały
mi ogródkami jest otoczonych płotami szta
chetowymi, natomiast z tyłu bezpośrednio
przylegają pola uprawne i łąki, na których
można zobaczyć różne drewniane budowle
o charakterze gospodarczym.
Dodatkową atrakcję stanowią rozsiane
po wsi i jej okolicy duże drewniane rzeźby
w stylu ludowym. Wykonane wprawdzie
przez współczesnych artystów, pomimo to
podkreślają swoisty charakter tego miej
sca. Dodatkowego uroku dodaje wiosce jej
położenie i wkomponowanie w górzysty
krajobraz.
osadę tego typu w całych Karpatach. A jako

Na niektórych polanach i halach na jed

jedyna wioska na całej Słowacji nie została

nym metrze kwadratowym rośnie prawie

naruszona nową zabudową i stanowi uni

50 gatunków roślin! A dzięki temu, że przy

Wilkoliniec nie jest typową górską miej

kalny zespół architektury drewnianej.

chodzi tutaj zdecydowanie mniej turystów,

scowością. Nie jest też typowym skanse

JEDYNY W SWOIM RODZAJU

Nic więc dziwnego, że w roku 1993 cały

można tym bardziej delektować się ciszą

nem. Można go raczej określić jako żywy

Wilkoliniec został wpisany na Listę Świato

i spokojem oraz kontaktem z otaczającą dzi

skansen, jedyny w swoim rodzaju na Słowa
cji. Niektóre domy są bowiem zamieszkiwa

wego Dziedzictwa UNESCO. Szesnaście lat

ką przyrodą. Z drugiej jednak strony baza

wcześniej uznano go za rezerwat zabyt

noclegowa w Wielkiej Fatrze jest wyraźnie

ne przez cały rok. Z tego powodu można je

ków. Ochronie podlega 73 obiektów, prze

skromniejsza niż w sąsiedniej Małej Fatrze
czy Niżnych Tatrach.

oglądać tylko z zewnątrz. Inne natomiast

ważająca większość to zrębowe budowle.

służą jako wykorzystywane tylko sezono
wo domki letniskowe. A w kilku dalszych są

NAJDZIKSZE PASMO GÓRSKIE

U PODNÓŻA GÓRY SID0R0W0

oferowane usługi noclegowe.

Wilkoliniec leży w malowniczym zakątku

Wieś jest usytuowana u podnóża skali

Jednak miejscowych stopniowo ubywa

na terenie Parku Narodowego Wielka Fatra.

stej góry Sidorowo na wysokości ponad sie

- starsi umierają, młodsi wyprowadzają się.

Jest to najdziksze i najmniej zagospodaro

demset metrów nad poziomem morza.

Tutejsze życie powoli zamiera... Obecnie

wane słowackie pasmo górskie. Można tu

Większość zabudowań tej spektakularnej

mieszka tu w sześciu domach około dwu

wędrować całymi godzinami ponad górną

wioski skupia się wokół głównej ulicy pnącej

dziestu stałych mieszkańców.

granicą lasu i napawać oczy rozległymi, uro

się w górę w kierunku szczytu. Po obu stro

W centrum osady wznosi się na kamien

czymi widokami. Albo zapuścić się w dzikie,

nach stoją rzędem klasyczne zrębowe chaty

nej podmurówce drewniana dzwonnica

puszczańskie lasy lub głębokie, bezludne

w identycznym stylu. Prawie wszystkie

z 1770 r., jeden z symboli Wilkolińca. Tu kie

doliny, obfitujące w przepiękne scenerie.

wzniesiono bez użycia gwoździ na kamien

dyś wieś dzieliła się na część dolną i górną.

A wiosną i latem podziwiać barwnie ukwie

nych podmurówkach i bez piwnic. A potem

W jednej z chat w jej sąsiedztwie mieści się

cone łąki.

nakryto stromymi dwuspadowymi dachami.

centrum informacyjne. Osią górnej części
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mieszczeń, czyli główną izbę, komorę i sień.
Izba dawniej stanowiła centrum życia do
mu. W niej zarówno spano, gotowano i spo
żywano posiłki czy wykonywano różne co
dzienne prace. Komora z podłogą z udepta
nej gliny pełniła funkcję spiżarni.
Muzeum zwykle jest zamknięte na klucz,
który można uzyskać w już wspomnianym
centrum informacyjnym, zawsze o pełnej
godzinie. W chacie zwiedzającym odtwa
rzane jest nagranie niezbyt wysokiej jako
ści, z którego można się dowiedzieć cieka
wych informacji o historii wsi.

JAK TAM TRAFIĆ
Dla turystów wstęp do wioski jest płat
ny. Opłaty są pobieranie w budce przed
wejściem do Wilkolińca. Tutaj znajduje się
również parking. Bilet wstępu dla osoby
dorosłej kosztuje dwa euro, dzieci, emeryci
oraz inwalidzi płacą połowę.
osady jest potok, płynący w drewnianym ko

ochotnik Brygady Międzynarodowej w 1936

Do Wilkolińca można najłatwiej dotrzeć

rycie, które służy m. in. do napojenia bydła.

roku podczas wojny domowej w Hiszpanii

samochodem. Z Rużomberka zaintereso

w wieku 25 lat. W byłym budynku szkolnym

wanych doprowadzą tam liczne drogo

GRODZISKO

teraz rozgościła się galeria sztuki ludowej z

wskazy, więc nie sposób zabłądzić. A w ra

ekspozycją prac plastycznych i trofeów my

zie czego wystarczy jechać w kierunku Bań

która była kiedyś jedynym źródłem wody dla

śliwskich. Obecnie w Wilkolińcu mieszka

skiej Bystrzycy, po czym w osadzie Biely

mieszkańców. Jej głębokość sięga trzynastu

zaledwie kilka dzieci, które uczęszczają do

Potok skręcić w prawo, na wąską i stromą

metrów. Obecnie Wilkoliniec ma już wybu

szkół podstawowych w Rużomberoku.

dróżkę, która wiedzie do parkingu u stóp

dowaną własną sieć wodociągową i kanaliza
cyjną.

rym znajduje się gospoda, gdzie można

Do wioski można również dostać się przez

Nieco wyżej droga rozwidla się. Jedna

przekąsić coś ciepłego oraz mały sklepik

góry - w Rużomberku trzeba skierować się

odnoga prowadzi w kierunku murowane

oferujący też pamiątki. W jednym z wilko-

na stację narciarską Hrabovo-Malinö Brdo,

go katolickiego kościoła pw. Nawiedzenia

lińskich domów urządzono muzeum pod

wyjechać gondolową kolejką linową na gó

Naprzeciw dzwonnicy stoi studnia z 1860 r.,

osady oraz kasy.

Marii Panny z roku 1875 w stylu barokowo-

nazwą „Dom Rolniczy". Oferuje ekspozycję

rę, a stamtąd najpierw czerwonym, a potem

-klasycystycznym. W jego sąsiedztwie jest

oryginalnych sprzętów, naczyń i narzędzi.

żółtym szlakiem dojść w ciągu 45 minut do

usytuowany mały cmentarz, gdzie można

Wewnątrz zachowano tradycyjny układ po

wioski.

obejrzeć szereg żeliwnych i kamiennych
krzyży.
Druga, bardziej stroma odnoga, wiedzie
w kierunku już wspomnianego szczytu Si
dorawo o wysokości 1099 metrów, który
tutejsi górale od dawien dawna nazywali
„Żiar", a na którym zachowały się ślady pre
historycznego grodziska z okresu halsztac
kiego oraz z okresu kultury łużyckiej.
Murowaną budowlą we wsi, oprócz ko
ścioła, jest również dawny spichlerz, w któ
rym obecnie działają toalety publiczne.
Służył całej wiosce do przechowywania za
pasów pszenicy i z tego powodu do jego
budowy nie użyto łatwopalnego drewna.

ZAMIAST SZKOŁY
GALERIA SZTUKI LUDOWEJ
Z trwalszego materiału wzniesiono rów
nież szkołę. Tutejszy nauczyciel z okresu
międzywojnia Jozef Majek poległ jako

26

Murowany jest również budynek, w któ
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70 LAT PZKO

TRADYCJE TAM OKOŁO BOGUMINA
Uroczysta akademia z okazji siedem
dziesięciolecia PZKO odbyła się 13 maja
w Domu Kultury w Lutyni Dolnej. Pod ha
słem „Tam około Bogumina" zorganizo
wały ją Miejscowe Koła PZKO obwodu
bogumińskiego z Bogumina, Lutyni Dol
nej, Skrzeczonia, Wierzniowic i Zabłocia.
TEKST I ZDJĘCIA: CZESŁAWA RUDNIK

AKADEMIA NA OKRĄGŁE URODZINY
-„Tam około Bogumina" to również tytuł
książki Wincentego Szeligi ze Skrzeczenia,
która dokładnie przed dwudziestu laty ujrza
ła światło dzienne - wyjaśniła konferansjer
ka Izabela Kapias. - Wincenty Szeliga przy
współudziale Daniela Kadłubca napisał war
tościową publikację o życiu autochtonicznej

Chór Lutnia dolnolutyńskiego Koła PZKO

ludności północnego Zaolzia. Z wielką pie
czołowitością opisał życie dawnych miesz

Uczniowie niższych klas Polskiej Szkoły Pod

kończenie w interpretacji Lutni pod batutą

kańców okolic Bogumina. Zachowując miej

stawowej w Lutyni Dolnej przypomnieli pie

Ireny Szeligi wysłuchano„Polskich kwiatów".

scową gwarę, spisał wydarzenia, postacie,

śni naszych mam i babć oraz przedstawili

Chór mieszany Hasło, pielęgnujący polskie

zwyczaje, tradycje, które zapamiętał lub znał

obrazek sceniczny, który przygotowała i wy

tradycje śpiewacze od 1926 roku, obecnie

z opowiadań - podkreśliła.

konała wraz z dziećmi Halka Kwolek. Zagrała

pod batutą Ireny Szeligi, reprezentował naj

Fragmenty publikacji, czytane następnie

też młoda pianistka Dorota Czapek, uczenni

większe w obwodzie bogumińskim Koło

w trakcie akademii przez Izabelę Kapias, były

ca dolnolutyńskiej podstawówki i karwińskiej szkoły muzycznej.

śni „Zachodzi słoneczko", „Beskidy, Beskidy"

ciekawym powrotem do przeszłości i wzbo
gaceniem imprezy, którą rozpoczął gościn

Polskie śpiewactwo regionu około Bogu

nie krótkim występem stonawianin Przemek

mina reprezentują dziś jeszcze zespoły chó

Orszulik. Zaśpiewał także w duecie z Izabelą

ralne PZKO. Podczas akademii chór mieszany

Z Łazisk zza Olzy przyjechał z programem

Kapias.

Lutnia z Lutyni Dolnej pod batutą Władysła

na tematy myśliwskie zespół śpiewaczy Kali

„Ej, dolino", „Zielony mosteczek" „Pójdź, lube
dziewczę". Akompaniował Władysław Rusek.

A potem już wszystko toczyło się około

wa Ruska, nawiązujący do tradycji chóralnej

na pod kierownictwem artystycznym Danu

Bogumina. W programie słowno-muzycz

sięgającej 1908 roku, wykonał najpierw wią

ty Gajdosz. Zespół powstał w 1984 roku i od
ponad dwudziestu lat współpracuje z pezet-

nym akademii zaprezentowali się najpierw

zankę pieśni ludowych, kiedyś śpiewanych

w trzech tańcach przedszkolacy pod kierow

na każdej imprezie rodzinnej czy towarzy

kaowcami z Lutyni Dolnej, a ostatnio rów

nictwem nauczycielki Magdaleny Majzner.

skiej. Potem zabrzmiała„Tramblanka", a na za

nież ze Skrzeczenia.

Na akademię przybyło wielu zacnych gości

28

PZKO w Skrzeczeniu. Zaśpiewał wiązankę pie
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Koło PZKO w Skrzeczeniu reprezentował chór Hasło

70 LAT PZKO

ŻYCZENIA DLA JUBILATA
Na akademię przybyło wielu zacnych go

w Ostrawie. Goście z Polski z powiatu wodzi

- Dziękuję wam, że troszczycie się o za

sławskiego podczas składania życzeń dla

chowanie naszej tożsamości narodowej -

ści. Byli to m.in. konsul Konsulatu Generalne

pezetkaowców podkreślali, że mogą z Zaol

mówił prezes ZG PZKO Jan Ryłko, dziękując

go RP w Ostrawie Maria Kovacs, prezes Za

zia brać wzór patriotyzmu, przykład, jak ko

za zorganizowanie jubileuszu. - Dziękuję

rządu Głównego PZKO Jan Ryłko, dyrektor

chać ojczyznę.

wam za to, że jesteście. Bardzo dobrze mi

Polskiej Szkoły Podstawowej w Lutyni Dolnej

Wójt Pavel Buzek stwierdził, że to spotka

jest wśród was. Jestem tutaj wśród swoich.

Alicja Berki, wójt gminy Lutynia Dolna Pavel

nie jest dla niego wielką niespodzianką. Pio

Należy podziękować wszystkim prezesom

Buzek i wicewójt Jan Pismo!, senator i bur

senki w wykonaniu Izabeli Kapias i Przemka

Miejscowych Kół PZKO, wszystkim człon

mistrz Bogumina Petr Vi'cha, członek zarządu

Orszulika przypomniały mu lata studenckie,

kom, Klubom Kobiet, zespołom, chórom,

powiatu wodzisławskiego Leszek Bizoń, wójt

kiedy słuchał polskiej listy przebojów. Po

które działają. A czego należy nam życzyć?

gminy Godów Mariusz Adamczyk.

dziękował wszystkim organizatorom i wy

Przede wszystkim dużo zdrowia, bo zdrowie

- Chciałabym podziękować wam, że przy

konawcom, bardzo podobał mu się występ

w naszej społecznej pracy można stargać,

byliście do Domu Kultury w Lutyni Dolnej, by

dzieci z polskiej szkoły. - Nasza młodzież to

dużo samozaparcia i cierpliwości. Życzę sto

razem z nami świętować nasze piękne sie

przyszłość, która będzie nas razem łączyć -

lat, wszelkiej pomyślności i żebyśmy w na

demdziesiąte urodziny - wyraziła wdzięcz

powiedział. Wyraził wdzięczność chórom, że

szej działalności jeszcze wytrzymali.

ność wykonawcom i słuchaczom przewodni

schodzą się i tworzą miłą atmosferę. Złożył

Maria Sztwiertnia podziękowała za życze

cząca bogumińskiego obwodu PZKO Maria

życzenia stu lat, zdrowia, optymizmu i do

nia, które, jak stwierdziła, motywują do dal

Sztwiertnia. Podziękowania i kwiaty dla PZKO

brego humoru.

przekazali również goście.

szej działalności. - Na pewno będziemy tu

W imieniu pracowników polskiej szkoły

jeszcze co najmniej trzydzieści lat, będziemy
śpiewali, będziemy świętowali nasze jubile

- Życzę wam, żebyście mogli się realizo

i przedszkola w Lutyni Dolnej zabrała głos

wać przynajmniej przez następne siedem

dyrektor Alicja Berki, która ucieszyła się, że

usze -zapewniła. Zaprosiła jeszcze do wspól

dziesiąt lat. Życzę wam zdrowia i żebyście

na sali zobaczyła gros absolwentów swojej

nego biesiadowania, ponieważ panie z Klu

byli zawsze młodzi, piękni i tak zadowole

szkoły, która przed dwoma laty świętowała

bu Kobiet przygotowały bogaty i smaczny

ni jak dzisiaj - mówiła konsul Maria Ko

stulecie istnienia. PZKO życzyła przede

raut, to, co gotuje się i piecze niedaleko Bo

vacs w imieniu Konsulatu Generalnego RP

wszystkim nowego narybku.

gumina.

(Horizont
Śląski tygodnik Horizont

• wychodzi zawsze we wtorek
• informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej
• historie ludzi z naszego regionu
• propozycje spędzenia wolnego czasu
• najciekawsze informacje sportowe
• ogłoszenia drobne za darmo
Znajdziecie nas również na www.ihorizont.cz

ä,

hutnik

■

Trzyniec
Czeski Cieszyn
Jabłonków

tygodnik pełen bieżących informacji
0 wydarzeniach w regionie, jak również
bezpośrednich wiadomości o działalności
spółek grupy Trinecke żelezarny - Moravia Steel,
zawierający także aktualne informacje kulturalne
1 sportowe oraz bogatą ofertę ogłoszeń

z czasopismem TV pohoda
z programem 50 stacji telewizyjnych,
ciekawostkami z życia gwiazd i konkursami

w każdą środę tylko za 11 koron

ZWROT | 6/2017

29

WIĘCEJ WYDARZEŃ NA WWW.ZWROT.CZ

WYDARZENIA

Przywitano też nowego członka MK PZKO Zofię Brózdową. Prezes
wspomniał o jubileuszu Chóru Męskiego Gorol, o obchodach Dnia Fla
gi i Dnia Polonii w Warszawie, na których Gorol reprezentował PZKO.
Jednym z tematów zebrania było też omówienie najbliższej
imprezy Koła czyli Gorolskigo Święta. W tym roku odbędzie się
w dniach 4-6 sierpnia w Lasku Miejskim w Jabłonkowie. Prezes
MK PZKO zdradził, że w programie wystąpią takie zespoły jak Hradiśfan czy Carovne ostrohy. Zapowiedział też, że podczas Gorol
skigo Święta na „Gorala" zostaną pasowane dwie osoby.
AS / Fot. Anna Szotkowska

Kongres Ruchu Politycznego Coexistent^
CZESKI CIESZYN /W sobotę 27 maja obradował w Czeskim Cieszy
nie XV Kongres Ruchu Politycznego COEXISTENTIA-WSP0LNOTA-EGYÜTTELES. Delegaci reprezentowali działające w ramach ruchu
politycznego Polską Sekcję Narodową i Węgierską Sekcję Narodową.
Sprawozdanie z działalności COEX wygłosił przewodniczący Ru
chu Józef Przywara. Omówiono plan pracy na następną dwuletnią
kadencję, przyjęto program wyborczy i priorytety programowe. Po
wołano komisję statutową, która na następny Kongres COEX w 2019
roku przygotuje wnioski zmian do statutu.
Kongres wybrał nowe kierownictwo - przewodniczącego Józefa
Przywarę, pierwszego wiceprzewodniczącego Zoltana Domnkosa,
Radę Republikową, Komisję Rewizyjną i Sąd Rozjemczy.

Dzień Oszeldy
NIEBORY / Dzień Oszeldy w Nieborach tradycyjnie odbywa się
najczęściej w strugach deszczu. W tym roku, pomimo tego, że pro

Nowa Rada Republikową wybrała Radę Wykonawczą w składzie:

gnozy deszcz zapowiadały, ulewy nie było.

Zoltan Domonkos, Władysław Drong, 1stvan Fucsik, Stanisław Gaw

Goście najstarszej imprezy na terenie Trzyńca mogli więc bez

lik, Laszló Attila Kocsis, Arpäd Kosär, Władysław Niedoba, Józef Przy

przeszkód obejrzeć ciekawy program. Dzieci z przedszkola zatań

wara, Tadeusz Toman. Wiceprzewodniczącymi zostali wybrani Ar

czyły tańce góralskie, uczniowie polskiej szkoły w Nieborach zaśpie

päd Kosär i Stanisław Gawlik. Sekretarzem Rady Wykonawczej bę

wali dwie piosenki.

dzie Tadeusz Toman.

TT / Fot. JózefToboła

Od kilkudziesięciu lat występował na Dniu Oszeldy chór miesza
ny Zgoda, który jednak zakończył swoją działalność. W tym roku na
scenie go zabrakło. Chórzyści, którzy spotykają się jeszcze towarzy
sko, pojawili się na widowni. Dyrygent Irenie Małysz towarzyszył te
nor Jan Maria Dyga - Solista Operetki Śląskiej i aktorTeatru Nowego
w Zabrzu, który do Nieborów przyjechał z Krystyną Stryja. Z zacie
kawieniem przysłuchiwali się występom dziecięcego chóru „Po
licko", który działa w szkole podstawowej w Ropicy.
Goście Dnia Oszeldy mogli też obejrzeć przedstawienie „Koty
w butach" w wykonaniu teatrzyku GAPCIO. Występ był dla małych
aktorów próbą generalną przed wyjazdem na ogólnopolski festiwal
teatrów dziecięcych Dziatwa w Łodzi. Zespół wyjeżdża do Łodzi już
w najbliższą środę.
Na Dniu Oszeldy nie mogło zabraknąć też folkloru. Widownię za
chwycił występ słowackiej kapeli Capkovci zo Skaliteho. Oczepiny za
prezentował zespółTrzanowice z Miejscowego Kola PZKO wTrzanowicach. PoTrzanowicach zaśpiewał Władysław Czepiec, który do Niebo

Marynarze w Jabłonkowie

rów przyjechał wprost z występu na jubileuszu chóru męskiego Gorol.
Wieczorem goście bawili się przy dźwiękach trzynieckiego ze

JABŁONKÓW / W niedzielę w Domu PZKO w Jabłonkowie odby
ło się zebranie członkowskie połączone z Dniem Matki. W progra
mie wystąpili mali marynarze z jabłonkowskiego przedszkola.

30
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do domu.
Na Dniu Oszeldy nie mogło też zabraknąć wystawy. Swoje obra

Życzenia wszystkim matkom złożyły dzieci oraz prezes MK PZKO
Jan Ryłko w imieniu Koła.

społu MMP, którego roztańczona publiczność nie chciała wypuścić

J

zy wystawiła w Izbie Tradycji prezes Polskiego Stowarzyszenia Arty
stów Plastyków w RC Ewa Ćmok.

(HS) / Fot. Halina Szczotka
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I
- Są to właśnie utwory, które przygotowała z nami Anna Ostrow
ska - mówi prezes chóru Anna Kornuta. Publiczność wysłuchała
w wykonaniu chóru też klasycznych utworów muzyki poważnej J. S.
Bacha, J. Świdra, M. Durufle, J. E. Moore'a czy T. Maklakiewicza.
PZŚ Hutnik w styczniu wystąpił podczas „Koncertu Dobrej Woli"
w Domu PZKO w Lesznej Dolnej. Dochód z tego koncertu został prze
znaczony fundacji„Spełnienie"w Szprotawie. Na początku stycznia chór
wziął udział w Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Kozach koło Bielska-Białej.
Następne koncerty chórzyści zaplanowali na czerwiec. Zaraz
1 czerwca wyruszą do Salzburga. Po powrocie na Zaolzie 17 czerw
ca dali koncert w kościele katolickim św. Piotra i Pawła w Olbrachcicach.

AS/Fot. Mariusz Kornuta

Dzień Tradycji skąpany w słońcu
CIESZYN / Już po raz 12. odbył się w Cieszynie Dzień Tradycji i Stroju
Regionalnego. Na cieszyńskim Rynku zaroiło się od strojów ludowych.
Dzień Tradycji otworzyła msza święta w kościele Marii Magdale
ny w Cieszynie, podczas której zagrała kapela Wałasi. Wałasi zagrali
też na Rynku, gdzie zgromadziła się spora liczba mieszkańców, nie
którzy przyszli w strojach ludowych. Przeważały stroje cieszyńskie.
Na scenie pojawiła się kapela góralska Nowina (MK PZKO Jabłon
ków), kapela góralska Posłóchej z Istebnej, Zespół Regionalny Isteb
na, ZPiT Slezan i Slezanek z Cz. Cieszyna oraz dzieci z cieszyńskich
przeszkoli.
Ogłoszono też wyniki konkursu fotograficznego„Dziecięcy świat
folkloru". Nagrodzone prace zostały wystawione pod sceną.
(HS) / Fot. Halina Szczotka

70-letni Goral
TRZYNIEC/„Pieśń się niesie dokoła. Czymże byłby Jabłonków bez ze
społu Gorola..słowa wiersza Henryka Jasiczka towarzyszyły obcho
dom 70-lecia tego chóru męskiego Gorol (MK PZKO w Jabłonkowie).
Chórzyści pod batutą Katarzyny Kantor zaśpiewali na swoim ju
bileuszu w sobotę 20 kwietnia w Domu Kultury Trisia wTrzyńcu.
- Historia chóru to historia wzlotów i upadków, jak to wżyciu by
wa. To dla mnie zaszczyt i przywilej, że mogę dzisiaj uczestniczyć
w jubileuszu chóru mojego Miejscowego Koła PZKO - powiedział
Jan Ryłko, prezez MK PZKO oraz ZG PZKO, otwierając uroczystą galę.
Podkreślił również, że obecnie w szeregach zespołu można zna
leźć śpiewaków nawet z odległej Karwiny. - Świadczy to o sile ze
społu. Jest wśród nas sporo osób, którym zależy na tym, by nasza
tożsamość narodowa nie zginęła - dodał.
Wieczór poprowadził znany gawędziarz Tadeusz Filipczyk, który
swymi słowami rozśmieszał i wzruszał. Wspominano związanych
z chórem działaczy i poetów: Henryka Jasiczka, Władysława Młynka

Koncert Hutnika

czy Władysława Niedobę. Wspominano również byłych chórzystów
i dyrygentów. W trakcie koncertu słuchacze zgromadzeni w prze

TRZYNIEC/W niedzielę 14 maja w kościele św. Alberta w Trzy ńcu można było posłuchać muzyki sakralnej i organowej w wykona

pełnionej sali wysłuchali nie tylko melodii ludowych, ale również
patriotycznej pieśni „Orzeł Biały". Zabrzmiała aria Verdiego.
Koncert odbył się pod patronatem senatora Jerzego Cieńciały,

niu Polskiegio Zespołu Śpiewaczego Hutnik.
Zespół prowadziła młoda dyrygentka Anna Ostrowska, która

który w trakcie koncertu promował płytę chóru.

współpracuje z chórem od października 2015 roku. Akompaniował

Z życzeniami kolejnych udanych lat przybyli goście z Zaolzia

Michał Duźniak, w którego wykonaniu publiczność usłyszała dwa

i Polski, gościnnie wystąpili Chór Żeński Melodia (MK PZKO Nawsie),

utwory na organach: Preludium M. Regera „Lobe den Herren" oraz

zespół Zaolzioczek (MK PZKO Jabłonków), kapela Lipka (MK PZKO

J.N.Lemmensa - Marche Pontificale.

Jabłonków) czy kapela Bukoń (MKPZKOŁomna Dolna).

Natomiast w wykonaniu Hutnika publiczność usłyszała również kil

„Aż ostatni z Gorola odejdzie hen za światy, legenda tu zostanie i do

ka nowych utworów: Johna Ruttera „The Lord bless you and keep you"

robek bogaty. Że tu był taki zespół, co w sercach radość budził. A za tę ra

oraz Javiera Busto „Ave verum" czy Antona Brucknera „Locus iste".

dość pozyskał serca tysięcy ludzi."

J

KC / Fot. Katarzyna Czerna
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Tegoroczne organizatorki rewii Patrycja Kotoska wraz z Magda
leną Mrózek przyznały, że poczuwają się do utrzymania wysokiej
poprzeczki imprezy, jakoże w ubiegłym roku inicjatywa ta została
T'
t' |||

zwycięzcą dorocznego zaolziańskiego plebiscytu „Tacy Jesteśmy". *]
i

Staraliśmy się jednak nie tylko sprostać temu zadaniu, ale i wnieść
do imprezy coś nowego - zabrzmiało ze sceny.

i

Z plonem poprzednich edycji „Kwiatu Morwy" zapoznał widzów
krótki film.
Dowcipna para konferansjerów zaczęła następnie wprowadzać
na molo modelki prezentujące pomysłowe i inspirujące kolekcje
6 gimnazjalnych koleżanek. W roli projektantek przedstawiły się pu
bliczności Danuta Franek, Ewa Onderek, Barbara Gaura, Dorota Świ
der, Magdalena Mrózek oraz Joanna Santarius.
Spod igły projektantek-bohaterek wieczoru wyszły też poduszki.
Autorki stworzyły ponadto wspólną kolekcję zmierzając się z te-

Jajecznica z tańcami

matem„Zapach Orientu". Właśnie z tych modeli 5-osobowe jury wy
brało dwa, które poszły pod młotek, zaś głosy oddane przez widzów

SIBICA / Ponad setka osób przyszła na zorganizowaną w piątko
we popołudnie 19 maja w ogrodzie przy Domu Polskim PZKO Cze

wyłoniły 3 poduszki, które również zlicytowano.
Kwotę uzbieraną w czasie tegorocznej rewii organizatorzy po
nownie postanowili przekazać stowarzyszeniu „Nigdy nie jesteś sam"

ski Cieszyn-Sibica jajecznicę.
Pogoda tego roku wybitnie dopisała organizatorom tradycyjnie

tym razem na wsparcie obozu letniego dla dzieci upośledzonych.

już przygotowywanej wspólnie na ogromnych patelniach jajeczni

Imprezie towarzyszyła miniwystawa rysunków i obrazów Danu

cy. Jakby na zamówienie Sibiczan był to chyba najcieplejszy dzień

ty Świder i Agaty Szczotki. Wystąpił rówież zespół„Na boso"z woka

w maju. Nic więc nie stało na przeszkodzie, by biesiadować w ogro
dzie do północy.

listką Patrycją Kotoską.

(erpe) / Fot. Wiesław Przeczek

Podczas gdy dorośli zajadali jajecznicę, popijali piwo i inne trun
ki, a przede wszystkim korzystali z okazji do spotkania i rozmowy,
licznie przybyła na jajecznicę dzieciarnia grała w piłkę, popisywała
się zdolnościami gimnastycznymi w okolicy i na trzepaku, bawiła się
w berka. A i co poniektórzy dorośli w końcu też ruszyli z ław w tany,
gdy popularne polskie przeboje na gitarze zaczął grać Stanisław Ko
łek, kronikarz sibickiego Koła PZKO.

(INDI) / Fot. Beata Tyma

Igrzyska lekkoatletyczne
TRZYNIEC / W piątek na stadionie lekkoatletycznym w Trzyńcu
odbyły się XXXV Igrzyska Lekkoatletyczne Polskich Szkół Podstawo
wych na Zaolziu.
O medale walczyli reprezentanci prawie wszystkich, bo 24 zaolziańskich szkół. Tegorocznym organizatorem imprezy była szkoła
podstawowa w Suchej Górnej.

Kwiat Morwy atrakcyjny

Współzawodnictwo przebiegało w dyscyplinach biegowych,
skokach w dal i wzwyż oraz rzutach piłeczką i pchnięciu kulą. Pogo

CZESKI CIESZYN / Młodzież Polskiego Gimnazjum im. J. Słowac

dziców i kolegów szkolnych młodych lekkoatletów.

ośrodka kultury „Strzelnica" na kolejną edycję charytatywnego
przeglądu mody pt. Kwiat Morwy.

nie, kolejne miejsca zajęły PSP w Czeskim Cieszynie i Trzyńcu. Naj

W klasyfikacji ogólnej najwięcej punktów zdobyła PSP w Karwi

Impreza, której pomysłodawczynią była w 2010 r. ówczesna

więcej medali wywalczyli uczniowie PSP im. Henryka Sienkiewicza

uczennica gimnazjum a dziś studentka Akademii Sztuk Pięknych

w Jabłonkowie. Wśród szkół małoklasowych pod tym względem

w Katowicach Julia Polok, nadal cieszy się powodzeniem i corocz

najlepiej powodziło się uczniom PSP w Trzyńcu 6.

nie znajduje kontynuatorów.
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da dopisała, kibice również. Na trybunach stadionu sporo było ro

kiego zaprosiła w czwartek 8 czerwca do czeskocieszyńskiego
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Motocykliści przemierzali Zaolzie już po raz jedenasty. W tym ro
ku rajd na Śląsku Cieszyńskim został nazwany według twórcy i ko
mandora Rajdów Katyńskich i Zlotów Jasnogórskich śp. Wiktora
Baltazara Węgrzyna, który zmarł 17 stycznia b.r.
Z kolei inicjatorem wyjazdów na Śląsk Cieszyński, które odbywa
ją się od roku 2007, jest Mirosław Węglorz.
Kolejnym przystankiem „katyńskich" motocyklistów na Zaolziu
był Teatr Cieszyński, gdzie rajdowców oprowadzał Rudolf Moliński,
a następnie wysłuchali wykładu Józefa Szymeczka w Dziupli. Potem
ruszyli na Żwirkowisko oraz do Sto nawy.
AS / Fot. Anna Szotkowska

Przegląd Cieszyńskiej Pieśni Ludowej
CZESKI CIESZYN / Już po raz 23. odbył się Przegląd Cieszyńskiej
Pieśni Ludowej. W Ośrodku Kultury „Strzelnica" w Czeskim Cieszynie
zjawiła się 17 maja rekordowa liczba uczestników.
Jury w składzie Karol Daniel Kadłubiec, Magdalena Szyndler
i Alojzy Kopoczek wysłuchało 73 występów konkursowych, łącznie
w konkursie udział wzięło około 130 dzieci.
Grand Prix wyśpiewała Karin Bartulec z Polskiej Szkoły Podsta
wowej im. Wisławy Szymborskiej w Wędryni. - ARS Musica ufundo
wała dla zwycięzcy strój ludowy - zdradziła Renata Czader z Cen
trum Pedagogicznego dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowe
go, które wspólnie z ARS Musicą zorganizowało przegląd.
(HS) / Fot. Halina Szczotka

Integracja z paintballem
BYSTRZYCA / Uczniowie ósmej i dziewiątej klasy polskiej szko
ły podstawowej w Bystrzycy z pewnością nie nudzili się w piątek
19 maja. Miejscowe Koło PZKO urządziło dla nich spotkanie inte
gracyjne.
Zaraz z rana wzięli udział w grze terenowej. - Chodzi o grę tere
nową w stylu turnieju Fort Boyard. Na podstawie współrzędnych
GPS szukają punktów, gdzie są przygotowane dla nich zadania zdradził Paweł Sajdok z Zarządu Miejscowego Koła.
Na ostatnim punkcie kontrolnym czekała na uczniów prawdziwa
frajda czyli paintball.
W spotkaniach w Bystrzycy biorą udział uczniowie ósmej i dzie
wiątej klasy. - Zależy nam na tym, by każdy mógł w imprezie wziąć
udział dwa razy - wyjaśniał organizator.
Drugą część spotkania, która odbyła się po południu, przygoto
wał Klub Młodych. Uczestnicy wzięli udział w kluboturnieju, mogli

Rajd Katyński na Zaolziu

też wysłuchać wykładu Józefa Szymeczka, dowiedzieć się, jak dzia
ła miejscowy Klub Młodych.

REGION / W sobotę 13 maja przez Zaolzie jechali uczestnicy XI

Zespół teatralny z MK PZKO Nydek zagrał dla nich jednoaktówkę,

Spotkania Motocyklistów na Śląsku Cieszyńskim im. Komandora

zaprezentował się też zespół folklorystyczny Bystrzyca. - Wieczo

Wiktora Węgrzyna. Motocykliści jak co roku uczcili miejsca pamięci

rem dzieci miały dyskotekę, obejrzały film pt.„Planeta singli",-zdra

pomorodowanych Polaków oraz spotkali się z Zaolziakami.

dził Paweł Sajdok. Noc młodzież spędziła w śpiworach w Domu

Pierwszy przystanek na Zaolziu był w sobotnie rano w Jabłonko

PZKO w Bystrzycy.

wie. Uczestnicy rajdu położyli kwiaty pod pomnikiem legionistów,

Przedsięwzięcie Koło organizuje już po raz drugi. - Już widać

zapalili znicze oraz nakleili naklejkę XVII Międzynarodowego Moto

skutki, w ubiegłym roku zgłosiło się do naszego Koła więcej nowych

cyklowego Rajdu Katyńskiego.

członków niż w latach poprzednich - zdradzili organizatorzy. Doda

W Parku im. Antoniego Szpyrca podeszli pod pomnik poświęco

ją jednak, że na jednym integracyjnym spotkaniu się nie kończy.

ny pamięci jabłonkowskich Żydów oraz pamięci ofiar ruchu antyfa

Klub Młodych zaprasza nowych członków w swoje szeregi, stara się

szystowskiego, które 13 maja 1945 r. zostały rozstrzelane przez hi

ich zintegrować i zachęcić do pracy w Kole.

tlerowców na cmentarzu żydowskim w Jabłonkowie.

J

(HS) / Fot. Halina Szczotka
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Najpierw wystąpiła odnosząca sukcesy muzyczne Patrycja Kondziołka, następnie starsza, kończąca w tym roku szkołę podstawo
wą Teresa Kondziołka. Nowomiejscy pezetkaowcy mieli też okazję
wysłuchać krótkiego koncertu utalentowanej Doroty Czapek, którą
przed tygodniem podziwiali uczestnicy jubileuszowej akcji PZKO
obwodu bogumińskiego.
Członkowie MK PZKO w Karwinie-Nowym Mieście spotkali się tra
dycyjnie w swej świetlicy w przybudówce dawnej polskiej szkoły. Ma
ją nadzieję, że tak pozostanie i nie będą musieli zmieniać lokalu. Do
tychczasowy właściciel Uniwersytet Śląski w Opawie chciał pozbyć się
budynku. Złożył miastu ofertę jego przejęcia. Gdyby miasto nie zgo
dziło się, przeznaczyłby budynek na sprzedaż. Miasto Karwina jednak
zostanie nowym właścicielem.

CR / Fot. Czesława Rudnik

Szkoły sienkiewiczowskie
PUŁAWY / - Stanisław Przybyszewski powiedział, że Sienkiewicz
uratował duszę polską. Nie możemy o tym zapomnieć i musimy tę
prawdę przekazywać wszystkim Polakom. Spotkajmy się więc, aby
pogłębiać wiedzę o pisarzu i nobliście, aby wymieniać doświadczenia
i kontynuować tradycję spotkań Braci Sienkiewiczowskiej - tak zapra
szała Szkoła Podstawowa nr 11 im. Henryka Sienkiewicza w Puławach
na XXV Jubileuszowy Ogólnopolski Zlot Szkół Sienkiewiczowskich.
Do Puław pojechała 26 maja również delegacja Szkoły Podsta
wowej im. Henryka Sienkiewicza w Jabłonkowie.
- Na tegoroczny zlot oprócz jedynej szkoły z zagranicy, naszej ja
błonkowskiej podstawówki, przyjechało z Polski aż 46 szkół, których
patronem jest Henryk Sienkiewicz - opisuje Renata Gąsiorowska,
nauczycielka z jabłonkowskiej szkoły. Dodaje, że w uroczystościach
wzięli udział m.in. aktorka Magdalena Zawadzka, reżyser Jerzy Hoff
man, a także prawnuczka polskiego noblisty Anna Dziewanowska.

Dla matek koncert z degustacją
KARWINA / Dzień Matki uroczyście obchodzony jest co roku

Reprezentanci szkół mieli okazję uczestniczyć w zajęciach integra

w Miejscowym Kole PZKO w Karwinie-Frysztacie. Program tego

cyjnych, warsztatach artystycznych, pokazach Bractwa Rycerskiego,

rocznego święta w sobotę 20 maja składał się z dwóch części: kon

plenerowym programie kulturalnym oraz zostali zaproszeni na ban

certu młodego pianisty Jana Edwarda Strumpfa oraz pokazu przy

kiet w pałacu, a uczniowie na szkolną dyskotekę.

rządzenia potrawy rodem z Dalekiego Wschodu.

(RED) / Fot. Renata Gąsiorowska

Uczestnicy imprezy wysłuchali najpierw okolicznościowego
wiersza w wykonaniu uczennicy Polskiej Szkoły Podstawowej w Kar
winie-Frysztacie Zofii Strumpf. Wszystkich obecnych zachwycił na
stępnie koncert w wykonaniu utalentowanego pianisty Jana Edwar
da Strumpfa, zdobywcy kilku nagród w konkursach muzycznych.
Jest świeżym absolwentem Podstawowej Szkoły Artystycznej im.
Bedricha Smetany w Karwinie w klasie nauczycielki Haliny Heinz.
Inny charakter miała druga część spotkania frysztackich pezetkaowców z okazji Dnia Matki. Halina Chudlk, członkini zarządu Miejsco
wego Koła PZKO, która pod nieobecność prezesa Koła prowadziła im
prezę, przybliżyła obecnym sposób przyrządzania sushi. Ta tradycyj
na potrawa japońska nie ma nic wspólnego ze śląską kuchnią, cieszy
się jednak popularnością również na naszym kontynencie, ba, nawet
w naszym regionie. Halina Chudlk omówiła dokładnie rodzaje tej po
trawy, przedstawiła wszystkie składniki, które są u nas bez problemu
do nabycia, po czym pokazała, w jaki sposób można ją przygotować.

Spotkanie klubowe w starym lokalu
KARWINA / Spotkanie klubowe połączone ze smażeniem jajecz-

Uczestnikom obchodów Dnia Matki smakowała japońska potra

nicy zorganizowało 20 maja Miejscowe Koło PZKO w Karwinie-No-

wa, ale także ciastka i kanapki przygotowane na ładnie udekorowa

wym Mieście. W programie kulturalnym był koncert młodych piani

nych stołach przez członkinie Klubu Kobiet. Wszystkie obecne na

stek. Zagrały uczennice Podstawowej Szkoły Artystycznej im. Bedri-

imprezie panie otrzymały też w podzięce piękne kwiaty.

cha Smetany w Karwinie w klasie nauczycielki Haliny Heinz.
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Praktyczna lekcja przyrządzania sushi, podczas której w roli pomocni
ków wystąpili bardzo młodzi ludzie, uzupełniona została o degustację.
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Na wystawie znalazł się też obraz z dawnej gospody Ruska, która
spłonęła na końcu wojny. Jeszcze w czasach monarchii austriackiej
organizowane były na tym obszarze polowania, w których brali udział
również wysocy rangą oficerowie i w gospodzie powstała specjalna
izba myśliwska. Obraz zachował się do czasów dzisiejszych w rodzi
nie właściciela gospody, na wystawę wypożyczyła go Otylia Toboła.
Najwięcej obrazów, które pokazano na wystawie w Domu PZKO,
namalowali Józef Szeliga i Ferda Pilch. Wystawiono też np. obrazy
Josefa Sosny, Anny Śeltler i in. Ciekawostką były prace nauczyciela
Władysława Wójcika. Zainteresowanie wzbudziły portrety i pejzaże
Tadeusza Skupnika.
Współczesne malarstwo reprezentowały linoryty „Stworzenie
świata" Klary Herotovej-Drobilovej, rysunki Kateriny Grejtakovej,
dzieła Heleny Simickovej. Oprócz obrazów wierzniowickich twór
ców znalazło się na wystawie również malarstwo autorów z Lutyni

W Wierzniowicach nie brakuje
utalentowanych twórców

Dolnej, Wierzniowice są częścią gminy Lutynia Dolna.
CR / Fot. Czesława Rudnik

WIERZNIOWICE / Na Odpustową Wystawę Obrazów zaprosiło 14
maja Miejscowe Koło PZKO w Wierzniowicach. Coroczna wystawa
organizowana jest zawsze z okazji odpustu ku czci św. Izydora, pa
trona rolników, któremu poświęcona jest miejscowa kaplica.
Prezes wierzniowickiego Miejscowego Koła PZKO Marcel Balca
rek i gospodarz Domu PZKO Józef Kubatko są namiętnymi kolekcjo
nerami wszystkiego, co związane jest z Wierzniowicami, ich historią,
tradycjami, ale i szerszym regionem. Chętnie przygotowują wysta
wy, które ten region i jego przeszłość przybliżają.
W tym roku poprosili mieszkańców o wypożyczenie obrazów autor
stwa wierzniowiczan oraz obrazów w różny sposób związanych z gminą.Trochę obawiali się, że nie będą mieli czego wystawiać, ale odezwa
była ogromna i na wystawie znalazło się około stu eksponatów. Okaza
ło się, że w Wierzniowicach nie brakuje utalentowanych twórców.
Ciekawostką były obrazy, które wcześniej wisiały w wierzniowickiej kaplicy. - Dwa z nich namalował artysta o nazwisku Grzebień.
Po wojnie, kiedy zniszczona została kaplica, dostał za zadanie na
malowanie obrazu św. Izydora i Drogi Krzyżowej - wyjaśnił Marcel

W skrzeczoniu rozegrano mistrzostwa
w tenisie stołowym

Balcarek. - Droga Krzyżowa spodobała się, ale obraz św. Izydora nie,

SKRZECZOŃ / Już po raz trzydziesty siódmy odbyły się w sobotę

oddano go do muzeum w Cieszynie, a nowego św. Izydora namalo

20 maja w Domu PZKO w Boguminie-Skrzeczoniu mistrzostwa Miej

wał Władysław Pasz, były dyrektor polskiej szkoły w Lutyni Dolnej.

scowego Koła PZKO w tenisie stołowym. Wzięli w nich udział pezet-

Wystawiony w Domu PZKO obraz św. Izydora znalazł swe miej

kaowcy z Orłowej-Lutyni, Orłowej-Poręby i zawodnicy gospodarzy.

sce w wierzniowickiej kaplicy i wisiał tam aż do ubiegłego roku. Po

Rozgrywki przebiegły w kategorii kobiet i mężczyzn. Wśród pań

remoncie kaplicy jej wnętrze zmieniło wygląd na wskroś nowocze

pierwsze dwa miejsca przypadły reprezentantkom Miejscowego

sny. Z dawnych pamiątek pozostały w niej tylko rzeźby świętych

Koła PZKO Orłowa-Lutynia w kolejności Urszula Odstrćil i Maria

Piotra i Pawła oraz Matka Boska.

Stec. Trzecie miejsce zajęła Renata Pociorek, a na czwartym uplaso

Obecnie więc w kaplicy, której patronem jest św. Izydor, nie ma

wała się Justyna Gałuszka, obie ze Skrzeczenia.

żadnego jego wizerunku. Atrybuty związane z nim i jego żoną Ma

W kategorii mężczyzn już siódmy tytuł mistrza skrzeczońskiego

rią mają znaleźć się na witrażach, które jednak dopiero powstają.

Koła PZKO zdobył Zbyszek Letocha z Orłowej-Lutyni, zaliczył sie

Drugim patronem kaplicy stał się św. Jan Paweł II. Z okazji odpustu

dem zwycięstw bez porażki. Po zaciętych pojedynkach o kolejności

w kaplicy odprawiona została uroczysta msza św., po niej rozdawa

na dalszych trzech miejscach zadecydował lepszy stosunek setów.

no kołacze. Wielu uczestników poszło potem do pobliskiego Domu

Ostatecznie drugie miejsce zajął Duśan Kokośka ze Skrzeczenia,

PZKO zwiedzić wystawę.

trzecie Stanisław Monczka z Orłowej-Poręby, a na czwartym miej

W kaplicy znajdował się kiedyś również obraz św. Jana Nepomu

scu się uplasował reprezentant gospodarzy Tadeusz Guziur.

cena, w niedzielę można było go obejrzeć na wystawie. Obraz Matki

Na zakończenie sportowych zmagań najlepszym zawodnikom

Boskiej Częstochowskiej wypożyczony został na wystawę z kościoła

przekazano dyplomy i nagrody rzeczowe. Szczególne słowa podzię

w Lutyni Dolnej, gdzie będzie jednym z eksponatów przygotowywa

kowania należą się referentowi sportowemu Tomaszowi Szelidze

nej tam wystawy. Pochodzi również z wierzniowickiej kaplicy, wisiał

i członkom jego rodziny za załatwienie spraw związanych z organi

kiedyś na zewnątrz, potem miejsce to zostało zamurowane.

zacją mistrzostw z małą piłeczką.

J

DG / Fot. Tadeusz Guziur
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Dzień Matki z kuchnią śląską
STO NAWA / W Miejscowym Kole PZKO w Stonawie połączono

PIOTROWICE KOŁO KARWINY /Tradycyjnie połączono w Miejsco

w tym roku w sobotę 13 maja obchodzony tradycyjnie Dzień Matki

wym Kole PZKO w Piotrowicach koło Karwiny 28 maja obchody

z imprezą kulinarną promującą kuchnię śląską, która zorganizowa

dwóch sympatycznych świąt, organizując razem Dzień Matki i Dzień

na została we współpracy stonawskiego Klubu Kobiet z Kołem Go

Dziecka. Po dłuższej przerwie impreza odbyła się w Domu PZKO, któ

spodyń Wiejskich w Lubomi.

ry znalazł się teraz niemal w środku placu budowy. O niestandardowej

Najpierw odbyły się warsztaty kulinarne, które przebiegały w ra

sytuacji przypominały podpierające sufit sali stemple budowlane.

mach projektu transgranicznego „Kuchnia śląska po obu stronach

Uczestników imprezy, którzy zasiedli przy pięknie ozdobionych

granicy - Slezskä kuchyne v ćesko-polskem pobrania". Wzięły w nich
udział członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Lubomi i Klubu Kobiet

stołach ze smacznym poczęstunkiem, przywitała prezes Miejscowe
go Koła PZKO Jadwiga Karolczyk. Opowiedziała o historii Dnia Mat
ki, przytoczyła przykłady krajów, w których święto to obchodzone

Miejscowego Koła PZKO w Stonawie.
Nietypowe w tych zajęciach było to, że panie przygotowujące
potrawy były pod baczną obserwacją wielu zainteresowanych
osób. W kuchni bowiem zainstalowano kamerę, która transmitowa
ła gotowanie na ekran w dużej sali Domu PZKO.
Wyroby kulinarne znalazły się potem na wystawce. Po programie

jest w różnych terminach. Wystarczy przypomnieć, że w Polsce to
stały termin 26 maja, w Czechach natomiast druga niedziela maja.
Umiejętności muzyczne i recytatorskie zaprezentowali następnie
najmłodsi. Dla swojej mamy każde dziecko przygotowało wierszyk czy
zagrało kompozycję na gitarze lub pianinie. Okazało się, że nie brakuje

z okazji Dnia Matki, który uświetniły występy stonawskich przed

wśród młodzieży, potecjalnych członków piotrowickiego Koła PZKO,

szkolaków oraz uczniów polskiej szkoły i działającego w Miejsco

osób utalentowanych muzycznie. Oczywiście były też kwiaty dla mam.

wym Kole PZKO chóru mieszanego Stonawa, odbyła się degustacja

Krótki wykład o Bernardzie Adameckim i jego rodzinie przedsta
wił Tadeusz Toman. Pilot Bernard Adamecki pochodził z Marklowic

przygotowanych potraw.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Fun

Dolnych, które należą obecnie do gminy Piotrowice koło Karwiny.

duszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP w ramach

Poświęcono mu ostatnie spotkanie Międzygeneracyjnego Uniwer

programu Przekraczamy Granice. Celem projektu jest przekazywa

sytetu Regionalnego PZKO w Czeskim Cieszynie.

nie przez doświadczone gospodynie młodym adeptkom tradycji

Członkowie piotrowickiego Koła powrócili do Domu PZKO, ale czeka
ich jeszcze remont. Jak już informowaliśmy, w sąsiedztwie wyburzona

śląskiej sztuki kulinarnej.
Kontakty z Lubomią w powiecie wodzisławskim mają w Stona

została restauracja Krutki i na jej miejscu budowane jest nowe Gminne

wie dłuższą tradycję, zaczęło się od spotkania chórów. Następnie

Centrum Kultury. Podczas burzenia budynku restauracji, z którym Dom

Koło Gospodyń Wiejskich w Lubomi nawiązało współpracę z Klu

PZKO miał wspólną ścianę, doszło do jej uszkodzenia. Statyk zabronił

bem Kobiet MK PZKO w Stonawie, którym kierują Maria Szwanczar

wejścia do Domu PZKO, dopóki uszkodzenie nie zostało naprawione.
Pezetkaowcy zrezygnowali wobec tego z uroczystości jubile

i Emilia Łukosz.
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Pod swoim dachem na budowie

- Wprowadzamy do kuchni śląskiej zdrowe żywienie - wyjaśniła

uszowych 40-lecia Domu PZKO. Przypomnijmy, że siedziba Koła

obecna na stonawskiej imprezie sołtys Lubomi Maria Fibic - to już

wzniesiona została rękami pezetkaowców w 1976 roku, obecnie jej

jest trzecie nasze spotkanie w ramach tego projektu. Najpierw było

właścicielem jest gmina. Jubileusz miał się odbyć w listopadzie

spotkanie w Stonawie, następne u nas w Gminnym Ośrodku Kultu

ubiegłego roku. Po zamknięciu budynku niektóre akcje, np. Klubu

ry w Lubomii. Odbył się wykład dietetyka o zdrowym żywieniu. Wia

Propozycji, przebiegały po sąsiedzku w świetlicy marklowickiego

domo, że kuchnia śląska jest ciężką kuchnią, ale można niektóre

Koła PZKO, na zebraniach spotykano się w domach prywatnych.

produkty zastąpić mniej kalorycznymi.

Obecnie pezetkaowcy mogą już organizować imprezy u siebie.

Po gotowaniu w Stonawie 3 czerwca odbyło się gotowanie w Lu

W przyszłości Dom PZKO otrzyma nową elewację, wyremontowany

bomi. - Natomiast 23 czerwca jest u nas w Lubomi podsumowanie

zostanie dach. Szczegóły są omawiane na bieżąco. Nie będzie już jednak

całego projektu - dodała Maria Fibic. - Wszystkie przepisy na potra

w Kole akcji plenerowych. Wokół budynku na razie jest plac budowy,

wy, które zostały przygotowane, znajdą się w publikacji, która uka

a kiedy powstanie Gminne Centrum Kultury, ogród przy Domu PZKO

że się na zakończenie projektu.

zamieniony zostanie w nowy parking.
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ARCYDZIEŁA BŁĘDOWICKICH SENIOREK
Wystawę rękodzieła pod nazwą „Czym
interesują się seniorki z Błędowic" zorgani
zował 27 i 28 maja Klub Kobiet Miejscowe
go Koła PZKO w Hawierzowie-Błędowicach.
Na wernisażu przypomniano, że w tym ro
ku błędowickie Koło PZKO obchodzi swoje
siedemdziesięciolecie. Klub Kobiet jest jed
nym z jego aktywnych zespołów.
TEKST: I ZDJĘCIA: CZESŁAWA RUDNIK
Poprzednia wystawa miała miejsce dwa
lata temu. Od tego czasu panie doskonaliły
swoje umiejętności, uczyły się nowych tech
nik. - Miałyśmy trzy kursy: szydełkowania,
klockowania i papieroplastyki. Nowością na
wystawie są bańki, dzwonki i jajuszka z pereł

czasu - ocenił wystawę już zupełnie poważ

makulaturę. Praca z nim ma więc podwójne

kami oraz przedmioty z papieru - wyjaśniła

nie. - Moja żona też robi na drutach, lubi wy

znaczenie, bo nie tylko tworzone są nowe

kierowniczka Klubu Kobiet Anna Staś. Przy

szywanie, więc wiem, że to sporo czasu kosz

przedmioty użytkowe i dekoracyjne, ale sto

znała, że praca nad eksponatami na wystawę

tuje, ale jest to dla tych pań okazją do pewne

sowana jest metoda recyklingu. Powstały

zajęła im dużo czasu. Zaczęły ją przygotowy

go relaksu.Takie prace ręczne uspokajają.

wać już jesienią, robiły całą zimę i wiosnę, ale
udało się.

nie tylko tradycyjne koszyki, wazoniki, cho

Zaangażowanie w przygotowanie całego

inki, ale np. zabawne zające, wiele zabawek,

przedsięwzięcia wykazały nie tylko członki

postacie z bajek, ramy na obrazki. Z papie

- Zawsze znajdują się jakieś pierwiastki no

nie Klubu Kobiet, które, jak wynika z nazwy

rowych rurek był kapelusz, dzbanek, filiżan

we, niespotykane albo zapomniane. Świadczy

wystawy, są już seniorkami, ale wykorzystały

ka, nawet wieża Eiffla.

to o tym, że panie żyją tym, co do dobrego ży

również powiązania rodzinne. Zabawki dla

Papier stał się też podstawą do tworze

cia jest potrzebne.To bardzo piękna wystawa,

dzieci, szyte maskotki robiła na przykład

nia kartek z życzeniami i różnych koloro

jak zresztą każda w Błędowicach - podsumo

wnuczka jednej z członkiń.

wych ozdób. Na wystawie można było zna

wała ekspozycję była przewodnicząca Sekcji

Uszyte z kolorowych tkanin zostały też po

Kobiet ZG PZKO Henryka Żabińska. - Jestem

duszki i poduszeczki, serwetki, torebki, ko

nownie jednorazowe kubki czy łyżeczki

bardzo pozytywnie nastawiona do Błędowic,

smetyczki, woreczki na drobiazgi itp. Szydeł

oraz słomki plastikowe, ale też papierowe

leźć poza tym inspiracje, jak zużytkować po

bo tyle lat przeżyłam tu jako nauczycielka,

kiem natomiast zrobione zostały naszyjniki

pudełka na jaja, by powstały z nich nowe

spotykam tu swoich uczniów - dodała.

i kwiaty, a także m.in. wymienione przez sze

dekoracje. Wykorzystano wiele pomysłów,
jak ładnie zapakować prezenty.

- Raczej niech robią na drutach, niż aby

fową Klubu Kobiet bańki, dzwonki i jajka

nas goniły - zażartował zapytany o męską

ozdobione perełkami. To elementy, które po

Nie zabrakło oczywiście wyrobów zdo

opinię na temat wystawy Klubu Kobiet pre

służą do dekoracji świątecznych stołów. Sym

bionych haftami. Do stworzenia wielu inte

zes błędowickiego Miejscowego Koła PZKO

patyczne koty powstały częściowo z włóczki

resujących eksponatów zastosowano tech

Piotr Chroboczek.

szydełkiem, niektóre elementy zostały uszyte.

nikę klockowania, śliczne były nie tylko ser

-To nie są zwykłe produkty, to są arcydzie

Wyroby wyplatane z wikliny papierowej

wetki, ale i części garderoby. Urządzono też

ła. Widać, że kobietki poświęcają temu dużo

to drugie życie papieru przeznaczonego na

kącik tradycyjnie na ludowo ze strojem re-

«fl
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gionalnym i przedmiotami do gospodarstwa
domowego.
Wystawę uzupełniały eksponaty, których
autorami były dzieci, przedszkolacy i ucznio
wie, ze współpracującej z Kołem PZKO Pol
skiej Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Hawierzowie-Błędowicach. Przy wejściu do sali
wystawowej na monitorze laptopa obejrzeć
można było kroniki Koła, które zdigitalizowano, by zachować pamięć o działalności pe-

■I

:

m

zetkaowskiej również w formie elektronicz

-m

■■

'Żr:

nej.
Jakzawsze na wystawie Klubu Kobiet moż
;£

na było wziąć udział w loterii, w której nagro

*

dami były także m.in. prace pań. Przygotowa
-

ny został smaczny poczęstunek w postaci cia

?

stek i kołaczy, a również dania obiadowe:
bigos i szaszłyk z sałatką ziemniaczaną.

.

■

mś

■

PASJE
NA WYSTAWIE
Po dwóch latach Klub Kobiet Miejscowe
go Koła PZKO w Suchej Górnej ponownie zor
ganizował wystawę. Odbyła się 20 i 21 maja
w Domu PZKO, a jej temat brzmiał „Jak spę
dzamy wolny czas - nasze zainteresowania".

Zwiedzający wystawę przekonali się, że
zainteresowania pań są bardzo różnorodne.
- Świat idzie milowymi krokami naprzód,
rzeczy haftowane czy szydełkowane już nie
są na topie - wyjaśniła przewodnicząca Klu
bu Kobiet Eugenia Kańa. Nie oznacza to, że
panie całkowicie zrezygnowały z robótek

zano całą kolekcję szydełkowanych anioł

dzieci. Słodko prezentowała się kołyska z po

ręcznych, ale próbują też wielu nowych tech

ków, dzwonków, pomysłowych wianuszków,

ścielą ozdobiona takim samym materiałem

nik. Na wystawie zeprezentowały poza tym

były ozdoby z koralików. Jajka wielkanocne

z kieszeniami, przyciągały wzrok maskotki,

swoje pasje kolekcjonerskie czy sportowe.

pomalowane na czarno, który był modnym

które można powiesić nad łóżeczkiem malu

kolorem tego sezonu, ozdobione zostały ko

cha, były poduszki, ubranka dla najmłodszych.

Biżuterię nauczyły się członkinie Klubu Ko
biet robić na kursie perełkowania, na wysta

Na jednym ze stołów poukładano kroniki

Zabawki dla dzieci szyły panie w zeszłym

ZPiT Suszanie, który działa w Kole PZKO

siorki własnej produkcji.Także piękne kotylio

roku na Dzień Dziecka. - Każde dziecko

w Suchej Górnej. Kroniki prowadzi sama kie

ny, oczywiście ręcznie szyte, mogłyby służyć

w przedszkolu dostało taką przytulankę -

rowniczka zespołu Barbara Mraćna. Stały się

jako ozdoba odświętnego stroju w formie

Eugenia Kańa opowiadała, jak partie przy

one, podobnie jak stare czasopisma, uzupeł

broszki. Na stołach ozdobionych haftowany

szły do przedszkola z dużą torbą pełną plu

nieniem ekspozycji, której hasło brzmiało:

mi różnymi technikami obrusami znalazły się

szowych zabawek i każde dziecko mogło

Naprawiamy i szyjemy stroje i kostiumy.

również ozdoby z papieru. Urzekały kolorami

sobie wybrać taką, jaka mu się najbardziej

Jej głównym elementem był strój regio

przyjemnie pachnące ręcznie robione świece.

podobała. Okazało się, że sprawiło to dzie

nalny, który przeżył już niejeden taniec, ale

ciom ogromną radość.

podreperowany został w sposób profesjo

Nie zabrakło na wystawie ozdób świą
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ronkami szydełkowanymi.

wie pokazały np. naszyjniki, bransolety, wi

tecznych, które zawsze cieszą się dużym

Papugi, zajączki, kotki, owieczki - kolorowe

wzięciem, i panie, które potrafią je robić, ni

i sympatyczne zabawki można było znaleźć

na było dokładnie poszczególne części stro

gdy nie będą narzekały na brak zajęć. Poka

również na wystawie w kąciku z rzeczami dla

ju ludowego. Wystawiono też ozdobiony
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wyhaftowanymi niezapominajkami frag

chwaliły się osiągnięciami sportowymi

ment stroju, który powstaje dla małej dziew

młodej Marioli Weiser, byłej tancerki ze

nia Kańa. - Są to bardzo ładne zdjęcia, nie

czynki. Do obejrzenia były również stroje

społu Suszanie, która odnosi sukcesy w fut

tylko krajobrazy, ale także na przykład por

bolu amerykańskim. Był zestaw do grania

trety aktorów Sceny Polskiej.

szyte przez panie dla przedszkolaków.
Pasje kolekcjonerskie przedstawiał zbiór
zaproszeń ślubnych i życzeń urodzinowych.

się i pooglądać fotografie - zachęcała Euge

w golfa i laski z kolekcją znaczków tury

Na wystawie nie mogło zabraknąć losów,

stycznych.

nagrodami były najczęściej także robótki
pań. Niektóre z eksponatów były też na

Teksty i zdobienia mogły stać się i dziś dla

Okazało się, że nie tylko panie przedsta

wielu inspiracją. Ciekawostką były kapelusze,

wiły na wystawie swoje zainteresowania, bo

sprzedaż. Na jednym ze stołów zaprezento

które panie powyciągały z szaf, również stare

znaczki turystyczne zbiera Alfred Lotter, na

wano wypieki domowe, natomiast kołacze,

po mamach, babciach, uzupełnione o wie

tomiast Roman Dzik, który jest namiętnym

ciastka, kanapki, ale także dania obiadowe

szak i duże lustro oraz pudło na kapelusze.

fotografem, zeprezentował swoje zdjęcia,

można było nabyć i spożyć w salce obok,

Zainteresowania sportowe także znala

które przez obydwa dni trwania wystawy

gdzie ustawiono stoły i krzesła do odpoczyn

zły swe odbicie na wystawie. Suszanki po

wyświetlano na ścianie. - Można zatrzymać

ku po zwiedzeniu wystawy.

DRUKARNIA

■

PROprint
sp. Z O. o.

oferuje
GRODZISZCZ

Druk offsetowy do formatu A2+: ulotki, plakaty, druki firmowe,
katalogi, broszury, książki, foldery, kalendarze, zaproszenia, wizytówki,
skład i opracowanie graficzne
Druk wielkoformatowy:
szerokość 107 cm
Skanowanie
i kopiowanie dużych
oryginałów:
do formatu
- szerokość 102 cm
(mapy, plany...)

Wesefa, uroczystości rodzinne
Szkolenia, imprezyßrmowe

Druk cyfrowy: format SRA3+(33x48 cm)

Vsfuyiyastronomiczne wysokiejjakości
Komfortowa baza nocfeyowa
\"Przyjemne zaplecze relaksacyjne
/Wily iyoscinny personel

1

.

'

ul. Ostrawska 67, (Teatr Cieszyński), 737 01 Czeski Cieszyn
Tel :+420 558 746 951, komórka:+420 603 443 390
e mail: proprint@centrum.cz, printtesin@volny.cz

www. hctetejrunt. com

www.proprintsro.eu

ZWROT | 6/2017

39

SALON SZTUKI
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Z północno-zachodniej Polski dotarły na Zaolzie interesujące prace plastyczne, które do końca czerwca oglądać można w Bi
bliotece Regionalnej w Karwinie-Frysztacie przy Rynku Masaryka. Autorem wystawionych ekslibrisów i grafik jest Ryszard Balon,
wielokrotnie nagradzany artysta ze Stargardu Szczecińskiego.
TEKST I ZDJĘCIA: CZESŁAWA RUDNIK
Urodził się w 1944 roku. Jest absolwen
tem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych
w Szczecinie oraz Wyższej Szkoły Pedagogicz
nej w Opolu na Wydziale Matematyczno-Tech
nicznym. Od 1969 roku jest doradcą i konsul
tantem nauczycieli plastyki. Od 1974 roku zaj
muje się grafiką warsztatową.
Szerokie są jego zainteresowania artystycz
ne. Posiada nadane przez ministerstwo Kultu
ry i Sztuki uprawnienia artystyczne w dziedzi
nie grafiki. Uprawia malarstwo, rysunek, pro
jektowanie wnętrz, grafikę użytkową i grafikę
artystyczną. Do tworzenia miniatur i ekslibri
sów stosuje techniki wypukłe i wklęsłe.
Kierował ogólnopolską grupą artystów gra
fików Grafex. Był jednym z założycieli Star
gardzkiego Stowarzyszenia Miłośników Sztuk
Plastycznych Brama. Jest członkiem szczeciń
skiego oddziału Związku Polskich Artystów
Plastyków oraz międzynarodowej grupy arty
stycznej Kunst Verein -Templin w Niemczech.
Brał udział w wielu wystawach w Polsce i za
granicą. Jego prace znalazły się w zbiorach pań
stwowych i prywatnych. Podziwiać je można
m.in. w Bibliotece Narodowej w Warszawie,
w muzeach w Malborku, Jędrzejowie, Ostrowie
Wielkopolskim, Lublinie, na Majdanku,

w

Mu

zeum Ravensbrück, w Galerii Miniatury w Wa
pienniku, Galerii Ekslibrisu w Krakowie, w biblio
tekach w Gliwicach, Rzeszowie, a także w gale
riach i muzeach w Belgii, Danii, Francji, Włoszech.
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SMAKOWITA UCZTA ARTYSTYCZNA
TEKST: CZESŁAWA RUDNIK /ZDJĘCIE: KARIN DZIADEK

To przedstawienie trzeba koniecznie zo
baczyć. Scena Polska Teatru Cieszyńskiego
w Cz. Cieszynie przyszykowała wspaniałą
ucztę artystyczną, „Kolację na cztery ręce”
Paula Barza. To stosunkowo często grany
w polskich teatrach dramat z 1985 roku,
stanowi duże pole do popisu dla twórców
teatralnych, przede wszystkim zawiera cie
kawe zadania aktorskie.
Sztuka opowiada o spotkaniu dwóch
wielkich kompozytorów baroku, do którego
mogło dojść, chociaż w rzeczywistości nigdy
nie doszło. Wymyślone przez Paula Barza
spotkanie Jerzego Fryderyka Händla i Jana
Sebastiana Bacha miało miejsce w Hotelu
Turyńskim w Lipsku w 1747 roku. Lipsk to
było miejsce na ziemi Bacha, Händel przyje
chał tam z Londynu, gdzie mieszkał na stałe.
Przedstawienie w Scenie Polskiej ogląda
się bardzo dobrze, mimo że, wydaje się,
mówi o czasach niewiele nas już obchodzą
cych, bo dawno minionych, i o ludziach
z kręgu wysokiej sztuki muzycznej, która nie
kłania się masowemu słuchaczowi. Jednak
sposób postrzegania świata przez postacie,
który nakreślony został w dramacie, sprawy
stosunków międzyludzkich, które porusza
sztuka, wreszcie kwestie charakterologiczne,
przymioty i przywary, które składają się na
wizerunki bohaterów, są jak najbardziej bli
skie współczesnemu widzowi.
Wzajemne relacje osób dramatu przedsta
wione zostały w szerszym kontekście społecz
nym, kulturowym, politycznym, który rów
nież przystaje do naszych czasów. Bowiem nic
nie straciła na aktualności problematyka sto
sunku artysty do bogactwa i sławy oraz ukła
dów z ludźmi, którzy pozwalają na zdobycie
dużych pieniędzy oraz na rozgłos, nieko
niecznie poparty wielkim talentem.
W wypadku dwóch geniuszy, kompozy
torów muzyki poważnej, o których mowa
w „Kolacji na cztery ręce”, talent był bez
sprzeczny. Oprócz niego i roku urodzenia,
byli bowiem rówieśnikami, rocznik 1685,
jednak wszystko inne ich dzieliło. Dlatego
tak ciekawym tematem dla autora dramatu,
niemieckiego muzykologa, dramatopisarza,
dziennikarza, mogła stać się konfrontacja
tych dwóch osobowości.
Prowadzona w sztuce rozmowa, oparta
na wielu faktach historycznych, w której
jednak podkreśla się, że chodzi tylko o za
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bawę, dotyka wielkości kompozytorów, ale
mówi również o sprawach nieobcych każ
demu z nas, o powodach do zazdrości, wro
gości i przyjaźni, sukcesach i porażkach itd.
Handel był sławnym i bogatym, pławią
cym się w luksusie nadwornym kompozy
torem w Londynie, pobierającym wysokie
honoraria, żyjącym jednak w ciągłym stre
sie, bo zależnym od swoich mecenasów
i publiczności. Bach natomiast był biednym
kantorem w kościele w Lipsku, który nie
brał za swoje kompozycje pieniędzy, mógł
za to oświadczyć, że jego muzyka należy
tylko i wyłącznie do niego. Bogactwem Ba
cha była rodzina, gromadka dzieci, toteż
niestraszna wydawała się nawet grożąca mu
ślepota. Händel pozostał samotny.
Przedstawienie Sceny Polskiej było dla
mnie przyjemną niespodzianką i zaskocze
niem tym większym, że miałam w pamięci
„Kolację na cztery ręce” wyreżyserowaną
przed laty dla Teatru Telewizji przez Kazi
mierza Kutza, przedstawienie bardzo kame
ralne, ze świetną zresztą obsadą (Janusz Ga
jos - Bach, Roman Wilhelmi - Händel, Jerzy
Trela - Schmidt). I nie sądziłam, że można tę
sztukę małoobsadową z takim powodze
niem przełożyć na język teatru ogromnego,
na który postawił reżyser czeskocieszyńskiego przedstawienia Michael Tarant.
Chociaż, znając poprzednie realizacje te
go czeskiego twórcy w Teatrze Cieszyńskim,
można się było tego spodziewać. Michael
Tarant wystawił już w Scenie Polskiej z du
żym rozmachem „Hamleta” Williama Shakespearea i dwie prapremiery polskie, inte
resującego również ze względu na poruszaną
tematykę „Księżycowego demona” Richarda
Kalinoskiego oraz, najwcześniej, także boga
tą w formie propozycję muzyczną, a miano
wicie „Viva Verdi” tego samego Paula Barza.
W „Kolacji na cztery ręce” dekoracja sce
niczna przedstawia salon hotelowy cały
w złocie i czerni, wszędzie palą się świece,
których światło odbija się także w dużych lu
strach. Dwa centralne punkty pomieszcze
nia stanowią stół i instrument muzyczny. Su
to zastawiony obrotowy stół przygotowany
jest do kolacji, Händel podejmuje Bacha wy
szukanymi potrawami, w menu są np. prze
piórki, ostrygi, ślimaki. Sam ma początkowo
złoto nawet na powiekach. Bogactwo sceno
graficzne, autorstwa Michaela Taranta i Bog
dana Kokotka, dopełnia tworzona światłami
gra kolorów, scena spowita w sztucznej mgle
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Paul Barz„Kolacja na cztery ręce". Przekład: Jacek St.
Buras, reżyseria Michael Tarant, scenografia Michael
Tarant i Bogdan Kokotek, kostiumy Agata Kokotek,
współpraca muzyczna Bohuslav Vitek. Premiera: Scena
Polska Teatru Cieszyńskiego, Czeski Cieszyn, 27.5.2017.

oraz kostiumy postaci, liczne w epizodach,
zaprojektowane przez Agatę Kokotek.
Nie tylko nastrój, ale przede wszystkim
temat podkreśla muzyka. Fragmenty kom
pozycji Bacha, Händla oraz wspominanego
przez niego Matthesona wspaniale ilustru
ją muzycznie aktualny przedmiot rozmo
wy protagonistów. Widz słyszy, jak brzmi
utwór, o którym jest właśnie mowa. Muzy
ka jest chwilami bardzo głośna, aż teatr
drży w posadach, nie nosi jednak znamion
natarczywości, nie przeszkadza też w dialo
gu. Reżyser współpracował przy jej wybo
rze z czeskim muzykologiem Bohuslavem
Vitkiem.
Wśród tego bogactwa scenografii i mu
zyki oglądamy świetne role aktorów. Bog
dan Kokotek jako Händel przedstawia całą
gamę uczuć, wspaniale przy tym wypośrodkowuje emocje, nie wpadając w manie
rę i unikając przesady. To na pewna jedna
z życiowych ról w jego dorobku artystycz
nym. Skromny, onieśmielony początkowo
Bach Tomasza Kłaptocza, bo przecież nie
pasuje do tego przepychu, w trakcie wymia
ny poglądów powoli rozgrzewa się, odzy
skuje pewność siebie i staje się dla Händla
równym partnerem.
Jana Krzysztofa Schmidta, również mu
zyka, zaufanego Händla, gra, nie ustępu
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jąc głównym protagonistom, od niedawna
w Scenie Polskiej Rafał Walentowicz. Wy
stępuje też w innych epizodach wraz z Jo
anną Litwin i Patrycją Sikorą, w przedsta
wieniu bowiem podczas rozmowy kompo
zytorów inscenizowane są różne sceny z ich
życia. W postacie, które zaważyły na losach

bohaterów, wciela się właśnie ta trójka ak
torów. I można powiedzieć, że choć ubogie
ilościowo są siły aktorskie w przedstawie
niu, mocne za to grą.
Pojedynek słowny bohaterów „Kolacji na
cztery ręce" kończy się remisem. Ma jednak
wzniecić w widzu iskierkę nadziei i prze

konanie, że pomimo ogromnych rozbieżno
ści w charakterze postaci, sposobie myśle
nia, pomimo odmiennego podejścia do ży
cia i różnic w wyznawanych wartościach
możliwe jest porozumienie między ludźmi.
I taki przekaz wysyłają w świat twórcy przed
stawienia.
■

JAK WYCIĄGNĄĆ JASIA Z BARŁOGU
TEKST I ZDJĘCIE: CZESŁAWA RUDNIK

Lalkowa Scena Bajka Teatru Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie
przygotowuje wszystkie premiery w dwóch wersjach językowych,
polskiej i czeskiej. Premiery nie mogą odbyć się w tym samym ter
minie, gdyż w obydwu przedstawieniach grają ci sami aktorzy. Naj
nowsza, a zarazem ostatnia w tym sezonie teatralnym propozycja
repertuarowa, bajka „O leniwym Jasiu”, miała najpierw swoją polską
premierę, chociaż prezentuje czeską klasykę dla dzieci.
Przedstawienie powstało na podstawie tekstu Josefa Lady, po
pularnego czeskiego malarza i pisarza, autora ilustracji książko
wych i obrazków z życia codziennego, umieszczanych np. na pocz
tówkach. Scenariusz teatralny bajki „O leniwym Jasiu” przygoto
wała Lena Peśak, jest też autorką przekładu. Adaptację reżyserował
kierownik artystyczny Sceny Bajka Jakub Tomoszek.
Zapowiedzi premiery na portalu internetowym „Zwrotu” były
nieco na wyrost, bo przed obejrzeniem spektaklu, dałam tytuł „Kli
maty Josefa Lady w Teatrze Cieszyńskim”, sądząc, że doszukam się
ich w przedstawieniu. Wszak chyba każdemu mieszkańcowi Repu
bliki Czeskiej nazwisko Josefa Lady kojarzy się z jego łatwo rozpo
znawalnymi rysunkami tworzonymi charakterystyczną kreską, na
pierwszy rzut oka odróżniającą go od innych autorów, i z niepowta
rzalną aurą, jaka bije od jego obrazków rodzajowych.
Może ten wjeżdżający na scenę wózek, zapowiadający teatr jar
marczny, miał przypominać o wędrownych zespołach komedian
tów. Po przestawieniu kilku elementów w wózku powstała prze
strzeń do rozgrywania spektakli, z pomocą rekwizytów można było
tworzyć miejsca akcji. (Scenografia i lalki są dziełem Edity Kodedy.)
Aktorzy, głośni i radośni, o pomalowanych na czerwono policz
kach, zastanawiali się, co zaprezentują publiczności. Tak, taki obra
zek trupy aktorskiej zabawiającej wieśniaków mógł uchodzić za po
mysł wzięty z rysunku Josefa Lady.
Kuglarze zdecydowali, że zagrają bajkę o leniwym Jasiu. Tak
strasznie leniwym, że każdy ruch wydawał mu się ogromną harów
ką. Na szczęście miał przy swym boku ofiarną matkę, wdowę, któ
ra dla swego syna gotowa była na wszystko. Przybywała na każde
jego skinienie i spełniała wszystkie zachcianki. Mama Szkubankowa musiała syna nawet za uchem drapać, otwierać mu usta, kiedy
ziewał, przewracać go z jednego boku na drugi itd.
Kiedy więc Sąsiadka Wróżkowa przepowiedziała mu przyszłość,
nikt nie uwierzył, że taki leń i obibok może pokonać smoka i dostać
królewnę za żonę. No ale, jak to w bajkach bywa, wróżba musi się
spełnić. Namawiano więc Jasia, by ruszył się z miejsca, wabiono na
różne sposoby, na próżno.
A jednak, stało się. Jaś pokonał w końcu Smoka. Lecz nie ze
względów altruistycznych, dla dobra ogółu, a dlatego, że ów zajął
mu jego barłóg na przypiecku i trzeba go było stamtąd przegonić.

Josef Lada„0 leniwym Jasiu". Scenariusz i przekład Lena Peśak, reżyseria Jakub
Tomoszek, scenografia, kostiumy i lalki Edita Kodeda, muzyka Marian Mazur.
Premiera: Scena Bajka Teatru Cieszyńskiego, Czeski Cieszyn, 21.4.2017.

I druga część przepowiedni okazała się prawdziwa. Ponieważ Jaś
liczył sobie już lat dwadzieścia, ujrzawszy dziewczynę, pojął za
pewne, że może od niej żądać innych jeszcze usług, niż od matki,
dlatego warto się ożenić. Tym bardziej, że była to sama Królewna
Roderyka.
Tak więc znowu miłość zatriumfowała, czego nie omieszkali
podkreślić komedianci w końcowej piosence spektaklu, na scenie
zaroiło się od serduszek. Nie była to zresztą jedyna piosenka, naiw
nych w swej formie poetyckiej tekstów śpiewanych było w przed
stawieniu więcej. Wykonywali je wszyscy bądź sam Marian Mazur
z gitarą, autor muzyki zresztą.
W bajce „O leniwym Jasiu” Marian Mazur zagrał także tytułową
rolę, pozostali aktorzy wcielali się w różne postacie: Ewa Kus - Ma
ma Szkubankowa, Sąsiadka Przepiórkowa, Jan Szymanik - Herold,
Zaczarowany Dziadek, Król, Smok, gościnnie Katerina Michejdova - Sąsiadka Wróżkowa, Królewna Roderyka, Smok.
Dla zespołu aktorskiego składającego się z zaolziańskich Pola
ków dwujęzyczność jest standardem. Gorzej, kiedy po polsku gra
osoba, dla której ten język jest językiem na tyle obcym, że jej arty
kulacja pozostawia wiele do życzenia. Co działo się w wypadku go
ścinnie występującej aktorki. Poza tym jednak jej ruchy, mimika,
operowanie lalką były bez zarzutu.
Cała historia o Jasiu potraktowana została w Scenie Bajka z przy
mrużeniem oka. Reżyser przedstawienia Jakub Tomoszek zapo
wiedział jednak, że jest to przedstawienie także dla dorosłych, wy
chowawców młodego pokolenia. Oglądając spektakl, mogą się na
własne oczy przekonać, jakie błędy popełniają nie ucząc dzieci
obowiązkowości, nie stawiając im zadań, wyręczając ich na każ
dym kroku.
■
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Cmentarz w Lesznej Górnej zafascynował
mnie ponad 20 lat temu, kiedy po raz pierw
szy zobaczyłem tam opuszczony grób z pięk
nym pomnikiem, w którym spoczywa pierw
szy nauczyciel leszniański Jerzy Mrowieć.
TEKST I ZDJĘCIA: TADEUSZ SZKUCIK
Ten światły człowiek, wychowawca wielu
znanych ludzi, zasłużył na ogromne słowa
uznania ze względu na swoją ponad pięć
dziesięcioletnią działalność pedagogiczną
nie tylko na terenie Lesznej Dolnej i Górnej,
ale zwłaszcza tej drugiej.
Uczył wiejskie dzieci, leczył ludzi (był
znanym w okolicy homeopatą), radził miej
scowym chłopom, uczył ich sadownictwa i

larza, wielkiego miłośnika przyrody, lokal

wielu innych rzeczy. Postanowiłem zaopie

nego patrioty jakich mało.

kować się grobem tego człowieka i nie do

Tak więc powstała ta skromna praca, która

puścić do jego zniszczenia. Do opieki tej za

przeznaczona jest dla wszystkich, niezależ

Rzecz jasna, że przy kościele od samego po

angażowałem też swoje wnuki.

nie od wyznania i narodowości, którzy tymi

czątku istniał cmentarz. Służył on katolikom

który służy katolikom do dnia dzisiejszego.

Opracowując historię szkolnictwa pol

sprawami się interesują i nie chcą, by poszły

i ewangelikom z Lesznej Górnej, Dolnej i bli

skiego w Lesznej (Dolnej i Górnej), udało mi

w zapomnienie. Świadczą one bowiem o na

skiego Trzyńca, który wtedy był jeszcze wio

się natrafić na dużo ciekawych informacji

szej długiej historii, nie zawsze spokojnej, ale

ską.

0 wspomnianym cmentarzu. Jego historia

zawsze naszej.

jest bowiem ściśle powiązana z historią pol
skiej szkoły ewangelickiej w gminie (najpierw

Cmentarz służył do pochówku wyznaw
ców obu religii aż do 1859 roku. Wtedy bo
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wiem ewangelicy w Lesznej Górnej wybudo

prywatnej wyznaniowej, następnie publicz

Leszna istniała już w roku 1295 jako osada.

wali sobie własny cmentarz. Gmina Trzyniec

nej ludowej). Szkoła powstała tam w 1853 r„

Registrom Vyasdense (Ujest), spis biskupich

wybudowała cmentarz w Lesznej Dolnej (Fol

a cmentarz kilka lat później w 1859 r.

dziesięcin sporządzony w latach 1290-1315

wark) po dwudziestu latach, w 1879 roku.

Przy budowaniu szkoły i cmentarza po

z całej diecezji wrocławskiej donosi, że Leszna

Od 1927 roku jest on trzynieckim cmenta

wtarzają się te same nazwiska, gdyż powsta

Książęca płaci dwadzieścia łanów, a Leszna

rzem komunalnym.

nie jednego i drugiego dzieliło zaledwie kil

Świętosza jeszcze nie płaci. Byłyjuż więc dwie
Leszne.

cmentarza w Lesznej, tego smutnego, lecz

li ci sami zapaleńcy, ówczesnym obywatelom

Książęta cieszyńscy nadawali swoim dwo

zarazem pięknego miejsca, miejsca pochów

Lesznej Górnej przyświecała idea, którą uda

rzanom przywileje i prawa, z których naj

ku ludzi zwyczajnych i ludzi, których nazwi

ło im się wspólnymi siłami urzeczywistnić.

większym było prawo zakładania osad. Jed

ska znane są na całym Śląsku Cieszyńskim.

ka lat. Były więc te same władze gminne, by
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Kościół drewniany spłonął. Na jego miej
scu powstał w 1731 roku nowy murowany,

Praca ta zawiera informacje o historii

Niemałą rolę w tym wszystkim odgrywał

nak w większości wypadków założyciele nie

Niektórzy spoczywający na cmentarzu

jeden człowiek, wspomniany już Jerzy Mro

nadawali im nazw. Robił to przeważnie sam

obywatele leszniańscy nie posiadają już

wieć. Jako człowiek światły, głęboki patriota,

lud, a kasztelania przyjmowała nową nazwę

swoich krewnych, albo ci o nich zapomnieli.

człowiek wszechstronnie wykształcony stał

i prowadziła ją w swoich zapisach. Stąd też

Nie zapominajmy o nich my, którzy żyjemy

u wszystkiego, co wtedy działo się w gminie.

z tamtego czasu dochowały się nazwy osad,

współcześnie, nie powinien o nich też zapo
mnieć obecny zarządca cmentarza.

Źródłem wiedzy o tym okresie jest kro

które czasami różniły się od siebie w zależno

nika szkolna prowadzona najpierw przez

ści od tego, kto, kiedy i w jakim celu nazwy

niego, potem przez jego następców. Z niej

takiej osady używał.

BUDOWA CMENTARZA EWANGELICKIEGO
W LESZNEJ GÓRNEJ

udało mi się odtworzyć atmosferę poprze

Leszna była już parafią w roku 1335 i na

dzającą budowę cmentarza i jego dalsze
dzieje.

leżała do diecezji wrocławskiej. Musiał więc

Kiedy w 1853 roku w Lesznej Górnej zosta

tutaj istnieć też kościół. W „Visitationsberich

ła otwarta polska wyznaniowa szkoła ewan

Natomiast informacje o dalszej historii

te der Breslauer Diezöse" Jungnitza z roku

gelicka, zaczęli mieszkańcy wsi poważnie my

cmentarza, i nie tylko one, zdobyłem ze

1679 można się dowiedzieć, że we wsi Lesz

śleć o założeniu ewangelickiego cmentarza.

wspomnień i zapisków prywatnych lesznia-

nej istnieje drewniany kościół św. Marcina

Trzeba zaznaczyć, że obu tym sprawom sprzy

nina Gustawa Gajdzicy, zbieracza amatora

z 4 dzwonami (w 1917 r. zarekwirowane

jał wtedy klimat polityczny w monarchii.

1 kolekcjonera wszystkiego, co z obu Leszny-

w celach wojennych, nowe instalowane do

W dniu 2.12.1848 na tron zasiadł przez wszyst

mi jest związane, fotografa amatora, pszcze

piero w r. 1924).

kich kochany i uwielbiany cesarz Franciszek
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Józef I. Pełne zrównanie praw wyznaniowych

Jan Stonawski, a wTrzyńcu Paweł Sikora. Dar

Miłym głosem was pocieszą

nastąpiło w okresie tzw. Wiosny Ludów (1848),

czyńcy ofiarowali pieniądze według zamoż

Albo, gdy was tam poniesą

a następnie poprzez wydany w 1861 roku tzw.

ności (od kilku czy kilkunastu złotych reń

Będą kwilić za wami

Patent Protestancki.

skich po kilkadziesiąt krajcarów), a byli wśród

Z waszemi dziatkami

Tak więc idea wybudowania własnego

nich: młynarze, gospodni, pasterze, służące,

Albo, gdyż waszych dziatek

cmentarza mogła być urzeczywistniona. Zie

słudzy, krawcy, chałupnicy, siedlacy, komornicy,

Które zwiędło, jako kwiatek -

mię pod przyszły cmentarz zakupiła gmina

wymownicy, kucharki, parobcy, zagrodnicy, ko

Ten głos od nich usłyszycie,

od Jakóba Łamacza w dniu 1 czerwca 1858

wale, pogoniacze bydła, ceglarze, gleitarze, ro

Pan dał, Pan wziął, temu wierzcie.

roku i zaraz wniosła prośbę do C.K. Urzędu

botnicy hutniczy, wdowy, młynarczycy, dziewu

Tak też czeladka wasza;

Powiatowego w Cieszynie o zbadanie miej

chy i młodzieńcy. Wśród darczyńców znaleźli

Nie lutujcie na to grosza.

sca pod przyszły cmentarz. Pozwolenie zosta

się także obywatele wyznania katolickiego

Będą was te dzwony wołać:

ło wydane oficjalnie w dniu 12 marca 1859.

(np.gospodzki Buzek).

Pójdźcie z pracy odpoczywać!

Tak w kronice szkolnej opisywał sytuację

Były też i dary niepieniężne: Jerzy i Anna

pierwszy nauczyciel w Leszn ej Górnej Jerzy

Niedobowie zakupili za 95 złr pokrop (sukno

Mrowieć:

z ozdobami) na nosze, Jan Stonawski młod

Pokój, pokój będzie w grobie.
Póki żyjesz - zasłuż sobie!"

Jeszcze nie bardzo o budowie szkoły ewan

szy (późniejszy wójt Lesznej Dolnej w latach

Kiedy Jan Stonawski uzbierał na dzwony

gelicy byli zapomnieli, a już zaczęli rozmyślać

1888-1891) darował najmniejsze marki (ma

cmentarne ponad 133 złr, umieścił w kroni

jakoby sobie własny cmentarz ewangelicki

ry = nosze), a Jan Kozieł młodszy poręczył

ce szkolnej następujący wiersz dziękczynny:

zbudować. Jakób Łamacz, zagrodnik w Górnej

swoimi pieniędzmi na zbudowanie na cmen

Lesznej nr 39 oświadczył się dobrowolnie, że

tarzu marowni z dzwonnicą (dom przedpo-

Wiele którzy chcieli

na cmentarz ewangelicki odstąpi na 800 siąg

grzebowy = kostnica).

Gazdowie i komornicy,

Już nam wszyscy dali

- 400 siąg na cmentarz, 300 siąg na szczepnicę

Były też problemy. Jak podaje Jerzy Mro

(parcela przyległa do cmentarza, służąca jako

wieć w swej kronice, pokrop został przez nie

szkółka drzewek owocowych - T.Sz.), i 00 siąg

znanego wandala zniszczony (wycięto suk

Radość z tego mamy,

na chodniki ku cmentarzu, co czyni powyż

no, pozostawiono tylko borty). Górnolesznia-

Ze będziemy mieli

szych 800 siąg(...)

nie jednak zakupili nowe sukno i pokrop

Cośmy sami chcieli:

naprawili. Budowniczowie mieli też trochę

Kierchów ogrodzony,

We wrześniu i858 zostało miejsce to przez

Dziewki i pachołcy.
Za to dziękujemy,

C.K. Komisyje zbadane, i na cmentarz za od

kłopotów z wykonaniem furtki cmentarnej.

Gdyby kto z was umarł

powiednie uznane, więc otrzymali ewangeli

Ale wszystko zakończono pomyślnie. Na po

Bogu ducha oddal

cy z Górnej i Dolnej Lesznej i z Trzyńca pozwo

czątku października 1859 cmentarz był goto

Chociażby i w biedzie -

lenie dla tych trzech gmin na wspólny cmen

wy. C.K. Komisja Urzędu Powiatowego w Cie

Dzwonić się mu będzie.

tarz, jak pozwolenie głosi (...)

szynie zrobiła kolaudację obiektu i grzebanie

Nie będzie tej nędzy,

Ewangelicy Górnej i Dolnej Lesznej i Trzyń
ca nabywszy prawa założenia i urządzenia

zmarłych zostało pozwolone.
Ochotnicy, którzy zbierali datki dobrowol

Kto nie miał pieniędzy.
Jak to były mody

własnego cmentarza na zakupionej roli, jęli się

ne na dzwony cmentarne, zachęcali miejsco

Musiał iść do wody -

z wielką gorliwością pracy, zwożąc materyały:

wych obywateli nawet specjalnie do tego celu

A teraz wszyscy,

kamień, cegłę, wapno, drzewo i wszystko, co

ułożonym przez Jana Stonawskiego wierszem.

Dziewki i pachołcy

do budowy marowni i ogrodzenia cmentarza

Oto tekst tego wiersza, z którym chodzo

i szczep nicy potrzebne było".
W sierpniu 1859 roku rozpoczęto prace

no od domu do domu, w oryginale:

Równi będziemy,
W pokoju spoczniemy.

Dobry dzień gospodarzu i gospodyni,

A te dzwony potem

murarskie i ciesielskie. Kierownikiem prac

W mocnej nadziei do was wstępujemy,

Niechaj swoim głosem

murarskich został Adam Kłoda, zaś ciesielski

Że nam dacie z waszej skarbnicy

Potomki wzruszają,

mi pracami kierował Paweł Kozieł (nazywany

Na te dzwony, które ze dzwonnicy

Serca ich krają.

Cdn.

Pawlok).
Zamówiono też w Wiener Neustadt dzwo
ny u mistrza odlewniczego Ignaca Hilcera.
Dwa większe dzwony ważyły 1164 funtów
wiedeńskich (651,8 kg), a zapłacono za nie
1087 złr, natomiast za najmniejszy zapłacono
64 złr. Adam Olszar ofiarował na średni dzwon
310 złr, Jerzy Niedoba 105 złr, a najmniejszy
dzwon w całości zapłacił Jan Stonawski z Lesz
nej Dolnej. Pozostałą część kosztów pokryto
z darów dobrowolnych zborowników z obu
Lesznych i częściowo z Trzyńca.
Zbieraniem darów dobrowolnych w Lesz
nej Górnej zajęli się Jerzy Mrowieć i Jerzy Nie
doba, na terenie Lesznej Dolnej datki zbierał
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O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI PAWŁA KUBISZA
Poeta i publicysta, animator życia literackiego na Zaolziu Paweł Kubisz był pierwszym
redaktorem „Zwrotu".
TEKST: LIBOR MARTINE«/PRZEKŁAD: CZESŁAWA RUDNIK/ZDJĘCIA: ARCHIWUM REDAKCJI, ARCHIWUM RODZINY

W DUCHU MŁODOPOLSKIM

dysława Orkana i Lucjana Rydla (1870-1918),

Paweł Kubisz (12.5.1907-19.8.1968) uro

jak sądzi Zygmunt Hierowski.

dził się w rodzinie robotniczej w Końskiej,

Nie musielibyśmy zwracać uwagi na te

dziś dzielnicyTrzyńca. Uczył się w Cieszynie-

powiązania, gdyby nie pojawiły się w zbiorze

-Bobrku, naukę z konieczności kontynuował

Kubisza „Przednówek" (1937, II uzup. wyd.

w Ostrzeszowie w Polsce, skąd jednak po

Łódź, 1946), w którym znajdują się miejsca,

trzech latach musiał odejść, ponieważ nie

gdzie jego autor będzie młodopolskie wzory

które jego wiersze, opublikowane w polskiej

rozwijać i przenosić owe figury stylistyczne

prasie, ośmieszały tamtejszych profesorów.

do systemu językowego gwary rodzimej.
w 1957 roku rozrzucony i dalsze próby jego

Kształcił się potem jako samouk, utrzymywał

REGIONALNY PRĄD LITERATURY

kontakty z profesorem gimnazjum i poetą

wydania na początku lat 70. nie udały się,
tekst został uznany za nieaktualny i anachro

Stanisławem Czernikem. Wielki wpływ miała

Po wojnie nie potrafił P. Kubisz nawiązać

na niego lektura dzieł Stefana Żeromskiego,

do sukcesu „Przednówka", chociaż zdaniem

później Juliana Tuwima.

B. S. Kundy próbował dwoma sposobami. Po

Druga próba pojawiła się w publicystyce

pierwsze opracowaniem tematów historycz

Kubisza, okazyjnie publikowanych wier

i róże"(Frysztat, 1927), trzynastoma wierszami

nych, po drugie prowadzeniem zaostrzonej

szach, które zostały później zebrane w ręko

napisanymi w duchu młodopolskim, w któ

polemiki z tym, co było w sprzeczności z jego

pisie w zbiorze„Aria z zaplutej trumny". Kry

rych przeważał temat krzywdy chłopskiej i ro

ideałami społecznymi.

tyk i poeta Kazimierz Kaszper stwierdził, że

Zadebiutował zbiorem wierszy „Kajdany

niczny. Rękopis w końcu zaginął.

„te wiersze pisze doznający osobistych

botniczej, stylizowanymi wprawdzie banal

Pierwszy sposób znalazł swój wyraz

nie, ale już z akcentami ostrej krytyki, a nawet

w dramacie „Opowieść wydziedziczonych"

krzywd artysta" (Kazimierz Kaszper, „Poeta

z wezwaniem do boju. Poniekąd tani styl po

(1949), w którym obok bohaterów ludowych

jednego tomu')„Zwrot" 1973, nr 8, s. 15).

etycki osłabił prawdziwy sens wierszy, jak np.

Janosika i Ondraszka występują również re

Po wojnie ukazał się m.in. arkusz poetycki

w wierszu „Ludziom podziemi": „By walczyć

prezentanci buntów chłopskich w XIX wieku,

Kub i sza „Pod Godulą w skałach skryte"(1948).

o swe prawa, trza nie zniżać lotu / By walczyć

i w poemacie „Rapsod o Oszeldzie" (1953).

Pośmiertnie wydany został zbiór jego opo

o swój sztandar - trza znieść upodlenie! /1 iść

P. Kubisz pisze o Pawle Oszeldzie również

wiadań gwarowych „Zaszuwierzóny świat"

jak hufiec czelny wśród burzy łoskotu, / mieć

w powieści „Bunt nieujarzmionych", która za

(1972). W powojennych utworach nie osią

na ustach okrzyk, triumfalne pienie!!!".

chowała się w trzech fragmentach rękopi

gnął P. Kubisz poziomu artystycznego tomu

Oprócz owej ogólnej konwencji jest tu

śmiennych. Skład książki o górniku i buntow

„Przednówek" toteż jego nowszą twórczość

jeszcze szereg aluzji do twórczości Kazimie

niku Karolu KI i mszy, który zginął tragicznie

należy pojmować jako przejaw regionalnego

rza Przerwy Tetmajera, Stanisława Wyspiań

w kopalni (powieść wychodziła w odcin

prądu literatury polskiej na Zaolziu, w któ

skiego (1869-1907), chyba i do wierszy Wła

kach w „Zwrocie" w latach 1954-1955), został

rym decydującą rolę odegrał temat.

PRZ€DNdV€K

TRWANIE NABRZMIAŁE
OCZEKIWANIEM

PAWEŁ KUBISZ

RAPSOD O OSZELDZIE

Paweł Kubisz pozostał autorem jednego
zbioru, który jednak stał się kanonicznym
niemal dla całego środowiska polskiej lite
ratury na Zaolziu. Może dlatego reżyser Ja
nusz KI i msza, w którego rodowodzie jest
także jeden z bohaterów „Przednówka" górnik Karol Klimsza, podjął próbę insceni

1 4 a
WM6t KUBI!
Wwy brana a m*m\

ko «irr ! -SS»

I

zacji „Przednówka" w Scenie Polskiej Teatru

OPOWIEŚĆ

Cieszyńskiego (prem. 21.5.1990), a o wier

WVDZIEDZICZOnVCH

szach zbioru napisał w programie do przed
stawienia w tekście »Przedwiośnie a „Przed
nówek" Pawła Kubisza«:
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kańców, polegała na jej swoistej tradycji, któ

był on niezbyt skuteczną próbą nawiązania

ra powinna być rozwijana, i o którą należało
się troszczyć.

do sukcesów literatury podhalańsko-tatrzań-

Kultura ludowa miała stać się też mate

skiej, która ex post naśladowała podobne ru
chy w innych krajach, zwłaszcza we Francji.

riałem, z którego powinny następnie wycho

Powstał też z działań społeczno-kultural

dzić wyższe formy kultury duchowej. Tenden

nych regionalnych pracowników kultury i in

cje regionalistyczne w stosunkowo skromnej

nych, które w zasadzie nie miały nic - albo

przedwojennej działalności literackiej i arty

niewiele - wspólnego z aktualnymi kierun

stycznej były dlatego czymś naturalnym i da

kami artystycznymi w kraju. Śląski i śląsko-

nym przez sytuację socjalną i polityczną. Dla

-cieszyński regionalizm nie był więc nigdy

tego te specyficzne warunki i stosunki trzeba

kierunkiem sensu stricto literackim. Nie łą

uwzględnić również podczas oceny regiona
lizmu międzywojennego.

czył się z żadną konkretną poetyką, ale naj
bardziej czerpał i nawiązywał do przestarza
łej już i konwencjonalnej poetyki.

MODEL SIĘ ZUŻYŁ
Po II wojnie światowej jednak model re

Programowo zajmował się tylko tematy
ką dzieła literackiego, jego treściami regio

gionalizmu międzywojennego, do którego

nalnymi czy ich oddziaływaniem w warstwie

nawiązywał P. Kubisz i inni z jego pokolenia

tematycznej utworu. Jeśli pojawiała się pro

„Te wiersze rozsadza tęsknota do życia

w Sekcji Literacko-Artystycznej PZKO i który

blematyka formy dzieła artystycznego, to je

barwnego - na przekór temu, co uznano za

prezentowali na łamach „Szyndziołów" do

dynie w kwestii wykorzystania gwary, kiedy

właściwe, na przekór życiu statecznemu.

datku do „Głosu Ludu", i w miesięczniku

dyskusja dotyczyła tego, czy i jak wykorzy

Tym, co odbiera życiu jego wartość, jest sza

„Zwrot" (w czasie, kiedy redaktorem naczel

stać w utworze elementy dialektu czy nawet

rość, beznadzieja dnia powszedniego.Trwa

nym był P. Kubisz), zużył się i stał się artystycz

stworzyć z gwary wyłączny system języko

nie nabrzmiałe oczekiwaniem. Nagroma

nie niezbyt konstruktywnym epigonem już

wy, jak próbował to zrobić z pewnym, uwa

dzenie krzywd w tych wierszach, słowa pę

wcześniej w dużym stopniu epigońskiego

kające pod ciężarem zgłosek, walące się w

śląskiego regionalizmu międzywojennego;

runkowanym czasowo sukcesem w „Przed
nówku" P. Kubisz.
Cdn.

obłędnym rytmie jak lawiny - zbliżają te ob
razy do apokalipsy. To trwanie zakończy się
czymś strasznym, nieznanym dotąd ludz
kiemu doświadczeniu".
Oczekiwanie na zmianę, następnie próba
buntu i jego porażka, którymi nasączone są
wiersze Kubisza, jakby symbolizowały los pol
skiej mniejszości na Zaolziu. Jest tu jednak
także coś ogólnie ludzkiego, a chyba i waż
niejszego, na co mocno zwrócił uwagę J. Cze
chowicz - pragnienie przywrócenia godności
ludzkiej Ślązakom Cieszyńskim.

SPECYFICZNE WARUNKI
ŻYCIA LITERACKIEGO
Los Pawła Kubisza można nazwać tra
gicznym. Jednym z poważnych powodów
burzliwego życia tego cieszyńskiego „bar
da" były specyficzne warunki życia literac
kiego polskiej mniejszości narodowej na
Zaolziu w okresie przed - i powojennym
oraz problemy, które niosła komunikacja li
teracka polskiej I iteratu ry „ m n iej szóści owej"
w kierunku do i na zewnątrz.
Przedwojenny regionalizm w polskiej lite
raturze „mniejszościowej" i ogólnie w wypo
wiedziach artystycznych polskiej mniejszości
na Zaolziu miał swoje uzasadnienie w specy
ficznych warunkach, determinowanymi re
gionalnymi formami kultury ludowej. War
tość tej kultury, tworzonej przede wszystkim
przez robotniczo-chłopską warstwę miesz
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KRZYŻÓWKA ZWROTU

POZIOMO:

KRZYŻÓWKA
ZWROTU

1. obieżyświat
5. kobieca szuba futrzana
9. małpa wąskonosa
12. cięgi
13. gatunek topoli
14. udrzewiona droga
15. szpic na tucznika
16. bardzo krótko żyjący owad
17. godło plemienia Indian
18. słonecznyz nerwów
19. klika
22. jednostka ludzka
25. przezwisko w gwarze przestępczej
28. werwa
31.wdziankodla lokaja
34. kumpel Mei
35. przed omikronem
37. wyżyna w Czechach
38. nauka o kulturze
39. nadrzewna małpiatka

Wśród autorów prawidłowych
rozwiązań zostanie rozlosowana
nagroda książkowa.
Rozwiązanie dodatkowe prosimy
przesyłać na adres pocztowy lub
e-mail: info@zwrot.cz
do 6 sierpnia 2017.
Rozwiązanie krzyżówki z nr. 4/2017:
Kiedy w kwietniu mocno grzeje, wtedy
chłop nie zubożeje.
Nagrodę książkową wylosował
WiesławTaraba z Gródka.
Gratulujemy!

40. kilogram mużyka
41. łojek na spotniałe stopy
42. produkuje olbrzymie buldożery
46. szorstkolistna bylina na czerwony
barwnik
50. sztukmistrz
52. warstwa kopaliny
54. bylina ze słonecznych wzgórz
57. praca nie dla gwiazdy ekranu
58. podskórny krwotok
59. w Austrii leży
60. państwo w Oceanii
61. egipska bogini płodności
62. klejnocik
63. konkurent Kodaka
64. lekki posiłek Anglika
65. gorące źródło
66. trujący pierwiastek

PIONOWO:

29. mahometanizm
30. odprowadzanie nadmiaru cieczy
32. obozowisko
33. twardy i kruchy metal szlachetny
36. Wielki w filmie Chęcińskiego
43. odłamek
44. islamski stwórca świata
45. podium dla skazańca
47. dawniej o jednej z rąk
48. balkon podpiera
49. świeża wiadomość
50. kredens lub wersalka
51. trawnik ozdobiony kwiatami
53. na piersi weterana
55. odmiana agatu
56. Prost z FI

1. stan hipnotyczny
2. dzierżawi placówkę handlową
3. rozłożyste drzewo parkowe
4. znawca ludzkiego ciała
5. na gorącą herbatę
6. połowę w wojsku
7. japońskie drzewko w doniczce
8. miasto Żeromskiego
9. dolna część bielizny
10. ochraniacze zakładane na wierzch
obuwia
11. przysmak Krasuli
20. nauka wstępna do studiowania
Biblii
21. słynna plaża na Hawajach
23. trudność
24. opancerzenie okrętu
26. dywersja
27. statek wodny z płatami nośnymi
pod kadłubem

ROZWIĄZANIE DODATKOWE
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ILUSTROWANA KRONIKA MIESIĄCA: MAJ 2017
HA Podczas 64. Dnia Oszeldy MK PZKO w Nieborach wystąpili przedszkolacy
i uczniowie polskiej szkoły w Nieborach, dziecięcy chór Policko ze szkoły w Ko
picy, słowacka kapela Capkovci zo Skaliteho. Przedstawienie „Koty w butach" wykonał
teatrzyk Gapcio nieborowskiego MK PZKO, oczepiny zaprezentował ZT Trzanowice MK
PZKO w Trzanowicach. Zaśpiewał Władysław Czepiec. Wieczorem grał trzyniecki zespół
MMP. Swoje obrazy wystawiła w Izbie Tradycji Ewa Ćmok.

Podczas Dnia Matki w MK PZKO w Dąbrowie wystąpił Zespół Pieśni i Ruchu Nie
skoordynowanego Niezapominajki.

ZU

A A Program tegorocznego Dnia Matki w MK PZKO Karwina-Frysztat składał się
z dwóch części: koncertu młodego pianisty Jana Edwarda Strumpfa oraz poka
zu przyrządzenia sushi przez Halinę Chudik.

ZU

A A W programie Dnia Matki MK PZKO w Rychwałdzie wystąpił zespół śpiewaczy
Z U Koła Rychwałdzianie, była też prelekcja Tadeusza Siwka „Bruksela - stolica Eu
ropy, Belgii, Brabancji".
A A Po raz 37. odbyły się mistrzostwa MK PZKO w Boguminie-Skrzeczoniu w tenisie
stołowym. Wzięli w nich udział pezetkaowcy z Orłowej-Lutyni, Orłowej-Poręby
i zawodnicy gospodarzy.

ZU

AA Na organizowanym przez MK PZKO Karwina-Frysztat festiwalu rockowym Dolański Grom na przystani w karwińskim Parku Bożeny Nemcovej zagrały zespo
ły Ampli Fire ze Stonawy, SIQ i Akurat z Polski, czeski Wohnout, gwiazdą była polska
grupa Dżem. Przygotowano też bogaty bufet i wiele atrakcji dla dzieci.

Z/

A A Na premierę zaprosiła Scena Polska Teatru Cieszyńskiego w Cz. Cieszynie. Zagrała „Kolację na cztery ręce" Paula Barza w reżyserii Michaela Taranta.

Z/

A A PTTS Beskid Śląski zorganizował wędrówkę rowerową po Beskidach o długości
ok. 30 km, z Mostów k. Jabłonkowa do Łomnej Dolnej przez Wielki Połom.

Z/

AA W Cz. Cieszynie odbył się XV Kongres Ruchu Politycznego Coexistentia-Wspólnota.

Z/

AA

A O Klub Kobiet MK PZKO Hawierzów-Błędowice zaprosił na wystawę rękodzieła„Czym interesują się seniorki z Błędowic".

Z / “Z O

Dzień Matki i Dzień Dziecka zorganizowano razem w MK PZKO w Piotrowicach
koło Karwiny. Program dla mam wykonały dzieci członków Koła.

A A W Domu Kultury Trisia wTrzyńcu odbył się jubileuszowy koncert 70-lecia chóru
męskiego Gorol MK PZKO w Jabłonkowie pod batutą Katarzyny Kantor oraz
Alojzego Suchanka. Wystąpił również chór żeński Melodia MK PZKO w Nawsiu, zespół
dziecięcy Zaolzioczek i kapela Lipka MK PZKO w Jabłonkowie oraz kapela Bukóń MK
PZKO w Łomnej Dolnej. Odbyła się promocja nowej płyty Gorala.

ZU

A A Spotkanie klubowe połączone ze smażeniem jajecznicy zorganizowało MK
PZKO w Karwinie-Nowym Mieście. W programie kulturalnym zagrały na piani
nie uczennice PSA w Karwinie.

ZU

A O Na zakończenie darkowskich Międzynarodowych Dni Folkloru XXII Maja nad 01ZO zą, organizowanych przez MK PZKO w Karwinie-Frysztacie i Uzdrowisko Dar
ków przy współpracy ZG PZKO, Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie i Miasta Karwiny,
zaprezentowała się Orkiestra Taneczna PSA im. B. Martini! z Hawierzowa.

28
28

MK PZKO w Łomnej Dolnej zaprosiło na walne zebranie połączone ze smaże
niem jajecznicy.
W MK PZKO w Jabłonkowie uroczystość z okazji Dnia Matki połączono z zebra
niem członkowskim. Wystąpili przedszkolacy.

A 1 Podczas Dnia Matki w MK PZKO w Orłowej-Porębie wystąpił zespół TA Grupa
Z I MK PZKO Cz. Cieszyn-Osiedle oraz zespół porębskiego Koła PZKO Old Boys Band.
2^ Nad misą jajecznicy spotkali się członkowie i sympatycy MK PZKO w Ostrawie.
25 MK PZKO Końska-Podlesie zorganizowało smażenie jajecznicy.
A r Z inicjatywy Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w RC odbyło się spotkanie„Młodzież a elektrotechnika".

ZJ

V Na tradycyjną jajecznicę zaprosiło swych członków i sympatyków MK PZKO
Cz. Cieszyn-Osiedle.

ZU

A Z MK PZKO Cz. Cieszyn-Centrum zorganizowało spotkanie z okazji Dnia Matki
Gramy dla Mamy z występem uczniów PSA im. P. Kalety, którzy są też uczniami
PSP oraz Polskiego Gimnazjum im. J. Słowackiego w Cz. Cieszynie.

ZO

A/T WTrzyńcu odbyły się XXXV Igrzyska Lekkoatletyczne Uczniów Szkół Polskich

ZO

w Republice Czeskiej, organizatorem była Polska Szkoła Podstawowa w Suchej
Górnej, startowali reprezentanci 24 szkół.
AA MK PZKO w Skrzeczeniu zorganizowało smażenie jajecznicy i VII mistrzostwa
Koła w strzałkach.

Z/

Na smażenie jajecznicy zaprosiło MK PZKO Hawierzów-Szumbark.

A O Koło Nr 6 Macierzy Ziemi Cieszyńskiej zorganizowało w Cieszynie XII Dzień Tradycji i Stroju Regionalnego. Wystąpiła m.in. również pezetkaowska kapela gó
ralska Nowina z Jabłonkowa.

ZO

30
31

MK PZKO Olbrachcice zaprosiło na smażenie jajecznicy.
Pezetkaowcy z Suchej Górnej pojechali na wycieczkę do Opola i Raciborza.
W Cz. Cieszynie rozpoczęły się organizowane przez Stowarzyszenie Młodzieży
Polskiej czterodniowe Dni Kultury Studenckiej.
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ILUSTROWANA KRONIKA MIESIĄCA: CZERWIEC 2017

1 W Lesznej Dolnej odbyło się jubileuszowe ognisko z okazji 40-lecia Harcerskiego
I Kręgu Seniora Zaolzie. Przybyli na nie również przedstawiciele władz HPC, Chorągwi Śląskiej ZHP oraz zaprzyjaźnionych kręgów seniora z Polski, z Cieszyna, Bielska-Białej, Strumienia, Sosnowca, Radlina, obecny był konsul generalny RP w Ostrawie Ja
nusz Bilski i prezes ZG PZKO Jan Ryłko.

*7 W siedzibie ZG PZKO w Cz. Cieszynie wręczono nagrody w konkursie Co wiesz
/ o PZKO. Na pytania konkursowe najlepiej odpowiedzieli Tadeusz Guziur, Maria
Sztwiertnia oraz Barbara Cymorek. Spotkanie uświetnił śpiewem Władysław Czepiec.

1
A Zaolziańscy pedagodzy (Marta Kmet', Barbara Kubiczek, Barbara Smugała,
I
ł Krzysztof Kosmala) wzięli udział w Ostródzie w VII Światowym Zjeździe Na
uczycieli Polonijnych pod hasłem „Wschód, zachód-łączy nas Polska".
3 Smażenie jajecznicy połączono z obchodami Dnia Dziecka w MK PZKO Stanisło

i- wice.
f_/-I

3 Na smażenie jajecznicy zaprosili pezetkaowcy z Piosecznej.
Wycieczkę na Wyżynę Krakowsko-Częstochowską zorganizowało PITS Beskid Ślą
ski.

"7 W MK PZKO Leszna Dolna w ramach Klubu Propozycji odbyło się spotkanie „Jak bu/ dowaliśmy sen", oglądano filmy z budowy Domu PZKO, jego otwarcia i imprez Koła.

~J Jubileusz życiowy obchodziła Henryka Żabińska, wieloletnia nauczycielka w pol/ skich szkołach na Zaolziu, aktywna działaczka PZKO.

-7 W bibliotece Centrum Edukacyjnego Diakonii Śląskiej w Cz. Cieszynie odbył się
Na smażenie jajecznicy wraz z przyjaciółmi z Rybnickiego Towarzystwa Oświaty
Zdrowotnej udali się do Rybnika członkowie Polskiego Towarzystwa Medycznego

^

.

.

.

J walu 45. Świąt Pieśni w Ołomuńcu zakończył się sukcesem dla Collegium luveKaW Zesp%doWzłoT^^™

3-4

Słowackle9° w Cz- Cieszynie Pod batut4 ^szka

wwojewó^

/ wernisaż wystawy prac plastycznych z lat 1993-2004 malarza i pedagoga Włady
sława Kubienia.
O Podczas ostatniego w tym roku akademickim spotkania Międzygeneracyjnego
O Uniwersytetu Regionalnego PZKO wykładowca Michał Przywara mówił na temat
„Paweł Kubisz- poeta gniewu", Karol Suszka czytał fragmenty „Przednówka". Najaktywniejszym uczestnikom spotkań MUR rozdano certyfikaty i nagrody książkowe.
^ Kluby Kobiet i Seniora Cierlicko-Centrum, Kościelec, Stanisłowice i Grodziszcz zorO ganizowały smażenie jajecznicy.

Q

TPZKO Łyżbice-Wieś połączyło tradycyjne smażenie jajecznicy z zebraniem

MK PZKO Cierlicko-Kościelec i Macierz Szkolna z Cierlicka zorganizowały w DPŻW
na Kościelcu jajecznicę połączoną z Dniem Dziecka.
Na smażenie jajecznicy zaprosiło MK PZKO Oldrzychowice.
Na wycieczkę do Polski (Rybnik, Rudy, Racibórz) pojechali pezetkaowcy z Ol
brachcie.
Jajecznicę smażono też w MK PZKO Guty.

ć. Członkowie PTTS Beskid Śląski wędrowali z Nawsia przez Gródek do Wędryni-Zaol-

U

__

_

1

zia, gdzie u Jana Raszki zwiedzili jego mini muzeum Beskidu.

"7 MK PZKO Trzyniec-Stare Miasto zaprosił z okazji jubileuszu 70-lecia PZKO na spo/ tkanie w przyrodzie ze śpiewem i zabawą.

1 1 MK PZKO Milików-Pasieki zaprosiło na tradycyjne smażenie jajecznicy.

I I
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FENOMEN PZKO
Wielkimi krokami zbliżają się kolejne im

Struktura organizacyjna to jedno, ale pod

prezy związane z uroczystymi obchodami

stawę fenomenu PZKO tworzą dziś takie oto

jubileuszu 70-lecia Polskiego Związku Kultu

podstawowe elementy, którymi kieruje się

ralno-Oświatowego w Republice Czeskiej.

nasz Związek w swej codziennej pracy:

Miejscowe Koła PZKO przygotowują kolejne
akademie urządzane z tej okazji. Jedną z naj
bliższych będzie uroczysta gala, która odby
wać się będzie 21 października w Teatrze
Cieszyńskim.
Wspomnieć trzeba również o kolejnym
Zjeździe Delegatów PZKO, który również

1. Oddzielenie od spraw politycznych.
W swojej działalności nie kierujemy się

dzielić się z wami moimi przemyśleniami na
ten temat.
Podejmując próbę podsumowania dzia
łalności PZKO trzeba kolejny raz wspomnieć
o tym, że nasza działalność miała i ma na ce
lu przekazanie nowym pokoleniom tego, co
pozostawili nam nasi przodkowie.
Mam na myśli naszą mowę ojczystą, zwy
czaje, wiarę, ale i wiersze, piosenki i radość z

4. Spójność
Spójność naszego Związku to dla mnie
od samego początku zasada, gdzie każdy
członek PZKO ma swoje obowiązki określo
ne w statucie oraz w regulaminie i je realizu
je. W tym procesie spójności organizacyjnej
bardzo ważną rolę zawsze odgrywali prezesi

ków, ani ich sympatiami politycznymi. Pod

MK PZKO będąc nośnikami pomysłów, które

tym względem panuje u nas całkowity plu

Zarząd Główny PZKO starał się, w miarę swo

ralizm i tolerancja. Postawa godna polece

ich możliwości, wcielać w życie.

nia innym organizacjom.
2. Tolerancja religijna.

W obecnych czasach PZKO jest rozpozna
walny wszędzie tam, gdzie się pojawi, jest za

Żyjemy na terenach zróżnicowanych reli

praszany na ważne spotkania międzynarodo

gijnie. Wśród naszych członków mamy kato

we, uroczystości okolicznościowe o wysokim

lików, protestantów i jak mówi jeden z moich

ciężarze gatunkowym (występ Chóru Męskie

znajomych - ludzi wierzących (tych, którzy

go „Gorol" Miejscowego Koła PZKO w Jabłon

wierzą, że Boga nie ma). Sprawa religii oraz

kowie na Dniu Flagi oraz Dniu Polonii i Pola

wyznawanej wiary jest sprawą osobistą każ

ków Za Granicą w Belwederze w Warszawie).

dego naszego członka. Również i pod tym

Wyrazem wielkiego szacunku dla nas jest

względem w pełni szanujemy swoje poglądy.

udział w realizacji projektów międzynarodo

3. Egalitaryzm

wych. Nasi członkowie udzielają się w samo

Koncepcja społeczno-polityczna głoszą

rządach lokalnych oraz w całym szeregu or

nej działalności naszych chórów, zespołów

ca, że podstawą sprawiedliwego ustroju

ganizacji branżowych i stowarzyszeń. Krótko

teatralnych, kapel ludowych, działalności

społecznego winna być zasada równości

mówiąc, tworzymy wartości uznawane i po

bycia razem. Przejawiają się one w konkret

wydawniczej. Także i z tego powodu ośmie

obywateli obowiązuje w naszym Związku

dziwiane przez wielu nam przyjaznych i nie

lam się cały czas powtarzać, że PZKO jest krę

od początku jego istnienia. W naszych szere

tylko - ludzi i instytucji. Nasze Domy PZKO

gosłupem polskości na Zaolziu.
Fenomenem jest to, że PZKO był w stanie

gach mamy przedstawicieli wszelkich zawo

były, są i będą niezaprzeczalną ostoją pol

dów i profesji - dziennikarzy, profesorów, rol

skości. To tyle i aż tyle!

przetrwać bez większych strat zmiany spo

ników, nauczycieli, robotników, lekarzy, praw

Najlepszym potwierdzeniem właściwej

łeczno-ekonomiczne, które się dokonały u nas

ników, przedstawicieli wolnych zawodów.

drogi, którą wspólnie wybraliśmy, jest re

przed z górą 25 laty. Choć trzeba przyznać, że

Każdy z nich ma jeden głos. I tylko jeden. Nie

spekt, jakim cieszy się dziś PZKO w najwyż

utraciliśmy część naszego majątku, w tym in

ma równych i równiejszych. Na tej podsta

szych kręgach władzy państwowej w Polsce

telektualnego.

wie można powiedzieć, że nie ma wśród nas

i Republice Czeskiej. Tak trzymać!

Jednak Związek jako taki nie tylko prze

żadnych elit, ani tych, którzy się na elity sami

Jan Ryłko

trwał, ale ma się całkiem nieźle, o czym świad

pasują. Dla mnie jednak do elit naszego

Wasz prezes

czą nasze sukcesy. Do jego przetrwania przy
czyniły się z pewnością nasze struktury orga
nizacyjne, które w obecnych czasach nie tylko
się obroniły, ale nowe, obowiązujące ustawy
0 stowarzyszeniach obywatelskich zawierają
w swoich postanowieniach podobne sche
maty.
Biorąc udział w licznych zebraniach
Miejscowych Kół PZKO można się o tym
naocznie przekonać. Tak, jak przed laty, tak
1 dziś, na zebraniach członkowskich wybie
ramy demokratycznie zarządy, komisje re
wizyjne oraz pozostałe organy naszego
systemu zarządzania. Pod tym względem
nic się nie zmieniło. Co więcej, nowo po
wstałe organizacje wzorują się na struktu
rze organizacyjnej naszego Związu two
rząc swoje struktury, swój program działa
nia, imprezy.

2

wiek sposób przyczyniają się do sprawnego
funkcjonowania PZKO i realizacji naszej misji.

przynależnością partyjną naszych człon

przebiegnie w roku uroczystych obchodów.
W związku z tym proszę mi pozwolić po

Związku należą wszyscy ci, którzy w jakikol
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OD WYDAWCY

SPOTKAJMY SIĘ NA 70. GOROLSKIM ŚWIĘCIE!
70 lat temu w Jabłonkowie zorganizowano
pierwsze Święto Góralskie. Od tego czasu co
roku zjeżdżają do Lasku Miejskiego (albo do
Szygły w latach 1952-1960) tłumy ludzi. Naj
większą publiczność miał festiwal w 1966 roku.
Liczyła ona wtedy prawie 27 tysięcy osób.
Jak będzie w tym roku? Z całą pewnością
wyjątkowo. Organizatorzy przygotowali nader
ciekawy program. Warto wybrać się do Jabłon
kowa na wszystkie trzy dni, każdy znajdzie tu
taj coś ciekawego dla siebie.

PIĄTEK PEŁNY IMPREZ TOWARZYSZĄCYCH
Festiwal rozpocznie się w piątek 4 sierpnia
już od godziny 15. Wtedy z rynku wyruszą wo
zy drabiniaste, na których będą grały kapele
ludowe zapraszające do Lasku Miejskiego. Od
godz. 15 rozpoczynają się również w Domu
PZKO imprezy towarzyszące. Z pewnością war
to się wybrać na panel dyskusyjny pt. Między
narodowe Spotkana Folklorystyczne„Gorolski Święto" jako fenomen

Wieczorem zagra zespół Blaf, oczywiście do rana będzie się moż

kulturowo-społeczny. Na seminarium bezpośrednio nawiąże werni

na bawić na dyskotece. Uczestników zabawy odwiezie w stronę

saż wystawy malarstwa i rysunku Agnieszki Pawlitko.

Karwiny i Hawierzowa specjalny pociąg.

Warto też wybrać się na Kawiarenkę„Pod Pegazem", która w tym
roku poświęcona będzie twórczości Władysława Młynka.

W sobotę i w niedzielę warto też odwiedzić pokaz oraz warszta
ty rzemiosła i technik rękodzielniczych „Szikowne Gorolski Rynce".

Program w Lasku Miejskim rozpocznie się o godz. 17.30, kiedy to

W tym roku prezentować swoją twórczość przyjedzie rekordowa

burmistrz Jabłonkowa przekaże klucze od miasta prezesowi MK PZKO

liczba 35 rzemieślników. Obejrzeć będzie też można pokaz wyrobu

Jabłonków Janowi Ryłce. Zaraz potem odbędzie się wernisaż wystawy

białego sera, łoszczypków i korbaczików„Na sałaszu".

plenerowej o 70-leciu Gorolskigo Święta.
Piątkowy program w Lasku Miejskim zwyczajowo poświęcony
będzie tradycyjnym i unikatowym ludowym instrumentom muzycz

Zgodnie z tradycją w sobotę ruszą turyści na rajd turystyczny
O Kyrpce Macieja. Biegacze już powinni trenować przed biegiem
przełajowym O Dzbanek Mleka.

nym, kapelom, śpiewakom i gawędziarzom. Wieczorem zaś warto

Z BIEGIEM OLZY

się wybrać na prezentację ludowego roku obrzędowego w wykona
niu zespołu z Kluż-Napoka zTransylwanii, no i na Muzykulę, czyli mu
zykowanie przy watrze do późnych godzin nocnych.

Niedziela będzie wspaniałą okazją do obejrzenia programu
„Z biegiem Olzy" w wykonaniu wszystkich naszych zespołów folk
lorystycznych (oprócz Suszan, którzy w tym terminie są na festiwa

SOBOTA ZAGRANICZNA
W sobotę do Lasku Miejskiego powinni się wybrać ludzie, którzy
chcą zobaczyć zagraniczne zespoły. Na scenie wystąpią zespoły z Hisz
panii, Chorwacji, Grecji i Serbii.

lu w Mrągowie). Program ten został entuzjastycznie przyjęty na fe
stiwalu w Vychodnej.
Nikogo nie trzeba specjalnie zachęcać do obejrzenia występu ZpiT
Śląsk z Koszęcina, który do Jabłonkowa przyjedzie w pełnym składzie.
Organizatorzy postanowili też zaprosić Carovne Ostrohy z Bratysławy,
które zachwyciły publiczność Gorolskigo Święta w 2014 roku.
W tym roku goście festiwalu powinni liczyć z tym, że Lasek Miej
ski opuszczą w późnych godzinach wieczornych. Wszystko za spra
wą zespołu Hradiśtan, który pryzgotowuje dla gości Gorolskigo
Święta koncert połączony z pokazem świateł.

NIESPODZIANKA DLA CZYTELNIKÓW
Również w tym roku zapraszamy naszych czytelników do odwie
dzenia stoiska „Zwrotu", gdzie oprócz naszego miesięcznika będzie
można nabyć ciekawe publikacje, porozmawiać z nami.
Oprócz tego zapraszamy do śledzenia portalu zwrot.cz, na któ
rym na bieżąco będziemy informowali o tym, co dzieje się w Lasku
Miejskim. Mamy też przygotowaną niespodziankę dla wszystkich
odwiedzających nasz portal...

(RED) / Fot. Wiesław Przeczek
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MOJE KORZENIE MOCNO WROSŁY W ZAOLZIE
W stuletniej, wrośniętej w urokliwy krajobraz beskidzki, drzewiónce rodziny Kurzyszów w Piosku koło Jabłonkowa spo
tykam się z pani Kersti Tacreiter. Przyjechała do domu rodzinnego swojej babci Zuzanny Kulig (z domu Kurzysz) z Kraju
Klonowego Liścia.
TEKST: EMILIA ŚWIDER / ZDJĘCIA: WIESŁAW PRZECIEK, EMILIA ŚWIDER, ARCHIWUM KERSTI TACREITER
Urodziła się wprawdzie już za oceanem,
jednak do skrawka ziemi, skąd pochodzili jej
dziadkowie i mama, czuje szczególny senty
ment. Mieszka w Kanadzie, ale w sercu nosi
Zaolzie. Już od dziecka przyjeżdżała z kraju
pachnącego żywicą w strony rodzinne swo
ich bliskich. Od jej ostatniego pobytu minę
ło kilka ładnych lat. Teraz wybrała się na Za
olzie z trójką dzieci na cały rok, by i one po
znały kraj swoich przodków i nauczyły się
polskiego. Na początku lipca rodzina wróci
ła do Kanady pełna emocji, niezapomnia
nych wrażeń, wspaniałych przygód, dzieci
bogatsze w wiedzę i nowe doświadczenia.

4

Czy trudno było podjąć decyzję o rocz
nym wyjeździć do kraju przodków, skoro
tym razem nie chodziło o taki zwyczajny
urlop?

rzyłam o tym, by tego wspaniałego uczucia

zakochałam się w Zaolziu i w Beskidach,

Kiedy jedenaście lat temu urodziło mi się

doznały również moje pociechy i by pod-

Chciałam się tym podzielić z moimi dziećmi,

pierwsze dziecko, wiedziałam, że chcę przy

uczyły się języka swoich przodków. Dwa mie-

Tu czuję się jak w domu, nie tylko duchowo,

jechać na Zaolzie, żeby dzieci poznały moje

siące wakacji by na to nie wystarczyły.

Krajobraz także jest podobny.

strony rodzinne, moją rodzinę. Będąc dziec

Studiowałam w Polsce, pracę dyplomo-

Na północy Nowej Szkocji, jednej z kana-

kiem, przyjeżdżałam tu z mamą i babcią. Ma-

wą pisałam o tutejszej gwarze i po prostu

dyjskich prowincji, gdzie mieszkam, są rów-
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sza z naszej rodziny wyjechała z Polski wraz
z moją siostrą, która wtenczas miała pięć la
tek. Jest o osiemnaście lat starsza ode mnie.
Wyjechała do Anglii, bowiem jej mąż był le
karzem na statku. Opuścił kraj nielegalnie
jeszcze za życia Stalina. Zanim mamie jed
nakże udało się załatwić paszport i dotrzeć
do Anglii, jej mąż wyjechał do Kanady. Po
przyjeździe do Wielkiej Brytanii mama zo
stała w tym kraju przez dwa lata i pracowa
ła w laboratorium, z zawodu była chemi
kiem. Do Kanady udało jej się dotrzeć do
piero w 1959 roku.
Mama wyjechała za ocean z Krakowa.
Jak babcia trafiła z Piosku do Kanady?
Babcia przez jakiś czas też mieszkała
domu rodzinnym. Sytuacja była niebywale

w Krakowie, bo kiedy wyszła za mąż, dzia

metrów. Takie stare, mądre góry jak tutejsze

uciążliwa, gdyż właśnie w tym domu zakwa

dek tam miał pracę. Po wojnie oboje żyli na

Beskidy. Brakuje mi tylko trochę morza, bo

terowani zostali niemieccy żołnierze i nie

Śląsku Cieszyńskim. Potem, kiedy jej wnucz

mieszkam nad Oceanem Atlantyckim, ale

mogli się o nim dowiedzieć Dziadek mógł

ka Ewa, czyli moja siostra, wyjechała z Polski

poza tym świetnie się tutaj czuję. I moje

wyjść z domu wyłącznie nocą, ale musiał

wraz z mamą, postanowiła ruszyć w ich śla

dzieci też.

być bardzo ostrożny. Trwało to długie cztery

dy. Tęskniła za nimi. Był rok 1962. Dziadek

lata. Babcia w tym czasie chorowała i mama

nie wyjechał do Kanady i aż do końca życia

nież góry do trzystu, trzystu pięćdziesięciu

A tych jest trójka.

jako młoda dziewczyna musiała także trosz

mieszkał w Cieszynie. Kiedy babcia dotarła

Tak. Mają jedenaście, dziewięć i cztery lat

czyć się o dom.

do Kanady, nie zastała tam już swojej wnucz

ka, synowie Quinn i Mikka oraz córeczka Lila.

Podczas wojny chodziła pieszo do szkoły

ki Ewy. Jej rodzice się rozeszli, a Ewa posta

Kiedy odwiedziłam Zaolzie ostatni raz, byłam

w Jabłonkowie, najczęściej na bosaka. Dro

nowiła żyć z ojcem, który ją zabrał do Sta

w pierwszej ciąży, a więc najstarszy Quinn

ga trwała przeszło godzinę. Były to ciężkie

nów Zjednoczonych sześć lat przed moim

właściwie jest tu teraz już po raz drugi...

czasy. Mama spędziła pod Beskidami znacz

urodzeniem. Każda z nas mamy innego ojca

(śmiech).

ną część swojej młodości. Do gimnazjum

i ja długo myślałam, że jestem jedynaczką.

chodziła w Cieszynie, gdzie później brała też

Swoją siostrę poznałam dopiero, kiedy mia

Mówi pani dobrze po polsku.

ślub w Kościele Jezusowym. Studia kończyła

łam siedem lat. Teraz jako dorosłe osoby łą

W wieku trzech lat nie mówiłam jeszcze

na Uniwesytecie Jagiellońskim w Krakowie.

czą nas serdeczne więzi, jesteśmy ze sobą
bardzo blisko. Obecnie na siostrę mówimy

po angielsku. W domu, w Kanadzie, była z na
mi babcia i przypilnowała, żebym mówiła po
polsku.

Kiedy pojawia się pomysł wyjazdu za
granicę?
To zawiła historia. Zaraz po latach stali

Babcia pochodziła z...

nowskich, w 1957 roku, mama jako pierw

Helga, to jej drugie imię, bo ojciec tak ją na
zywał. Ona już niestety nie zna polskiego,
ponieważ nie miała kontaktu z tym języ
kiem.

Babcia urodziła się w Piosku, a dziadek
w Bukowcu. Mam więc korzenie góralskie.
A jak było z mamą?
Mama wprawdzie ujrzała światło dzien
ne w Krakowie, jednak z Zaolziem też była
mocno związana. Kiedy wybuchła II wojna
światowa, miała dziesięć lat. Wtedy ze swoją
mamą i bratem wrócili z Krakowa do domu
rodzinnego mojego dziadka Pawła Kuliga
w Bukowcu, do domu, w którym nadal Kuli
gowie mieszkają. Podczas wojny na wsi było
bowiem łatwiej.
Uważnie wsłuchiwałam się w opowiada
nia mamy z tamtych czasów. Nie było łatwo.
Dziadek powołany został do wojska, później
był w obozie jenieckim, skąd udało mu się
po pewnym czasie uciec. Musiał wszakże
ukrywać się w górach, potem we własnym
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Przodkowie Kersti
(w prawo babcia Zuzanna Kulig z domu Kurzysz), 1917 rok

Przodkowie Kersti z Piosku i Istebnej, 1921 rok
Wiele mówi pani o babci.

Driftwood Lodge, co w wolnym tłumaczeniu

Babcia była niesamowitą kobietą. Prze

oznacza Drewno wyrzucone przez morze.

żyła dwie wojny i wspomnienia z tamtych

Słynął z polskich dań, które babcia gotowa

Jak już wspomniałam, w te strony często

czasów były dla niej bardzo bolesne. Mówi

ła. Była świetną kucharką. Od czasu jej śmierci

przyjeżdżałam jako dziecko i nastolatka. Po

ła, że nigdy więcej nie chce już zaznać gło

w roku 1996 już nie prowadzimy restauracji,

stanowiłam doskonalić swój polski. Takim

du, biedy i nędzy. Kiedy po przyjeździe do

tylko sam hotelik. Pragnęłabym znowu wrócić

przełomowym momentem był rok 1984, kie

Kanady nie zastała swojej ukochanej wnucz

do polskich tradycji kulinarnych, bo ludzie

dy do Halifaxu, stolicy kanadyjskiej prowincji
Nowa Szkocja gdzie mieszkam, przyjechał

ki, było to dla niej traumą. Rozchorowała się

przyjeżdżając do nas po dwudziestu, trzydzie

i pół roku spędziła w szpitalu. Jednak jako

stu latach, wspominają, że tu były najlepsze

papież Jan Paweł II. Nawiasem mówiąc, w No

prawdziwa góralka miała mocny charakter.

naleśniki z twarogiem, pytają o bigos, barszcz,

wej Szkocji żyje około sześciuset rodzin pol

Była silna i samodzielna, potrafiła sobie na

pierogi, o wszystko, co babcia podawała.

skich. Z okazji wizyty papieża wystąpił mię

nowo ułożyć życie pomimo tego, iż znalazła

Pensjonat znajdujący się obok Parku Na

dzy innymi polonijny zespół folklorystyczny

się tysiące kilometrów od stron rodzinnych.

rodowego Cape Breton Highlands oddalony

„Pomorze". Byłam ich tańcami zafascynowa

W wieku 65 lat spełniły jej się marzenia.

jest od stałego miejsca naszego zamieszka

na i od razu zapisałam się do zespołu.

Na północy Nowej Szkocji w miejscowości

nia niespełna pół tysiąca kilometrów i czyn

Niedługo wyjechaliśmy na Międzynarodo

Ingonish otworzyła polską restaurację i pen

ny jest sezonowo od maja do października.

wy Festiwal Zespołów Polonijnych do Rzeszo

sjonat, który wspólnie z mamą prowadziła

Poza prowadzeniem hoteliku pracuję też ja

wa, gdzie dowiedziałam się o letnim kursie dla

aż do swoich 87 lat. Pensjonat nosi nazwę

ko przewodnik parku narodowego.

nauczycieli i choreografów zespołów polonij-

Babcia Zuzanna Kulig, 1958 rok

6

Co skłoniło panią do podjęcia studiów
w Polsce?
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Mama Wanda Danuta Tacreiter, 1947 rok

Babcia Zuzanna Kulig (w prawo) z rodziną w Piosku

ROZMOWA ZWROTU

Kersti (druga w lewo) z kuzynkami w domu rodzinnym babci, 1971 rok

Mama Wanda Kulig Tacreiter i wujek Paweł Kurzysz ,1971 rok
ściej mówić po polsku. Zabieramy też ze so

nych. Kurs odbywał się w Lublinie i przygoto

jest trochę inne. Najstarszy Quinn jest w kla

wywał instruktorów do pracy z amatorskimi

sie szóstej i ma nieco więcej przedmiotów

bą podręczniki do nauki polskiego i obiecu

zespołami artystycznymi. Było to dla mnie wy

niż miałby w Kanadzie. U nas drugi stopień

ję być wymagającą nauczycielką.

zwaniem, a ja lubię wyzwania. Trzy razy w cza

rozpoczyna się dopiero w klasie siódmej, ale

sie wakacji uczestniczyłam w lubelskich stu

on bardzo ucieszył się z tylu przedmiotów.

diach choreograficznych, które ukończyłam
dyplomem.
Kiedy w 1989 roku wróciliśmy z naszym

Uwielbia matematykę, którą też ma oczywi
ście w Kanadzie, jednak biologia, fizyka była
dla niego nowa.

Dzieci chodziły do szkoły, pani też się
nie nudziła.
Na pewno. Uczyłam angielskiego w szko
le i Szkółce Leśnej w Gródku, ale też prywat

zespołem „Pomorze" do Rzeszowa, podjęłam

Młodszy Mikka jest czwartoklasistą. Po

nie. Na jabłonkowski festyn szkolny wyćwi

studia w Polsce. Rozpoczęłam studia lingwi

powrocie do Kanady obaj pójdą do kolejnej

czyłam zestaw tańców i zrobiłam z dziecia

styki stosowanej w Warszawie, jednak cią

klasy, regulamin szkolny u nas nie jest aż tak

kami różnych klas taneczną wycieczkę po

gnęło mnie do Krakowa i późnej kontynu

bardzo ostry. Przed wyjazdem nauczyciele

Polsce. Był układ lubelski, krakowiak i tańce

owałam je w rodzinnym mieście mojej mamy,

sami uznali, że dla dzieci będzie to najlepsza

podhalańskie. Dzieci zatańczyły wspaniale,

na tym samym uniwersytecie, co ona.

szkoła życia. Z geografii na przykład tyle się

były cudowne!!! A ponieważ taniec to moja

Po studiach wróciłam do Kanady i tam

nauczyli, bo jeździmy po różnych miejscach

wielka pasja, poza pracą chodziłam jeszcze

jeszcze ukończyłam studia aktorskie. W1991

Czech, Polski i Słowacji, że tego nie znaleźli

na lekcje tańca flamenco.

roku zostałam dyrektorem artystycznym ze

by w żadnym podręczniku.
W Kanadzie też są takie festyny jak

społu polonijnego „Pomorze", który prowa
dziłam do niedawna.

A jak tam dzieci i ich język polski?

u nas?

Dzieci niestety dużo straciły. Jak były dzi

Czegoś takiego nie ma. Lasek Miejski,

Przed rokiem przyjechała pani z trój

dziusiami, mówiłam z nimi wyłącznie po pol

w którym odbywa się festyn w Jabłonkowie,

ką dzieci, by poznały swoich przodków

sku. Potem życie stało się po prostu bardziej

jest magicznym miejscem i chociaż mamy co

i nauczyły się ich języka. A więc chodziły

chaotyczne, biegaliśmy tu i tam, trochę się

roku szkolne festiwale wiosenne czy świą

do miejscowej polskiej szkoły.

rozleniwiłam i szkoda, bo zaniedbałam pol

teczne, to nie to samo. Atmosfera diametral
nie się różni. Tutaj wszyscy tym wydarze

Tak, do polskiej szkoły w Jabłonkowie,

ski. Dzieci słabo mówiły, ale w tym roku dużo

a córka do przedszkola. Była to dla nich bar

się nauczyły. Postaram się, by tego języka nie

niem żyją, energia tych ludzi i ich ogromna

dzo duża zmiana, bo tutejsze szkolnictwo

zapomniały i w Kanadzie będę z nimi czę

ilość, jaka przyszła obejrzeć swoje pociechy,
to coś niesamowitego.
Ma pani szczególny stosunek do folklo
ru. Tu była okazja, by zapoznać się z nim
bliżej wprost u jego źródeł, na różnych im
prezach i nie tylko.
Oczywiście. Folklor jest dla mnie nadzwy
czaj istotny. Od dawna marzyłam o własnym
stroju górali beskidzkich. I nareszcie go po
siadam. Uszyli go dla mnie w Koniakowie,
a w domu, w Kanadzie, mam jeszcze strój cie
szyński po babci. To strój, w którym brała
ślub. Zawsze chciałam mieć również góralski
i nareszcie spełniło się to moje marzenie.
Wprawdzie teraz powędruje ze mną do Ka

Dwuletnia Kersti

Kersti z kuzynkami w Piesku

nady, ale wierzę, że tu jeszcze nieraz wróci.
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Dzieci na razie nie mają własnych strojów, bo
tak szybko rosną, że co trzy miesiące musieli
byśmy je zmieniać Na festynie jednak wystą
piły w wypożyczonych strojach ludowych.
Pani przyjechała sama z dziećmi, mąż
pozostał w Kanadzie. Czy nie smutno mu?
Oj, smutno. Bardzo. Ale przyjechał do nas
na dwa miesiące, a został cztery. Pierwszy raz
pojechał do Europy mając 47 lat. Bardzo do
brze się tu czuł, co niezbyt często mu się zda
rza w obcym środowisku. On jest Kanadyj
czykiem, poznał ten kraj, kilka słów polskich
opanował i potrafił się już z wujkami jakoś
porozumieć.
Co udało wam się zwiedzić?
Niesamowicie dużo, nie sposób wszystkie
go wymieniać. Brakłoby nam czasu i miejsca.
A więc w skrócie. Rozpoczęliśmy od Beski

je świąteczne. Jest tradycyjnych dwanaście

żyliśmy, nie da się opisać słowami, tego

dów, odwiedziliśmy mnóstwo ciekawych

dań, wśród których nie może zabraknąć

nigdy nie zapomnę ani ja, ani moje dzieci.

miejsc w Czechach, Polsce i na Słowacji, od

barszczu z uszkami, sałatki jarzynowej czy

Pragi, Czeskiego Raju, byliśmy w Koprzywni

smażonej ryby i oczywiście pysznych ma

cy, Hukvaldach, Pustewnach. Łaziliśmy ślada

łych ciasteczek. Zawsze dzielimy się opłat

W Kanadzie też obchodzimy te święta,

mi słynnego zbójnika Janosika w Małej Patrzę,

kiem. Dzieci cieszą się na te piękne chwile,

robimy sałatkę, nie brakuje pisanek. U nas są

zaliczyliśmy Kraków, Warszawę, Zakopane,

a w Boże Narodzenie niecierpliwie czekają

to święta bardziej polskie niż kanadyjskie,

Inowrocław.... Byliśmy na imprezie„Miyszani

na choinkowe niespodzianki, które nie przy

jednak tutaj obrzędy są bogatsze. Moje dzie

owiec" na Kamienitym oraz w Koniakowie, na

nosi 25 grudnia rano Santa Claus, ale zawsze

ci w Kanadzie nie znały tradycji śmigusa-

„Wiankach" w Bystrzycy, pojechaliśmy dwa ra

wcześniej przybywa święty Mikołaj. Muszę

-dyngusa. Tego nie utrzymywaliśmy. W Pio-

zy na balet do Ostrawy, gdzie obecnie pracuje

jednak przyznać, że coś niecoś wypożycza

sku poznały ten zwyczaj, chłopcy robili

choreograf z Kanady. Oglądaliśmy tamjrzech

my od Kanadyjczyków i koło kominka wie

różdżki, lali dziewczyny wodą chodząc po

muszkieterów" i „Kopciuszka". Dzieci pierwszy

szamy pończochy świąteczne. Zawsze musi

dziedzinie i przynosząc w zamian drobne

raz siedziały w loży i były zachwycone. To nie

też być żywa choinka, którą zdobią dzieci

podarunki, tak zwane wysłóżki. Byli tym

zapomniane wrażenia. A poza tym młodsze

z tatusiem, a ja od rana szykuję potrawy wi

zwyczajem zafascynowani mówiąc, że to ich

dzieci Mikka i Lila oglądały bajki w wykonaniu

gilijne na stół świąteczny.

najpiękniejsze święta, jakie przeżyli i chcieli

Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego, która

W zeszłym roku spędziliśmy święta w spo

przyjeżdżała do szkoły. To fantastyczny po

sób wyjątkowy przy tradycyjnym stole wigi

mysł zbliżania dzieci z teatrem.

lijnym w domu, gdzie dawno temu siedziała
też, będąc młodą dziewczyną, moja babcia

by tu zawsze wracać na Wiellkanoc.
Można porównać życie tutaj i w Kana
dzie?

Proszę powiedzieć, jak spędzaliście

Zuzanna. Obchodziliśmy je wspólnie z ro

Trudne pytanie. Dla mnie to specyficzna

święta tutaj a jak wyglądają w Kanadzie.

dziną wujka Karola Kurzysza w pięknej sta

sytuacja, bo mam tu rodzinę, i to wyjątkową

W domu zawsze mieliśmy polską Wigilię.

rej chałupie drewnianej, która już za trzy la

rodzinę. Właściwie pierwszy raz przebywam

Po dziś dzień utrzymujemy polskie zwycza

ta liczyć będzie równe sto lat.Tego, co prze

w tak dużym rodzinnym gronie. Od dziecka

W Łazienkach z przyjaciółmi
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A Wielkanoc?
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Podróż w przepełnionym pociągu po Polsce

tu wracałam dzięki rodzinie. Wydaje mi się, że

się z przyjazdem na dłuższy czas. Może by

tutaj rodzina bardziej trzyma się razem. Cho

śmy nawet zostali. Byłoby cudownie!!!

ciaż dla mnie na drzewie genealogicznym to
już troszeczkę dalsza rodzina, w moim sercu

Jak sobie dzieci radziły w szkole i przed

to najbliższe mi osoby. Czuję się tu naprawdę

szkolu?

jak w swoim domu rodzinnym.

Aniela Cieślar, przedszkolanka: Cztero
letnia Lila szybko zaakceptowała i polubiła

A ta rodzina...
To jest wujek Karol Kurzysz, którego oj

przedszkole. Znalazła się w obcym środowi

ciec Paweł był najmłodszym bratem mojej

sku, nie umiała języka i bardzo nas zaskoczy

babci. Mieszka ze swoją rodziną we wspo

ło, kiedy już po miesiącu nauczyła się pierw
szej zwrotki piosenki „Płyniesz Olzo". Jak ją

minanej drzewiónce.

zaśpiewała, byłyśmy do łez wzruszone. To
pojętna, fajna dziewczynka i chociaż nie mó

I tam, w tym domu, urodziła się babcia?

wi całkowicie poprawnie po polsku , potrafi

W domu, który stał dokładnie w tym sa
mym miejscu wcześniej. W 1920 roku rodzi

się swobodnie dogadać, a dzieci z kolei uczą

na wybudowała nową chałupę drewnianą,

się od niej podstawowych słów angielskich.

W szkole w Jabłonkowie

która stoi tu po dziś dzień.

Urszula Czudek, dyrektor PSP: Kiedy
otrzymałam pierwszą wiadomość z Kanady,

A może gdzieś tam zakiełkowała myśl,
by przyjechać na Zaolzie na stałe?
Na pewno. Moja babcia wszystko wymy

że pani Kersti chce na cały rok zapisać do na
szej szkoły dzieci, które niezbyt dobrze znają
język, miałam obawy czy w ogóle dadzą so

śliła wprost genialnie. Przyjeżdżała w swoje

bie radę. Nie wiedziałam, co oznaczać bę

strony rodzinne na pół roku, a w Kanadzie

dzie dla nich przesiedzenie w szkole całego

mieszkała kolejnego pół roku. Miała więc

dnia bez znajomości języka. Okazało się, że

idealną równowagę. Kanada też jest piękna.

moje obawy były zbędne. Chłopcy świetnie

Miejsce, w którym mieszkamy jest urzekają

sobie radzili. Zarazem był to wielki plus dla

ce, dziewicza przyroda, lasy, góry, morze.

całego kolektywu klasowego, bowiem nasi

Ludzie są dobrzy. Tak samo, jak tutaj.

uczniowie rozmawiali z nimi po angielsku
i w sposób jak najbardziej naturalny pod

Babcia może być dla was wzorem do

uczyli się tego języka. Quinn i Mikka uczęsz

naśladowania i może chcielibyście pójść

czali również na dodatkowe lekcje polskiego

w jej ślady?

i wierzę, że ten język gdzieś tam w ich pod

Na to wygląda. Gdybym jeszcze trochę

świadomości zostanie, zaś wszystko, czego

pomarzyła i znalazła pracę w teatrze, bo z wy

nauczyli się w naszej jabłonkowskiej szkole,

kształcenia jestem aktorką, to nie wahałabym

na pewno przyda im się wżyciu.

■

Z mężem na Góralskim Balu
Co pani dał ten roczny pobyt w domu
rodzinnym babci pod Girową?
Niełatwo odpowiedzieć na to pytanie.
Łatwiej byłoby powiedzieć, czego mi nie
dał. Teraz istotnie czuję się sobą. Znalazłam
swoje drugie miejsce na Ziemi. Przed wyjaz
dem bardzo dużo pracowałam i po prostu
straciłam poczucie tego, kim jestem. Wróci
łam do korzeni i jestem szczęśliwa, że moje
dzieci poznały swoją rodzinę.
I polskie korzenie...
Tak. Myślę, żęto im zostanie na całe życie.
Wracacie do Kanady. Czy w podświa
domości pojawiają się plany powrotu na
Zaolzie?
Rzecz jasna! Nie ma wyjścia. Chłopcy
chcieliby za dwa, może trzy lata, jednak nie
wiadomo czy wcześniej nie przyjedziemy.
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URZEKŁO ICH RZEMIOSŁO
Wycieczkę poznawczo-edukacyjną Szla
kiem Tradycji zorganizowała 2 7 czerwca
Izba Regionalna im. Adama Sikory Miej
scowego Koła PZKO w Jabłonkowie. Wzię
ły w niej udział członkinie Kół Gospodyń
Wiejskich gminy Jasienica, a przewodni
kiem był szef Izby Leszek Richter.

WYPRAWA SZLAKIEM TRADYCJI
Gmina Jasienica utrzymuje od dawna
kontakty z PZKO, z Miejscowymi Kołami
w Lesznej Dolnej, Gutach czy Sibicy. W wy
cieczce wzięły udział członkinie Kół Gospo
dyń Wiejskich tej gminy. - Przy Urzędzie
Gminy działa Gminna Rada Kobiet - tłuma
czyła jej przewodnicząca Genowefa Kopeć.

dukt regionalny®, oraz, co bardzo ważne, ich

Góralski Rynce. Dla ludzi było to kompletne

- Na terenie gminy jest czternaście sołectw,

wytwórcami. Jak bowiem wielokrotnie pod

zaskoczenie, novum i moim zdaniem to niesa

czyli 14 Kół Gospodyń Wiejskich, z każdego

kreślano, zupełnie inaczej patrzy się na wyrób

mowicie wzbogaciło Góralski Święto.

pojechały na wycieczkę po 3-4 osoby.

rzemieślniczy, kiedy zna się jego autora i moż

Skąd wziął się pomysł takiego wyjazdu

na obserwować go podczas pracy.

grupy z polskiej Jasienicy? - Byłam na wy

Koordynatorem marki Górolsko Swobo

doczni na większości imprez. Niestety bar

cieczce z członkami Towarzystwa Miłośni

da - produkt regionalny® jest Polski Związek

dzo często są to ostatni przedstawiciele

ków Jaworza i panie opowiadały o ciekawej

Kulturalno-Oświatowy.

swojego rzemiosła. Sytuacja jest krytyczna,
wystarczyjeszczejedno, dwa pokolenia i bę

wyprawie szlakiem produktu regionalnego
- wyjaśniła Jolanta Babiarczyk, przewodni
cząca Koła Gospodyń Wiejskich w Jasienicy.
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Po piętnastu latach mogę z satysfakcją
powiedzieć, że faktycznie ci wytwórcy są wi

GINĄCE ZAWODY
- Na imprezach folklorystycznych pokazy

dziemy oglądać rzemieślników tylko na ob
razkach - stwierdził.

- Były nią zachwycone.

wano najczęściej folklor taneczny, muzyczny,

- Nie ma już np. na Śląsku Cieszyńskim

- Poprosiłam więc o kontakt do Leszka

a na przykład rzemieślnicy, wytwórcy, ręko

żadnego kołodzieja. Ostatni zmarł w Puńco-

Richtera - tłumaczyła dalej kierowniczka wy

dzielnicy nie prezentowali się w ogóle. Na Ślą

wie w latach 90., po naszej stronie granicy

cieczki. - Zadzwoniłam do niego i pan Leszek

sku Cieszyńskim byli zapomniani. Starałem się

jeszcze wcześniej, a nikomu nie przekazali

przysłał nam harmonogram Szlaku Tradycji.

dotrzeć do poszczególnych wytwórców - wy

tajników swojego rzemiosła. W Skoczowie

Program został przez nas zaakceptowany

jaśnił genezę marki regionalnej Leszek Rich

mamy ostatniego rymarza. Karol Kufa z Mo

i oto jesteśmy.
Celem eskapady było zapoznanie się z pro

ter. - Po raz pierwszy pokazali się na Góral

stów koło Jabłonkowa jest jednym z ostat

skim Święcie w Jabłonkowie przed piętnasto

nich producentów wyrobów ze skóry. Dzi

duktami, które otrzymały certyfikat i prawo

ma laty. To było takie fajne miejsce do ich

siaj gościmy u Kazimierza Wawrzyka, jed

do używania marki Góralsko Swoboda - pro

prezentacji, która została nazwana Szikowne

nego z ostatnich dwóch uczniów mistrza
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Horaka. Mamy ostatniego bednarza na Gór
nych Kisucach. Traktuję ten region, tzn.
Śląsk Cieszyński i Górne Kisuce na Słowacji
jako całość - dodał Richter.

PRODUKT REGIONALNY
By powstrzymać zanik rzemiosła regio
nalnego, zainteresować rękodzielników,
a następnie również potencjalnych nabyw
ców ich produktów, powstał najpierw pro
jekt Akademii Rzemiosła Śląska Cieszyń
skiego. W ramach Akademii odbyło się 11
warsztatów.
- Wytyczyliśmy Szlak Tradycji, na którym
znajdują się 63 punkty. To też ważny projekt
turystyczny. Spotkanie twarzą w twarz z rze
mieślnikiem, który opowie turyście, dlaczego
to robi, jak to robi, to jest zupełnie coś inne
go. Ważne są kontakty do tych rzemieślni

ny, ale nie może to być produkcja seryjna -

ków, ale również do galerii regionalnych, in

wyliczał Richter.

stytucji kultury. Wydaliśmy dużo materiałów
promocyjnych, ukazała się gazeta, w której
były artykuły po polsku, po czesku, po sło

Korzenioplastyką, wyrobami artystyczny
mi i użytkowymi z jednego kawałka drewna
zajmuje się Jan Czepiec. Opowiadał, że mate

DREWNO Z POBLISKIEGO LASU

riał znajduje podczas spacerów po lesie. Przy

Początek trasy wycieczki Szlakiem Trady

nosi do domu gałęzie, w których zobaczył to

wacku i w gwarze. Organizuję wycieczki,

cji znajdował się w Domu PZKO w Jabłonko

coś, i nadaje im odpowiedni kształt artystycz

również dla szkół - opowiadał Leszek Richter.

wie. W dużej sali rozłożyło swoje wyroby,

ny. Tak powstało nawet abecadło z samoro-

Nie tak łatwo zdobyć certyfikat upraw

a nawet mini warsztaty sześciu wytwórców

stów. - Jestem trzeci rok na emeryturze i ba

niający do używania marki Góralsko Swo

z Jabłonkowa i najbliższej okolicy. Każdy

wię się - żartował. Zrobił też trombitę o dłu

boda - produkt regionalny®. Marka funkcjo

z nich opowiedział o sobie, przedstawił

gości 5 metrów.

nuje w ramach 27 marek regionalnych w Re

swoje rzemiosło. Był też czas na rozmowy

publice Czeskiej i jest gwarancją jakości.

indywidualne z twórcami.

Nabywcy kupują oryginalny, dobrej jakości
upominek z regionu.

KOLOR WEŁNY

Stanislav Baselides zajmuje się ręcznym

Markę Góralsko Swoboda - produkt re

wyrobem zdobionych palie, czyli kijów z be

gionalny® posiadają również wyroby z ręcz

W komisji kwalifikacyjnej jest 12 osób,

skidzkiego drewna, struga na nich motywy

nie obrobionej wełny. Produkuje je Marcela

dwie trzecie to sami wytwórcy. - Kryteria są

zwierząt, roślin i górskiej przyrody. Jest sa

Wojnarovä. Ma swoje własne owce, warsz

bardzo twarde. Zakład, warsztat musi być

moukiem.

tat w Wędryni. Cały proces produkcji prze

w regionie. Kładziemy nacisk na jakość i są

Na pniach niewielkich drzew z pozosta

takie kryteria jak tradycja, techniki. Tradycja

wionymi kawałkami gałęzi powstają pod jego

biega wyłącznie ręcznie, jak za dawnych
czasów.

może być nowa, ale surowce służące do

zręcznymi palcami łatwo rozpoznawalne gło

W jabłonkowskim Domu PZKO pokazała,

produkcji muszą pochodzić z regionu. Musi

wy zwierząt, np. dzików, jeleni. Rzeźbi też np.

jak przędzie włókna na kołowrotku. Wcze

to być wyrób rękodzielniczy, każdy produkt

ptaki, a nawet postacie ludzkie oraz przed

śniej surową wełnę pierze i czesze. Jej zda

musi być uzależniony od zdolności wyko

mioty użytkowe, są to jednak rzeczy niewiel

niem nie tylko sama wełna, ale i produkty

nawcy. Tak więc może on stosować maszy

kie, nie ma bowiem dużego warsztatu.

ręcznie z niej robione mają w sobie pozy-
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Pierniczki z motywami dla dzieci
tywną energię, która wywodzi się z przyro

wyroby trafiają również winne regiony, a na

mach eksperymentów kulinarnych również

dy, słońca, wiatru, nawet deszczu.

wet za granicę. Ozdabia je wytłaczanymi

do kawy. Natomiast podczas upałów da się

ręcznie motywami regionalnymi według

z niego zrobić smaczny napój orzeźwiający.

Z takiej wełny powstają skarpetki, szaliki
i czapki, ale też inne części garderoby oraz

starych wzorów.

MIÓD W INNEJ ROLI

siatki na zakupy, serwetki, narzuty itp. Ogra
niczona jest ich gama kolorystyczna, ponie

Tradycyjny piernik piecze Dagmar Lach-

Miodowe likiery St. Ambrosius naturalne

manova. Zajęciem tym zajmuje się od 20 lat,

oraz o różnych smakach, a także oryginalny

od 10 mieszka w Bystrzycy. Zdobienie pier

syrop z propolisem robi David Czyż. W su

ników to rodzinna tradycja, zamiłowanie

mie sześć rodzajów wyrobów, z czego jeden

odziedziczyła po mamie, piernikarzem jest

Jednym z ostatnich, jak zaznaczył Leszek

bezalkoholowy. Podczas produkcji zacho

również jej siostra.

Richter, producentów wyrobów ze skóry w re

wane są dawne tradycje. Ponieważ chętnie

- Piernik to ciasto z miodem i przyprawami

gionie jest Karol Kufa z Mostów koło Jabłon

częstował uczestników wycieczki swoimi

- mówiła Lachmanovä. Jak wyjaśniła uczest

kowa. Rzemieślnik opowiedział, jak doszło do

napojami, jego stoisko było oblegane.

nikom wycieczki, podstawą sukcesu jest miód

waż Marcela Wojnarovä nie farbuje wełny,
wykorzystuje jej naturalne kolory.

ZACZĘłO SIĘ OD KIERPCÓW

tego, że zajął się taką pracą. Na początku lat

Miodami zajął się bliżej w 2003 roku, wte

dobrej jakości. Miód jest też środkiem konser

80. tańczył w zespole Górole, a brakowało

dy w małej rodzinnej likierni w Nydku zaczął

wującym, dlatego pierniki mają długi termin

wtedy kierpców. Postanowił sam je zrobić.

produkcję oryginalnych likierów miodowych.

przydatności do spożycia. Używa tylko pro

Tak więc z miłości do folkloru został rze

Dostały nazwę St. Ambrosius, bo św. Ambro

duktów naturalnych.

mieślnikiem. Okazało się, że jest popyt na

ży jest patronem pszczelarzy. Likiery przygo

Obecni w Domu PZKO mogli przyjrzeć

takie produkty, dziś nie narzeka na brak za

towywane są w taki sposób, by miód w nich

się, w jaki sposób powstają misterne ozdo

jęć. Pokazywał, w jaki sposób powstają wy

zawarty zachował swoje lecznicze właściwo

by. Do zdobienia pierników wykorzystuje

roby ze skóry. Używa skóry wołowej, zaopa

ści. Wytwórca zapewniał, że wzmacniają od

producentka lukier biały lub różowy, kolor

truje się w nią w garbarni.

porność i poprawiają trawienie.

powstaje poprzez farbowanie naturalnym

Robi skórzane elementy stroju góralskie

Produktem bezalkoholowym jest syrop

sokiem z buraka. Tworzy tradycyjne wzory,

go. Szyje kierpce, robi paski, pasy, torby, etui

z naturalnego brązowego cukru buraczane

z inspiracji folklorem regionu, ale stosuje też

i inne drobne przedmioty. Odpowiada także

go z propolisem. Można nim np. słodzić her

inne motywy, zależnie od zapotrzebowania.

na zamówienia indywidualne, toteż jego

baty ziołowe, ale David Czyż poleca go w ra

Dokończenie w następnym numerze

David Czyż robi likiery miodowe
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Dagmar Lachmanovä przy zdobieniu pierników
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W czasie, kiedy dzieci w szkołach odbierały
świadectwa, Chór Żeński Melodia działa
jący w Miejscowym Kole PZKO w Nawsiu,
podsumowywał swój rok pracy za granicą,
na Węgrzech. W Budapeszcie wziął udział
w trzeciej edycji festiwalu chórów i orkiestr
Budapest Music Festival.

W tym roku 17 zespołów z całej Europy
przez trzy wieczory zachwycało publiczność
swym śpiewem i graniem w sali koncerto
wej József Attila Cultural Center Angyalföld.
Ponadto wszystkie zespoły zaprezentowały
się na koncercie w Bazylice św. Szczepana
w samym sercu stolicy Węgier.
Melodia przed wyjazdem solidnie zabrała
się do pracy, więc w ramach festiwalu mogła
popisać się szerokim i starannie przygoto
wanym repertuarem. W Bazylice św. Szczepa

rem festiwalowym pod kątem artystycznym

sy. Niektórzy woleli zanurzyć się w wodzie

na zaśpiewała nowo opanowany utwór W. A.

był rosyjski Chór Kameralny Alania z Włady-

w kąpielach termalnych. Jeszcze inni poszli

Mozarta „Adoramus Te Christe" w opracowa
niu na chór żeński przez byłego dyrygenta

kaukazu w Osetii Północnej, a najbardziej

zwiedzać pełną wzgórz Budę, parki czy cen

czarującym Męski Zespół Śpiewaczy z Glo-

trum historyczne. Byli też i tacy, którzy wy

Goroli Andrzeja Mozgałę oraz„Moją piosnkę"

strup w Danii. - Panowie, pomimo że byli

brali zakupy w pobliskiej galerii handlowej.

Józefa Świdra.

w wieku przeciętnie przeszło 70 lat, śpiewali

Spotkania muzyczne w Budapeszcie

Na koncert wieczorny dyrygent Aleksan

i bawili widzów z takim zapałem, że oklaski

oprócz możliwości zaprezentowania się w ko

dra Zeman dobrała utwory charakteryzują

brzmiały przez cały czas, zanim czterdziestu

lejnym kraju Europy i skorzystania z atrakcji

ce region zaolziański. Do akompaniamen

śpiewaków wolnym krokiem nie zeszło ze

turystycznych były również okazją do na

tu fortepianowego zaproszony został Filip

sceny. Z wdziękiem kłaniali się pojedynczo

wiązania nowych kontaktów. Melodia otrzy

Chobot. Największe brawa zyskały trady

jeszcze na schodach i machali do nas rękami

mała ofertę współpracy z Polakami żyjący

cyjnie „Beskidy" oraz „Idzie dysc" w wyko

- opisywały.

naniu Bronisławy Nowak i Edmundy Jura

Ponieważ rozpoczynały się właśnie waka

mi na obczyźnie, a mianowice z zespołem
z Finlandii.

szek. - Natomiast panowie, którzy robili za

cje, Melodia na wyjeździe nie tylko pracowa

- Cały wyjazd nie byłby absolutnie moż

naszych fanów, i Oleńka Nowicka, starali się

ła, ale starała się też wypocząć. Od razu

liwy bez usilnych starań, pracy przygoto

uwiecznić występ w formie cyfrowej - prze

pierwszego wieczoru odbył się rejs zapo

wawczej i organizacyjnej Lidii i Stanisława

kazywały później swe przeżycia chórzystki

znawczy statkiem po Dunaju. Poza tym wol

Lisztwanów - prezes chóru i jej męża, i oczy

zespołu.

ny czas spędzano w grupach, zależnie od

wiście naszej dyrygent Aleksandry Zeman -

Omawiając wieczorem wrażenia koncer

upodobań. Część postanowiła posmakować

podsumowały chórzystki.

towe panie zgodziły się, iż najlepszym chó

prawdziwego węgierskiego gulaszu i kiełba

(mach) / Fot. Archiwum Melodii
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ŻYCIE Z PIĘCIOBOJEM
Treningi rozpoczął w wieku sześciu lat. Kiedy miał trzynaście lat, rozumiał już, czym
jest wyczynowy sport i pięciobój nowoczesny. Świadomie zdecydował, że będzie konty
nuować karierę sportową i podporządkuje jej całe życie.
Marek Grycz, bo o nim mowa, na Mistrzostwach Europy Juniorów w Barcelonie zdo
był złoty medal.

TEKST: KATARZYNA CZERNA / ZDJĘCIA: ARCHIWUM MARKA GRYCZA
Mógłbyś krótko scharakteryzować
dyscypliny pięcioboju nowoczesnego?
Pięciobój to bieg, strzelanie, pływanie,
jazda na koniu oraz szermierka. Bieg ze strzel

szły następne dyscypliny. Podsumowując,
przez trzynaście lat, dzień w dzień jestem
w wodzie. Dlatego, jeżeli chodzi o trenowa
nie, ta dyscyplina jest najtrudniejsza.

bą wygląda podobnie jak w biatlonie. Biega
my cztery razy po 800 metrów, między tym
trzeba pięciokrotnie trafić w tarczę. Pływamy

Masz również swoją ulubioną dyscy
plinę?

na dystansie 200 m, stylem dowolnym. Szer

Pomijając pływanie, wszystkie dyscypliny

mierka to pojedynek każdego z każdym na

lubię tak samo. Jednak trudno porównywać

jedno trafienie, na koniach jeździmy parkur.

ze sobą konkurencje pięcioboju. Każda z nich
ma swoje własne specyficzne cechy. Jazda na

Jak wyglądają treningi?

koniu nie ma niczego wspólnego z biegiem.

Każdego dnia pływamy. Do tego zawsze

I tak można by wyliczać do końca.

trochę biegu, przy czym naprzemiennie jed
na z tych dyscyplin jest główną w treningu

Co pociąga Cię właśnie w pięcioboju?

dnia. Plan wspomnianych dyscyplin w róż

Zdecydowanie różnorodność. Powiedz

nym stopniu uzupełniają pozostałe trzy kon

my na przykład pływanie. Nie wyobrażam

kurencje techniczne. Szlifować szermierkę

sobie tego, bym miał jak pływacy trenować

jeździmy do Polski, do Gliwic.Tam trenujemy

w wodzie około sześciu czy siedmiu godzin

z zawodowymi szermierzami.

dziennie. Pięciobój jest uroczy w swojej
wszechstronności. Nie ma w sobie stereoty

Słyszałam, że najgorszą dyscypliną
jest dla ciebie pływanie. Dlaczego?

pu jednej dyscypliny. Niektórzy określają pię
ciobój mianem najbardziej wszechstronne

Nie jest ona najgorsza ze względu na wy

go sportu na świecie. Oczywiście, jest jeszcze

niki, które osiągam, ale właśnie z punktu wi

dziesięciobój. Jednak, jakby się przyjrzeć do

dzenia treningów. Pływackie treningi to cią

kładniej, to w ramach tej dziesiątki dyscypli

gle to samo, pewnego rodzaju nuda. Dodat

ny są do siebie bardzo podobne. W pięciobo

kowo wszyscy adepci pięcioboju zawsze

ju trzeba się wykazać empatią i zrozumie

zaczynają od pływania. Czyli ja, mając sześć

niem konia na przykład. Dalej w szermierce

czy siedem lat, przez rok zaliczałem wyłącz

podstawą jest dynamika, technika i pewna

nie treningi pływania. Dopiero później we

doza agresywności.

Marek Grycz
Jaki wpływ na Twoje życie ma sport
wyczynowy?
Pięciobój to najważniejsza część mojego
życia. I wszytko jej podporządkowuję. Czasu
jest mało. Ciągle jestem na treningach, jeż
dżę na zgrupowania i zawody. Sport ma
wpływ na moje życie prywatne i szkolne. To
nie tylko hobby, ale również praca na pełen
etat. Życia bez sportu nie potrafię sobie wy
obrazić. Jak trenuję, to nie istnieje nic inne
go, tylko sport. Kiedy nagle treningi na jakiś
czas się urywają, to zbytnio nie wiem, co ze
sobą począć.
Porozmawiajmy może o sukcesie w Bar
celonie na Mistrzostwach Europy. Jak wy
glądały zawody z twojego punktu widze
nia?
Mistrzostwa Europy czy Świata mają swój
utarty program. Pierwszego dnia odbywa się
kwalifikacja. Do Barcelony przyjechało 54 za
wodników, którzy podzieleni na dwie grupy
rywalizowali we wszystkich dyscyplinach pię
cioboju, oprócz jazdy konnej. 36 najlepszych
awansowało do finału w kompletnym już pię
cioboju, który miał miejsce dwa dni później.
O moim sukcesie zadecydowała szer
mierka. Czułem się w niej niezwykle kom
fortowo i byłem pewny medalu. Z 35 poje
dynków udało mi się wygrać aż 29. W dodat
ku szermierka jest najwyżej punktowaną
dyscypliną pięcioboju nowoczesnego. To
największy sukces w mej dotychczasowej
karierze i ogromna radość.
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Twoim marzeniem jest udział w Igrzy
skach w Tokio 2020.
Tak, jest to mój cel sportowy wystarto
wać w Igrzyskach Olimpijskich. Nie wiem
jednak, czy uda się już w 2020 w Tokio.
W czym przygotowania do Igrzysk róż
nią się od przygotowań do innych zawo
dów?
Największą różnicą jest fakt, że przygoto
wania do Olimpiady to długotrwały proces.
Sezon czy dwa poświęcone są na zbieranie
punktów i dopiero później przychodzi no
minacja. Mój start w Barcelonie to była wy
łącznie decyzja Związku. Przed Olimpiadą
zaś muszę stabilnie osiągać dobre wyniki.
A najgorsza jest niepewność, kiedy to przy
gotowania do konkretnych zawodów nie
dają gwarancji startu na Olimpiadzie.
W Barcelonie startowaliśmy również
w sztafecie, gdzie uważano nas do pewne

Jest więc mniej atrakcyjny niż inne
sporty?

Zdradzisz swoje plany na przyszłość?
Na początku sierpnia jadę na Węgry na

go stopnia za faworytów. Jednak swoje zro

Dobrze to widać na przykładzie biathlo

Mistrzostwa Świata Juniorów. To takie naj

biło już zmęczenie i przegraliśmy z Rosjana

nu. Jeszcze przed paru laty to nie był zbyt po

bliższe plany sportowe. A jeżeli chodzi o wy

mi, którzy nie startowali w zawodach indy

pularny sport. Jednak za sprawą tego, że nasi

kształcenie, od nowego semestru rozpoczy

widualnych. Zdobyliśmy srebro. Zmęczenie

zawodnicy się wykazali, wygrali na Olimpia

nam studia zaoczne na Uniwersytecie w Kar

zawsze odciska swoje piętno. Już w poje

dzie, a równocześnie zawody te można było

winie, by móc bez przeszkód trenować.

dynkach finałowych, jeżeli zawodnik da

bardzo łatwo pokazywać w telewizji, biath

Podpisuję umowę z Klubem. Dotychczas tak

z siebie wszystko w części kwalifikacyjnej,

lon stał się tak bardzo popularny.

nie było, teraz to się zmieni i będę już dosta
wać wynagrodzenie. Co najmniej przez pięć

widoczne jest zmęczenie, ból nóg i pleców.
W przerwach między kolejnymi konkuren
cjami pomagają fizjoterapeuci.

Do jakiego stopnia trener kształtuje
zawodnika?

nadchodzących lat pragnę zostać tutaj i tre
nować w Bystrzycy. Dalej czas pokaże.

■

Największy wpływ na sukcesy zawodni
Czy odczuwasz presję oczekiwań na
wygraną skierowanych w twoją stronę?

ka ma właśnie trener. Praktycznie trener za
wodnika tworzy. Sportowiec ma jakiś talent

Czasami odczuwam pewną presję, za

czy psychiczne predyspozycje. Trener musi

zwyczaj na mniej ważnych zawodach. Takie

z tym materiałem pracować. Myślę, że ja na

turnieje są dla mnie zawsze trudniejsze, po

to, gdzie teraz jestem, nie mam zbyt wiel

nieważ wszyscy oczekują, że wygram. Wiem,

kiego wpływu. Jest to praca trenera. Oczy

że powinienem sprostać tym oczekiwaniom.

wiście, słucham go i stosuję się do jego zale
ceń. Na tym mój wkład jednak się kończy.

Jaka jest twoim zdaniem kondycja

Mój trener to nawet jeden z powodów, dla

pięcioboju nowoczesnego w Republice
Czeskiej?

którego nie odchodzę do Pragi. Propozycje

Pięciobój nie jest zbyt popularnym spor

On wie, co na mnie działa. Z kolei ja wiem,

tem. Pomimo tego po 2012 roku, po wygra

czego ode mnie oczekuje. I mamy wyniki,

nej Davida Svobody na Olimpiadzie, zainte

dlatego nie czułem potrzeby niczego zmie

resowanie pięciobojem wzrosło. Widać to

niać.

były, ale z trenerem znamy się już tak długo.

nawet u nas w Bystrzycy, w młodszych kate
goriach do lat 10 jest bardzo dużo dzieci. Je
żeli chodzi o pozycję wśród innych sportów,

Jednym z powodów? Jaki jest następ
ny?

to pod względem finansowym na przykład

Dalszym powodem jest społeczność za-

pięciobój w Czechach jest dosyć dobrze fi

olziańska. Jestem Polakiem, ludzie mnie tu

nansowany, czyli nie jest odstawiany na

taj znają i dopingują. Odczuwam ich wspar

boczne tory. Na niekorzyść pięcioboju wpły

cie. W Pradze każdy sportowiec i jego wyni

wa mała atrakcyjność medialna. Zawody

ki są do pewnego stopnia anonimowe. A dla

trwają cały dzień i bardzo trudno je później

mnie motywująca jest radość fanów z mych

emitować w telewizji.

sukcesów.
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Z biegiem cQXzjg a£ na ^iowacgę.
VYCHODNÄ / Niebywały sukces mają na
swoim koncie folklorystyczne zespoły i ka
pele z Zaolzia. 1 lipca na 63. Międzynarodo
wym Festiwalu Folklorystycznym Vychodnä
zaprezentowały w programie'? biegiem Ol
zy" folklor naszego regionu. Występ ten był
dla wielu spełnieniem marzeń.
- Śląsk Cieszyński jest mały, ale nie zmie
ścił się w jednym kraju. Jedna jego połowa
jest w Polsce, druga w Czechach. Miejscowy
folklor jest bardzo rozmaity: inny jest u gó
rali w Beskidach koło Jabłonkowa, inny na
rolniczych terenach koło Cieszyna, jeszcze
inny na terenach koło Karwiny, gdzie są ko
palnie i mieszkają górnicy - charyzmatyczny
głos Karola Suszki zapowiadał poszczegól
ne pokazy taneczne.
Na scenie w Vychodnej wystąpiły zespo
ły: Górole, Zaolzi, Bystrzyca, Oldrzychowice,

lerski, Barbara Mraćna oraz Jan Mraćna i Ro

- Wrażenia po występie? Bardzo fajne.

Olza, Suszarnie oraz Błędowice. Autorami

man Kulhanek. Słowo wiążące przygotował

Oklaski słyszeliśmy, wstydu nie narobiliśmy

programu byli Danuta Milerska i Michał Mi-

Karol Daniel Kadłubiec.

- cieszyła się Barbara Mraćna. Zespoły zaolziańskie na Festiwalu przedstawiły to, co
najcenniejsze, co jest twarzą i solą całego
regionu - tradycje.
- Podoba mi się, jak tutaj wszyscy żyją
folklorem. Poza występami uczestnicy spon
tanicznie śpiewają piosenki ludowe, biorą
udział w nauce tańców ludowych. Inspirująca
atmosfera - powiedziała Jola Sikora. - Przed
występem oczywiście stres odczuwaliśmy,
ale w końcu przyszła wielka radość, kiedy
wszystko się udało - dodała.
Poza podziwianiem kolejnych folklory
stycznych występów tanecznych można by
ło w stoiskach na jarmarku zapoznać się
z tradycyjnym rzemiosłem, czy też spróbo
wać miejscowych potraw, takich jak popularne„haluśky".
Na pięciu scenach przedstawiło się po
nad 2100 uczestników.
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VYCHDDNÄ 2DI7 - „ZAOLZIE UNITED"
Pakujemy się. Mąż mówi, że czekają
nas „zagraniczne wojaże". Słowacja nigdy
nie była dla mnie krajem zagranicznym,
ale cóż, takie są fakty. Polskie zespoły z Za
olzia jadą za granicę, by po raz pierwszy
w historii wystąpić na Festiwalu Folklory
stycznym w słowackiej Vychodnej.

TEKST: RENATA PUTZLACHER / ZDJĘCIA: RENATA
PUTZLACHER, KATARZYNA CZERNA, KARIN DZIADEK
Kiedyś opisywałam podobne wydarze
nie dla „Zwrotu". Było to w minionym stule
ciu, w czasach zezwoleń na wyjazd za grani
cę i nieprzyjemnych procedur paszporto
wych. W październiku 1988 roku Zespół
Regionalny Górole z Mostów koło Jabłonko
wa wyjechał na zaproszenie zespołu Krako
wianka do Francji.
Byliśmy w tamtych czasach członkami ka
peli Andrzeja Niedoby, mąż grał, ja śpiewa
łam, i był to dla nas (po ważnej epoce w ZPiT
Olza) kolejny etap w odczuwaniu folkloru.
Tak, odczuwaniu, bo nie chodziło nam o do
głębne studiowanie folkloru, folkloryzmu, że
nie wspomnę o zjawisku postfolkloryzmu.

SZUKANIE KORZENI
Dla mnie był to powrót do góralskich
i wiejskich korzeni (moi przodkowie przecież
nie byli mieszczuchami), realizowanie po
trzeby niebanalnego kontaktu z własnym
dziedzictwem kulturowym.
W dzieciństwie, które do dziś kojarzy mi
się z latem na wsi, pod Beskidami, nie mia
łam do czynienia z żywym folklorem w śro
dowisku wiejskim. Gdy dorosłam, przyszedł
jednak taki moment, że bardzo chciałam
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dzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklory
stycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej.
Folklorystyczny Festiwal Vychodnä jest
najstarszym i najbardziej prestiżowym prze
glądem tradycyjnej kultury ludowej i jej folkloryzowanego przekazu na scenie; w 2010
roku stał się członkiem IOV - Międzynarodo
wej Organizacji Sztuki Ludowej.
Nic więc dziwnego, że zaproszenie na tę
imprezę było dla zaolziańskich zespołów
i komitetu organizacyjnego, przygotowują
cego prezentację naszych dokonań, wielkim
wyzwaniem.
Wyzwaniem była też pogoda, która pod
Tatrami zawsze jest zmienna. Dzięki me
diom społecznościowym wiedzieliśmy już
przed południem, że festiwalowicze dwa ra
zy zmokli i że warto zabrać peleryny.

W BLASKU PODWÓJNEJ TĘCZY
znać na pamięć „pieśniczki", które śpiewała

jak słowacka publiczność zareaguje na to,

Gdy dotarliśmy do Vychodnej, wszystkie

moja „starka" i własnoręcznie wyszyć sobie

co przedstawią nasze zespoły. Folklor jest

parkingi były już zajęte i musieliśmy stanąć

„kabotek".

wielką dumą Słowacji i największe festiwale

pod lasem. Widok stąd był imponujący, pa

Rozumiem, że folklor na scenie, a nie

folklorystyczne, odbywające się w miejsco

smo Tatr, a nad nimi błękitne niebo.

w karczmie lub czterech ścianach chałupy,

wościach Vychodnä, Myjava i Detva, są or

Gdy dotarliśmy na miejsce, nad kom

ganizowane pod patronatem CIOFF - Mię

pleksem festiwalowym zrobiło się ciemno,

może być traktowany jako fałsz sam w so
bie. We Francji poczułam jednak, że na tej
scenie, a może bardziej jeszcze poza nią,
podczas wspólnego śpiewania, do którego
nikt nas nie zmuszał, próbujemy przekazać
naszym przyjaciołom, skąd przyszliśmy, z ja
kiej tradycji się wywodzimy.
A więc nie„cepelia", nakrochmalony rękaw
i idealny makijaż, ale kawałek czegoś praw
dziwego, co można odczuć, nawet gdy nie ro
zumiemy słów i nie znamy obyczajów tej lub
innej grupy. Nasze stroje góralskie są skrom
ne, tańce proste, ale śpiewanie trafia w serce
i często ciarki chodzą po skórze.

W OBLICZU WYZWANIA
Takie mieliśmy przemyślenia po drodze,
bo oczywiście zastanawialiśmy się nad tym,

18
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a gdy nadeszła godzina rozpoczęcia progra
mu „Z biegiem Olzy - S prudom rieky Olzy",
lunął obfity deszcz. Kiedy zaczął powoli
ustawać, rozległy się oklaski. Nad widownią
pojawiła się podwójna tęcza. Symbol przy
mierza?
Dla muzyków w strojach beskidzkich, któ
rzy niecierpliwie czekali na rozpoczęcie pro
gramu, był to na pewno dobry znak. Zanim
zabrzmiały skrzypce i gajdy oraz donośne
głosy naszych górali i góralek, na centralnym
telebimie i ekranach po obu stronach sceny
pojawiły się napisy i archiwalne zdjęcia.
Wszystkie sekwencje programu - od Mo
stów po Bogumin, od pieśni i tańców góral
skich przez cieszyńskie po dolańskie - były
przedstawione i opowiedziane w piękny
sposób. Gdzieś tu spotkało się to, o czym pi
sałam na początku - opowieść o tradycyjnej
kulturze ludowej naszego regionu (autorem
słowa wiążącego był prof. Karol Daniel Ka-

generacji) robiły wrażenie. Z dumą zauwa

dłubiec, teksty czytał Karol Suszka) i jej folk-

żyłam twarze moich studentów i poloni-

loryzowany przekaz na scenie.

ZAOLZIE UNITED
Nie będę oceniać poszczególnych punk

stek-absolwentek. Nadal więc można mó

tów programu, który mógł być ciut krótszy,

Ryciny i zdjęcia były znakomicie dobrane

wić o sztafecie pokoleń... Po co? dlaczego?

w każdym razie imponujący finał koncertu

i w kontraście z roztańczoną i rozśpiewaną

to robią w postnowoczesnych realiach? Te

w promieniach słońca pozwolił nam zapo

młodością (choć nie zabrakło też średniej

mat godny pracy dyplomowej.

mnieć o mokrych miejscami częściach gar
deroby i nieco twardych ławkach.
Wrażenie robiło również to, jak wiele
osób z naszych stron przyjechało, by kibico
wać zaolziańskim zespołom, a nie chodziło
przecież tylko o członków rodzin.
Dla mnie symboliczne było zdjęcie, jakie
pojawiło się w mediach społecznościowych
po koncercie. W tle widać publiczność, a na
scenie stoją muzycy-„Lipka",„Kamraci", by
strzycka kapela „Bez Miana", na tyłach grupa
z Mostów koło Jabłonkowa i okolic, ot, takie
swojskie „Zjednoczone Siły Natury".
Nad zdjęciem napis: „SELFIE ze sceny
w Vychodnej - ZAOLZIE UNITED". Zaolzie
wspólne, zjednoczone. Oby tak było nie tyl
ko w ramach zagranicznych prezentacji na
szego dorobku.

■
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Z wielkim smutkiem jako poeta i literaturoznawca przyjąłem
wiadomość, że w piątek rano 30 czerwca 2017 roku zmarł w wie
ku 80 lat katowicki poeta, dziennikarz, redaktor katowickiego
miesięcznika „Śląsk" i długoletni kierownik literacki Opery Ślą
skiej w Bytomiu Tadeusz Kijonka.

TEKST: LIBOR MARTINEK/ PRZEKŁAD: CZESŁAWA RUDNIK/ZDJĘCIE: ARCHIWUM REDAKCJI
Pana Tadeusza poznałem jako gość kilku poetyckich najazdów
na zamek Piastów w Brzegu. Dzięki zaolziańskiemu poecie Wilhel
mowi Przeczkowi, który był m.in. członkiem Rady Pisarzy Morawsko-Śląskich w Brnie, również Kijonka został zaproszony na spotka
nie pisarzy Europy Środkowej w Luhaczowicach w 2003 roku (m.in.
razem z Mieczysławem Orskim z wrocławskiego czasopisma „Odra"
czy poetą, polonistą prof. Bogusławem Żurakowskim z Krakowa).
To również Kijonka jako założyciel (w 1992 roku) Górnośląskiego
Towarzystwa Literackiego w Katowicach i przez 20 lat jego prezes
przyjął mnie do tego stowarzyszenia i jego Sekcji Cieszyńsko-Zaolziańskiej, w którym współpracowałem przede wszystkim z poetą
i dziennikarzem Kazimierzem Kaszperem, którego łączyła z Kijonką
długoletnia serdeczna przyjaźń.
Spotykaliśmy się potem przy różnych okazjach, np. podczas ju

Wiersze Kijonki w czeskim przekładzie opublikowałem również

bileuszu 10-lecia założenia miesięcznika„Slask"w 2005 roku w Kato

w czasopismach „Tvar", „Pru biedy" i „Pulnoćnł expres". Natomiast

wicach, gdzie jako współpracownik redakcji miałem okazję poznać

z mojego poematu „Nove pro story Ikarii", który startował w konkur

cały szereg interesujących osobistości nie tylko kultury, ale i nauki
czy Kościoła.

sie O skrzydło Ikara, organizowanym przez kilka lat wCierlicku, frag
ment III części poematu„Nowe przestrzenie Ikara"ukazał się w anto

Zresztą i później odwiedzałem redakcję pisma „Śląsk", w 2007 ro

logii przyczynków z tego czesko-polskiego konkursu literackiego

ku, kiedy byłem na półrocznym stypendium Ministerstwa Szkolnic

„Pod znakiem Ikara: Antologia poetycka" pod redakcją Tadeusza Ki

twa RC w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

jonki i Mariana Kisiela (Katowice, GTL 2004, s. 84).

i publikowałem w nim artykuły zwłaszcza o literaturze zaolziańskiej.

W mojej biblioteczce znajduje się kilka tomików Kijonki z dedyka
cją, z których wynika, że cenił moją translatorską i popularyzacyjną

PO PIERWSZE: ŚLĄSK
Tadeusz Kijonka był także znany ze swej przychylności wobec li

pracę publicystyczną dla polskich poetów z Polski i Zaolzia. Sam uwa
żałem Kijonkę za wspaniałego poetę, o czym będzie jeszcze mowa.

teratów z Zaolzia, dokąd jeździł na seminaria 5LA PZKO czy Grupy
Tadeusz Kijonka urodził się 10 listopada 1936 roku w Radlinie.

W czasie, kiedy powstawała książka na 70. urodziny Kijonki, którą

W1960 roku ukończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Kra

jej edytorzy - polonista prof. Marian Kisiel i socjolog dr bab. Tadeusz

kowie. Do Katowic przeprowadził się w 1954 roku i zamieszkał

Sierny - trafnie nazwali „Po pierwsze: Śląsk" (Katowice: Śląsk, 2007),

w dzielnicy Brynów. W latach 1967-2013 był kierownikiem literac

zgłosiłem do tego zbioru swoje tłumaczenia poezji Kijonki zainspiro

kim Opery Śląskiej w Bytomiu, a oprócz tego autorem dramatów.

wanej Pragą i Czechami („Bila Hora')„Bśseń s otazniky", s. 95-96).

Oprócz działalności literackiej angażował się również politycznie.

Jednak już wcześniej przetłumaczyłem niektóre wiersze Kijonki,

20

NIE TYLKO POETA

Literackiej 63 wTrzyńcu, ponieważ ze Śląskiem Cieszyńskim łączyły
go również więzy rodzinne.

W latach 1985-1991 był posłem na Sejm PRL. Później członkiem ko

np. w cyklu swych przekładów polskich wierszy, zainspirowane sa-

mitetu poparcia Bronisława Komorowskiego przed wyborami pre

mospaleniem studenta Jana Palacha. Cykl, który zatytułowałem

zydenckimi w 2010 i 2015 roku.

„Hommage Jan Palach", został wydrukowany w praskim czasopi-

Jako poeta Kijonka zadebiutował w „Trybunie Robotniczej"

śmie„Labyrint" i oprócz wiersza Kijonki„Pochodeń"opublikowałem

w 1955 roku tryptykiem „Konstantynopol Mickiewicza", za który

w nim wiersze Wilhelma Przeczka („Zapalna obef srdce"), Władysła

zdobył I nagrodę w studenckim konkursie poetyckim ogłoszonym

wa Sikory („Pamśtce Jana Palacha"), warszawskiego poety Bohdana

z okazji Roku Mickiewicza. W jego twórczości dominowały motywy

Urbankowskiego („Pamätce Jana Palacha") i Óndry Łysohorskiego

śląskie (np. hałda, Radlin, rzeka Leśnicza), pojawiały się wątki ro

(„Balada o studentu a kadri"), z tym, że w ostatnim wypadku cho

mantyczne (np. aluzje do twórczości Mickiewicza, bunt, dialog z Bo

dziło o przekład z poetyckiego idiolektu, jaki wymyślił frydecki ro

giem), ale i motywy antyczne (Syzyf, Horacy), patriotyzm wyrażany

dak Ervin Goj (piszący pod pseudonimem Óndra Łysohorsky) i na

m.in. poprzez zachwyt nad pięknem swej śląskiej ziemi, stosunek

zwał go laszczyzną.

do miejscowej tradycji i kultury (zwłaszcza górniczej) i rodzimego
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wiejskiego krajobrazu, ale również poprzez nawiązanie do bole

szym bratem w czasie II wojny światowej, kiedy rodziców areszto

snych kart dziejów Polski.

wało gestapo i zostaliśmy sami". (Ibidem.)

Wydał nawet interesujący zbiór„44 sonety brynowskie"z obraza

Tadeusz Kijonka został kilkakrotnie odznaczony za swą działal

mi Jerzego Dudy-Gracza (Katowice 2014), który poświęcony został

ność literacką i społeczno-kulturalną. W 2014 roku otrzymał specjal

-jak sam tytuł wskazuje - katowickiej dzielnicy, w której mieszkał.

ną Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana

Poeta wziął z nim udział w 2015 roku w finale konkursu o Nagrodę

Zdrojewskiego za„nieocenione zasługi dla polskiej kultury". W 2016

Poetycką im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego - Orfeusz.

roku zdobył tytuł Honorowego Ślązaka, który został mu przyznany

Kijonka był autorem 14 tomów poezji. W jego zborze ostatnim
„Słowo w słowo" (2015) pojawiają się motywy bilansu życiowego

podczas 26. edycji konkursu„Po naszymu, czyli po Śląsku", organizo
wanego przez senator Marię Pańczyk-Pozdziej.

i smutku. Poeta zwierzył się, że:„One towarzyszą mi od zawsze. Mo

W tym samym roku został jako publicysta nominowany do Cegły

ja twórczość podporządkowana jest zmaganiu się z pamięcią, ciele

z Gazety, która przyznawana jest osobom propagującym śląskie

snością i śmiercią. Poza tym w ostatnim czasie zmagałem się z cho

wartości. Nominację przyznał mu prof. Marek Szczepański, który

robą, która również odcisnęła na mnie swoje piętno". („Gazeta Wy

ocenił m.in. to, że jako jeden z niewielu współczesnych poetów na

borcza", 15.1.2016; rozmawiała Marta Odziomek.) W 2016 roku

dal pisze wiersze w formie klasycznych sonetów. Poeta otrzymał

planował jeszcze Kijonka wydanie zbioru „Wigilie" ale już do tego
nie doszło.

dę im. Wojciecha Korfantego przyznaną przez Związek Górnośląski

Z puntku widzenia reakcji krytyczno-literackich na dzieło Kijonki

również w 2012 roku nagrodę Śląski Szmaragd, w 2002 roku Nagro
i w 2006 roku Brązowy Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

cenny jest zwłaszcza zbiór „Światy poetyckie Tadeusza Kijonki", któ

Tadeusz Kijonka swoje okrągłe urodziny, a więc osiemdziesiątkę,

ry prezentuje najrozleglejszą recepcję twórczości poety z Brynowa.

obchodził w listopadzie ubiegłego roku w Operze Śląskiej w Byto

Zdaniem jednego z edytorów zbioru, Mariana Kisiela, w twórczości

miu, gdzie działał przez prawie półwieku, w kręgu krewnych i przy

Kijonki często pojawiają się motywy ziemi, pamięci, ciała, jak rów

jaciół. W związku z tym należy jeszcze zacytować pytanie Marty Od-

nież egzystencji, wiary, uczuć i pochodzenia.

ziomek„Kim pan się czuje?". Poeta odpowiedział na nie następująco:

To bardzo trafna uwaga, przecież na pytanie Marty Odziomek

„Jeżeli miałbym najkrócej określić swoją osobę, to powiedziałbym,

„Czyli dla poety liczy się przede wszystkim tak zwana uważność?"

że jestem rybniczaninem z Radlina, Ślązakiem z rybnickiego i Pola

Kijonka odpowiedział:„Dokładnie tak. Miałem ją w sobie od dzieciń

kiem ze Śląska". (Ibidem.)

stwa i pielęgnowałem wraz z wiekiem. Podobnie jak wrażliwość,
opiekuńczość i dociekliwość. Być może jest to związane z koniecz
nością roztoczenia opieki nad moim dwuletnim wówczas młod

Tadeusz Kijonka został pochowany 4 lipca 2017 roku na cmenta
rzu przy ul. Francuskiej w Katowicach.
Cześć jego pamięci!
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Dni Kultury
Słowiańskiej
UHERSKIE HRADZISZCZE / W Uherskim
Hradziszczu prezentowali się w pierwszy
czerwcowy weekend nasi twórcy regionalni
oraz działacze MK PZKO w Jabłonkowie
podczas czwartego festiwalu Dni Kultury
Słowiańskiej. W ramach tej edycji prezento
wano kulturę polską i chorwacką.
Festiwal przebiega w miejscach histo
rycznie połączonych z Wielkimi Morawami,
miejscem narodzin kultury słowiańskiej.

Wieczorem można było obejrzeć film

dziesiątki wydarzeń. Festiwal będzie symbo

Głównym celem jest prezentacja wybra

Muzzikanti, który był kręcony na naszym

licznie kontynuowany też w najbliższym cza

nych tradycji kulturowych dwóch narodów.

terenie. Goście spróbować mogli naszych

sie, np.wformie wystaw. Zdaniem organizato

Festiwal w ten sposób stopniowo buduje

tradycyjnych potraw regionalnych oraz dań

rów odwiedziły go ponad 3 tys. uczestników.

„most" pomiędzy południowymi i północ

kuchni polskiej.

nymi narodami słowiańskimi.

22

W tym roku była to już czwarta edycja im

Organizatorzy zapewniali, że rekordowy

prezy. W ubiegłych latach festiwale prezen

W sobotę 3 czerwca w Parku Rochus

był u dział zwłaszcza gości z Polski i Chorwacji.

towały rusińską, macedońską, słowacką czy

w Uherskim Hradziszczu przedstawiło się

W niedzielę 4 czerwca odbył się koncert

słoweńską kulturę. Piąta edycja Dni Słowiań

ok. 20 certyfikowanych wytwórców z Mi

chóru Milanosz oraz spotkanie z fotografem

skiej Kultury będzie poświęcona kulturze

kroregionu Góralsko Swoboda.

Otą Nepilym.

serbskiej, łuzycko-serbskiej i czeskiej.

O oprawę artystyczną imprezy zadbały

Tegoroczna edycja zaserwowała histo

Jednym ze współorganizatorów i partne

zespoły folklorystyczne Zaolzi i Zaolzioczek

rycznie największą wspólną prezentację pol

rów Dni Kultury Słowiańskiej 2017 było Miej

MK PZKO Jabłonków, Zespół Regionalny

skiej i słowackiej kultury. W ramach festiwalu

scowe Koło Polskiego Związku Kulturalno-

Istebna z Istebnej z Kapelą Wałasi oraz Fol-

odbyła się również Międzynarodowa Konfe

klórny subor Drevär z Krasna nad Kysucou.

rencja Lingwistyczna, oprócz tego odbyły się
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Oświatowego w Jabłonkowie.
AS / Fot. Karol Kufa

WIĘCEJ ZDJĘĆ NA WWW.ZWROT.CZ
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Widok z wieży widokowej, w tyle Atriumha

w małej gminie Dölsach, ok. cztery kilometry na wschód od malowniczego miasteczka Lienz we wchodniej części
austriackiego kraju związkowego Tyrol, zachowały się ruiny rzymskiego miasta Aguntum. Zostało włączone do
imperium przez rzvmskieao cesarza Klaudiusza w nnłnmio i mioU,,
om
TEKST I ZDJĘCIA: CZESŁAW GAMROT
Za sprawą wspomnianego już Klaudiusza

do odlesienia otaczających miasto wzgórz,

Swój największy rozkwit miasto w dolinie

zyskało również statut municypium, czyli

w następstwie czego dochodziło do osu-

rzeki Drawy przeżywało od I do III wieku, kie-

miasta, które mogło korzystać z częściowej

wania ziemi.

dy stanowiło jeden z ważniejszych ośrodków

autonomii pod warunkiem udzielania Rzy
mowi określonej pomocy wojskowej. Jego
mieszkańcy mogli też zawierać małżeństwa
z obywatelami rzymskimi. Z drugiej jednak
strony mieli ograniczone niektóre prawa, np.
głosowania czy piastowania urzędów.

IMPONUJĄCY OBRAZ
CYWILIZACJI RZYMSKIEJ
Oficjalna nazwa brzmiała Municipium
Claudium Aguntum. Prawdopodobnie zo
stało wzniesione w celu wyeksploatowania
miejscowych złóż żelaza, miedzi, cynku i zło
ta. Z tego powodu rozwijało się jako cen
trum przemysłu i handlu.Tutejsi rzemieślni
cy przetwarzali wydobywane metale w naj
różniejsze produkty. Oprócz tego eksporto
wano drewno, kryształy z okolicznych gór,
bydło i produkty mleczne, zwłaszcza sery.
Karczowanie drzew doprowadziło jednak
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Ruiny rzymskich budowli

REPORTAŻ
1

rzymskiej prowincji Noricum. Znalazło to od
zwierciedlenie w budowie licznych okaza
łych budynków prywatnych i publicznych.
Wiele domów miało swoje narożniki chronio
ne dużymi głazami, co przypuszczalnie miało
zapobiec ich uszkodzeniu przez pojazdy
przejeżdżające przez wąskie miejskie ulice.
Wzniesiono również łaźnie ogrzewane
gorącym powietrzem i z kilkoma marmuro
wymi basenami. Podobno jest to najwięk
szy kompleks term rzymskich odkryty do
tej pory w Austrii. Zbudowano je za pano
wania cesarza Tyberiusza, czyli w pierwszej
połowie I wieku. Jednak już pod koniec te
go stulecia zostały zniszczone przez pożar.
Wówczas zrekonstruowano je w bardziej
„nowoczesnym" stylu, a na przełomie II i III
wieku rozszerzono.

MIASTO KRASNALI?
Około roku 450 Aguntum zostało zdo
byte i splądrowane przez Hunów Attyli. Po

WYNIKI BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH

Jedna ze ścian ciekawej pod względem

upadku Cesarstwa zachodniorzymskiego

Oficjalne prace archeologiczne na tym

architektonicznym budowli od strony lasu

miejscowość zajęli Ostrogoci, zwani też

terenie rozpoczęto w 1912 r. Od 1991 r. ba

łęgowego jest cała ze szkła. Zwiedzający

Gotami wschodnimi. Od początku VI wieku

dania przeprowadzają archeolodzy z Insty

mają w sąsiedztwie muzeum do dyspozycji

w Aguntum znajdowała się siedziba bi

tutu Archeologii Uniwersytetu w Innsbruc

bezpłatny parking oraz małą kawiarnię.

skupstwa katolickiego. Później przeniesio

ks, dzięki temu teren wykopalisk stopnio

no je do pobliskiego Lavantu. W sto lat

wo się rozrasta.

później Aguntum zostało definitywnie
zniszczone i opuszczone.
Do czasów współczesnych przetrwały po
zostałości wielu dawnych budowli oraz mu

ATRIUMHAUS I WIEŻA WIDOKOWA

Stanowiska, na których akurat pracują

Oprócz muzeum kolejnym nowocze

archeologowie, są podczas ich nieobecno

snym budynkiem jest tzw. Atriumhaus z ro

ści zasłonięte dużymi wodoodpornymi

ku 1999, chroniący pozostałości eleganckiej

płachtami.

willi rzymskiej z fontanną i marmurowym

rów obronnych otaczających niegdyś miej

Na terenie byłej miejscowości rzymskiej

stołem w atrium. Obiekt ten jest najwięk

scowość, łącznie z resztkami bram miejskich

znajduje się od 2005 r. nowoczesny budy

szym budynkiem mieszkalnym dotychczas

sięgających kilku metrów wysokości.

nek niewielkiego muzeum o nazwie Agun

odkrytym w Aguntum.

tum Stadt, w którym prezentowane są licz

Innym ciekawym obiektem jest Macel-

niec XVI wieku. Wówczas ludzie mieszkający

ne artefakty oraz przedmioty codziennego

lum, okrągła budowla, która prawdopodob

w okolicy odkryli również pozostałości sys

Na ruiny Aguntum natrafiono już pod ko

użytku, takie jak narzędzia, ceramika, biżu

nie służyła jako mniejsza hala targowa. Z jed

temu ogrzewania podłogowego. Ponieważ

teria, monety i inne, na jakie udało się na

nej strony przylegała do forum odkrytego

z czymś podobnym dotąd nie mieli do czy

trafić podczas prowadzonych tu badań ar

przed kilku laty. W Aguntum można również

nienia, doszli do przekonania, że miasto by

cheologicznych, ewentualnie zapożyczyć

oglądać pozostałości rozległej dzielnicy rze

ło niegdyś zamieszkiwane przez... krasnali.

w innych placówkach muzealnych.

mieślników z ich warsztatami.

ZWROT I 7/2017

25

REPORTAŻ

Zwiedzający mogą skorzystać z wieży wi
dokowej o wysokości 18 metrów, usytuowa
nej w sąsiedztwie ruin łaźni, z której roztacza
się wspaniały widok nie tylko na teren wyko
palisk, lecz również na jego okolicę. Można
stąd lub z platformy obserwacyjnej z licznymi
tablicami informacyjnymi dojrzeć również
część pobliskiej wioski Lavant, w której rów
nież miały miejsce badania archeologiczne.
Nad parkiem archeologicznym biegnie
droga, którą można się udać do granicy
z Włochami, oddalonej stąd ok. 35 kilome
trów, a potem dalej w głąb tego kraju. Nie
które wykopaliska znajdują się więc pod
mostem.

TYROL TO NIE TYLKO AUSTRIA
Tyrol to jeden z dziewięciu krajów związ

Artefakty w muzeum odkryte podczas prac archeologicznych
-niemieckie) albo tylko niemieckie (szyldy

młodszy brat ostatniego księcia cieszyń

na sklepach). A w niektórych miejscach, za

skiego Fryderyka Habsburga, Eugeniusz.

mieszkiwanych przez niewielką grupę naro

Gród Tyrol wybudowano w XI wieku. Do

dowościową Ladynów, nawet na trójjęzycz-

roku 1420 służył jako siedziba władców Ty

kowych (landów) Austrii i jeden z najbar

ne: włosko-niemiecko-ladyńskie. Włoski

rolu. Jednym z nich był Jan Henryk Luksem

dziej atrakcyjnych dla turystów. Składa się

i niemiecki mają tam status języków urzędo

burski, syn króla czeskiego Jana Luksem

z dwu części - większego Tyrolu Północne

wych i są nauczane również w szkołach.

burskiego i młodszy brat przyszłego cesa

go i mniejszego Tyrolu Wschodniego, które
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rza Świętego Cesarstwa Rzymskiego i króla

go całą powierzchnię zajmuje powiat Lienz.

SKĄD WZIĘŁA SIĘ NAZWA TYROL

Obie jednostki administracyjne oddziela
od siebie land Salzburg oraz Tyrol Południo

Nazwa Tyrol pochodzi od okazałego śre

Jego żoną była przez jakiś czas Małgo

dniowiecznego zamku usytuowanego na

rzata Maultasch, córka Henryka Karynckie-

wy (oficjalna nazwa Trydent-Górna Adyga),

skale w włoskiej miejscowości Tirolo w po

go, w roku 1306 i w latach 1307-1310 króla

który we wrześniu 1919 r. wcielono do Włoch.

bliżu miasta Merano, ongiś jednego z naj

Czech i tytularnego króla Polski.

Przedtem znajdował się w granicach Austro-

bardziej znaczącego uzdrowiska w Alpach,

Można jeszcze nadmienić, że życie Mał

-Węgier. Część wschodnia jest więc eksklawą.

znanego już w czasach austro-węgierskich.

gorzaty opisał w swojej książce Brzydka
księżniczka (w czeskiej wersji Ośkliva vevod-

czeskiego Karola IV.

Prawie siedemdziesiąt procent miesz

Warto wspomnieć, że w roku 1899 w Me

kańców Tyrolu Południowego, określają

rano zmarł Franciszek Górniak, właściciel

kyne) niemiecki pisarz żydowskiego pocho

cych siebie jako „Południowi Tyrolczycy,"

dziś już nieistniejącej cegielni w Sibicy oraz

dzenia Lion Feuchtwanger, autor wielu pa

używa jako pierwszego języka niemieckie

polski działacz narodowy i filantrop. W1900 r.

sjonujących powieści o tematyce historycz

go, a raczej dialektu tyrolskiego, spokrew
nionego z bawarskim.

to spektakularne miasteczko odwiedził ce

nej. Choć autor opisuje Małgorzatę jako

sarz Franciszek Józef I wspólnie z następcą

ponadprzeciętnie brzydką kobietę, to po

W miejscach publicznych można więc

tronu Franciszkiem Ferdynandem d Este,

dobno w rzeczywistości księżniczka była

natrafić na dwujęzyczne napisy (włosko-

natomiast w 1954 r. właśnie tam zmarł naj

całkiem ładna.
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Chór Męski Goral ma talent!
KATOWICE / Chór Męski Gorol (MK PZKO Jabłonków) brał 14 czerw
ca udział w castingu do programu Mam Talent.
Casting miał miejsce w Katowicach. Chór stanął przed jury w skła
dzie Agnieszka Chylińska, Małgorzata Foremniak i Agustin Egurrola.
- Mam Talent. Gorole dziś awansowali przez casting do Warszawy.
3Xna TAK - napisali na swoim profilu FB chórzyści, którzy usłyszeli
od jurorów wiele ciepłych słów.
12 lipca delegacja chóru wyjechała do Warszawy na ogłoszenie
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ostatecznej listy uczestników półfinału konkursu. Tego dnia chór
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mością - Goralowi nie udało się awansować do finału.
Warto jednak podkreślić, że jurorzy wybierali 35 uczestników
półfinału ze 153 propozycji.

w obchodach Dnia Polonii i Polaków za Granicą oraz Dnia Flagi Rze

Chór Męski Gorol obchodzi w tym roku swoje 70-lecie. W maju
od był się jubileusz w domu kultury Trisia. Wcześniej chór brał udział

czypospolitej Polskiej w Belwederze. Chór będzie można wysłu
chać oczywiście na najbliższym Góralskim Święcie.

(HS)

Katarzyna Stonawska wyróżniona
OSTROŁĘKA / Katarzyna Stonawska, dziś już absolwentka Gimnazjum Polskiego im. Juliusza
Słowackiego, zdobyła wyróżnienie w 62. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim.
Konkurs odbył się w Ostrołęce w dniach 21-24 czerwca. Jury w składzie Bożena Suchocka, Lech
Sliwonik, Jarosław Gajewski, Janusz Majcherek, Grzegorz Szlanga wysłuchało 49 wykonawców
w turnieju recytatorskim (28 w kategorii młodzieży szkolnej i 21 w kategorii dorosłych) oraz 10 wy
konawców w turnieju wywiedzione ze słowa.
Katarzyna Stonawska zyskała wyróżnienie. Gratulujemy!
Warto przytoczyć słowa, które znalazły się w protokole jury:
Konkurs odbija obecny stan języka polskiego, a ten jest fatalny. Nasz język staje się coraz uboższy -„płaski", a niekiedy prostacki, gubi od
cienie i subtelności, został ograniczony do funkcji informacyjnej. Ratunku trzeba szukać, zwłaszcza w O KR, w powrocie do poezji. Bo przecież
prawda jest znana: proza (poza nielicznymi wyjątkami) - rejestruje, poezja - kreuje.To poeci, tworząc nowe słowa, szukając nowych barw słów
istniejących, budzą naszą wyobraźnię, a tworząc nowe kształty wiersza - uczą dyscypliny, konstrukcji wypowiedzi. Uczą formy. Musimy bronić
naszego języka. Powróćmy do poezji. Zostaniemy hojnie wynagrodzeni, wyposażeni na całe życie.

(HS) / Fot. Halina Przeczek

Trallala nagrodzony w Międzyzdrojach
MIĘDZYZDROJE / Chór dziecięcy Trallala, który działa w Polskiej
Szkole Podstawowej w Czeskim Cieszynie, przywiózł z Międzyzdro
jów wspaniałe nagrody. Uczestniczył w 52. Międzynarodowym Fe
stiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach. Na festiwal zakwalifiko
wały się chóry z Polski, Republiki Czeskiej i Litwy.
Chór pod batutą Beaty Brzóski śpiewał w Konkursie Muzyki
Współczesnej, w którym wyśpiewał Złoty Dyplom. Oprócz tego
dzieci uczestniczyły też w Konkursie Musica Sacra, w którym udało
im się zyskać Srebrny Dyplom. Dodatkowo chór został nagrodzony
Nagrodą Stowarzyszenia Kupców i Handlowców Międzyzdrojów
„Bursztynowe Drzewko".

(HS) / Fot. Dorota Havlik

Wirtualna lista przebojów: zwrot.cz w czerwcu
1. W czerwcu najwięcej odsłon zaliczył fotoreportaż z organizowanego przez uczniów Polskiego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego
charytatywnego przeglądu mody Kwiat Morwy.
2. Sporym powodzeniem cieszyły się artykuły dotyczące Polskiego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego - reportaż z rozdawania świa
dectw maturalnych, oraz tekst nt. tego, czy można używać słowa Gimpel, czy lepiej tego określenia unikać.
3. Również reportaż z Dolańskigo Gromu przyciągnął na nasze strony sporo internautów.
4. Popularnością cieszyły się też fotoreportaże z festynów organizowanych przez polskie szkoły.
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DOŻYNKI

Potrójny jubileusz w Gutach
MK PZKO w Gutach obchodzi w tym ro
ku potrójny jubileusz - 70-lecia Polskiego
Związku Kulturalno-Oświatowego, 40-lecia Domu PZKO oraz 50-lecia Dożynek Ślą
skich w Gutach. Jubileuszowe 50. Dożynki
Śląskie odbędą się w niedzielę 27 sierpnia.

TEKST: ANNA SZOTKOWSKA
ZDJĘCIA: ANNA SZOTKOWSKA, HALINA SZCZOTKA
Dożynki w tym roku będą wyjątkowe. Ko
rowód wyruszy od przystanku z Wyrchów
od państwa Heczków i Turóniów. Gazdami
będą Zdeńka i Leszek Wałachowie z Niebo
rów. Z przystanku na Wyrobach cały koro
wód ruszy do Domu PZKO, gdzie w ogrodzie
odbędzie się obrządek dożynkowy.
Prezes MK PZKO w Gutach Jan Kaleta ma
w Domu PZKO zdjęcia wszystkich gazdów

nikach są inaczej upieczone niż w tym pie

na tradycyjną kuchnię, która jest magnesem

smak. Piekarszczok nam również oszczędza

Gazdami byli prezesi albo członkowie

przyciągającym ludzi. Przy okazji warto przy

energię - mówi prezes Kaleta.

Organizatorzy Dożynek Śląskich stawiają

MK PZKO, sympatycy Koła, przewodniczą

pomnieć, że rekordowa liczba osób przybyła

cy spółdzielni rolniczej (przed rokiem 1967

na dożynki dwa lata temu, było ich około
ośmiuset.

PZKO organizowało dożynki wspólnie ze

karszczoku, gdzie zyskują niepowtarzalny

KILKA DNI PRZED IMPREZĄ
W Domu PZKO pracuje się intenstywnie

spółdzielnia rolniczą), przedstawiciele ZG

Na dożynkach w Gutach można kupić do

od środy przed dożynkami. - W środę nagrze

PZKO, Kongresu Polaków, politycy, samo

mowy chleb. Organizatorzy pieczą go wła

wamy piekarszczok, muszę go przygotować

rządowcy czy biznesmeni np.: senator Je

snoręcznie w piekarszczoku, który mieści się
w Domu PZKO.

na czwartek rano, kiedy od godz. 6 zaczyna

rzy Cienciała, Vera Palkovskä, Jan Czudek,
czy Igor Petrov.

- Chleby i kołacze w piekarszczoku pie

my z pieczeniem chleba, a jesteśmy tutaj do
wieczora do godz. 19-20 - wyjaśnia prezes.

- Jest to funkcja honorowa - mówi pre

czemy na dożynki już od dwunastu lat. Na

W piątek wczesnym rankiem zaczyna się

zes MK PZKO. Każdy rok gazdowie dostaną

początku nie piekło się tyle co dzisiaj. Daw

świnobicie. - Znowu pracujemy do późnych

od organizatorów upominek - talerz pa

niej wyrobiliśmy ciasto na chleb dwa maksy

godzin wieczornych. Wieczorem jeszcze pie

miątkowy.

malnie, trzy razy. Dzisiaj wyrabia się cztery

czemy mięso. Sobota jest przeznaczona na

Pierwszym gazdą dożynek MK PZKO był
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CHLEBY I KOŁACZE

ładnie umieszczone w ramkach. Nie było ich
mało.

razy, co daje około 90 bochenków, są wpraw

pieczenie kołaczy i dań z mięsa. Z piekarsz-

ówczesny prezes Jan Szczurek. Gazdami

dzie mniejsze ale jest ich więcej - wyjaśnia.

czoka wyciągamy mięso w sobotę po półno

byli też obecny prezes MK PZKO oraz jego
rodzice.

200 kołaczy. - Kołacze w domowych piekar
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W Gutach piecze się na dożynki około

cy. W niedzielę od rana znowu jesteśmy na
nogach - wyjaśnia prezes Jan Kaleta.

DOŻYNKI

W przygotowania dożynkowe włącza się
około 40-45 osób. Trzeba podkreślić, że Ko
ło liczy 73 członków.

WSPÓŁPRACA Z JASIENICĄ

niku, ZPiT Olza oraz zaprzyjaźniony zespół

tkaniu podożynkowym. W planie jest rów

z Jasienicy.

nież tygodniowa wystawa w Domu PZKO.

Z okazji jubileuszu organizatorzy planują

Na spotkaniach podożynkowych co roku

wydać publikację, która prawdopodobnie

spotykają się gazdowie, goście i wszyscy, któ

ukaże się w październiku na trzynastym spo

rzy pomagali podczas organizacji imprezy. ■

Na Dożynki od kilku lat przyjeżdżają przed
stawiciele Gminnego Ośrodka Kultury w Jasie
Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Hawierzowie Błędowicach serdecznie zaprasza na:

nicy, na scenie występują też zespoły z Jasieni
cy. MK PZKO Guty współparcuje z Gminnym
Ośrodkiem Kultury Jasienica od 2008 r. Na do
żynkach gminno-diecezjalnych w Rudzicy

PROGRAM:

członkowie Koła byli po raz pierwszy w 2009 r.

Vonicka
ZR Błędowice

W ramach wspólnych projektów odbyły
się m.in. warsztaty robienia wieńców, pie

Zespół Taneczny

czenia chleba w Gutach, w Jasienicy odbyły

Styl Folk

się warsztaty pieczenia kołaczy.
W ubiegłym roku w ramach projektu „Bo
gaci tradycją. Doroczna obrzędowość na po
graniczu polsko-czeskim" partnerzy z Jasie

POZYNKI

nicy brali udział w pieczeniu chleba przed
Dożynkami Śląskimi w Gutach. W grudniu
Koło ponownie pojechało do Jasienicy, tym
razem na III Jasiynicką Wiliję.

TEGOROCZNE DOŻYNKI
W tym roku w programie dożynkowym

Wsparcie finansowe.Województwo Morawsko-Siaskie

i Miasto Hawierzów

wystąpią dzieci z PSP wTrzyńcu oraz w Gnój-

Konsulat
Generalny RP
v Ostrawie

ZfSPOt
OLDRZYCWOWICE

stdsxaie zspeasnL —

/cgfie

MK PZKO w Oldrzychowicach zaprasza na

DO^VKKI

XIII. DOŻYNKI
NA FÖtiSTV/IU
Oldrzychowice Wieś | Oldrichovie

—* Z7.8.Z01? rw*13>'°
'

PROGRAM:

tyXi&O * GüJäßL

Cjospoicucjce doiujrakówiT(d^TkjCL.'£^Zk.ZJaŻTuJltfuńt.

Pochód i obrządek dożynkowy zespół Oldrzychowice

17.00
20.00
21.00

> Małe Oldrzychowice
> Oldrzychowicki Dziecka (najmłodsza grupa zespołu Oldrzychowice)
> Zespół Bystrzyca
BCC (grupa taneczna DDM Trzyniec)
2. Dech (cover rock band)
DJ Bartnicki

W programie wystąpią:

TOtBUwL (hiyrkjMj tapisu] oqodxj. V3°°

tukn”ZPcąuuiUhmÖMJ vuiMs&otyihxZT.OLtlUtlHDUICE"

ty.OIW
7r„BVSTtoVtA" •

«o«ecumpomjHiK; reimte.
“SWDVStAW tS£PltC~

Tapst* gm*, JAMNICA

Kuchnia domowa, pokaz rzemioseł, loteria, świetna kawa podawana
przez profesjonalnych "baristów"
Zabawy dla dzieci - koniki, wspinaczki (gr. „Rengers") trampolina, piknik rodzinny.

POLSKA

fttefea. ĄZó. „JABLUNKJOVhN kA "
Zabawi tMua.

Ttlfluis Bdgak.

Bilety | Vstupne 50 Kć

15.00

f/">

£*łecłjZs
imprezę finanswo wspieraj* - Akd feianćne podporu*

Konsulat Generalny
Rzeczypospolitej Polskiej
w Ostrawie

^ Ä
JäB

zwrot

0

(ga— Q

ZWrOt
Głos.Ludu
□hutnik
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WYDARZENIA

WIĘCEJ WYDARZEŃ NA WWW.ZWROT.CZ

Babski godki z obu stron Olzy
CIESZYN/„Żywobyci przi granicy. Babski godki z obu stron Olzy"

WĘDRYNIA / Dwa i pół roku po jubileuszu ZPiT Olza spotkali się

to tytuł filmu obrazującego życie przy granicy, w obu częściach po

najstarsi tancerze zespołu. Chociaż pozostała ich już tylko garstka,

dzielonego nią regionu z punktu widzenia kobiet, nie przez pry

nadal chętnie się schodzą. Na ostatnie spotkanie dotarło 14 osób.

zmat wielkiej polityki, ale problemów dnia codziennego.
13 czerwca w Świetlicy Krytyki Politycznej „Na Granicy" w Cieszy
nie można było nie tylko obejrzeć film, ale także spotkać się z jego
twórczyniami i niektórymi bohaterkami.

Podczas jubileuszu 60-lecia zespołu najstarsi tancerze, założyciele,
zaprezentowali „chodzonego" łącznie na scenie wystąpiło sześć par.
- Jesteśmy najstarszą grupą Olzian, którzy w 1954 roku zaczyna
li w zespole powiatowym ZG PZKO. Zespół dostał nazwę „Olza" do

Film należy do kategorii dokumentów historii mówionej. Boha

piero po kilku latach. Statystycznie w pierwszym dziesięcioleciu

terki swe własne przeżycia i wspomnienia opisują na tle historii re
gionu.

tańczyło w zespole 250 członków. W pierwszym roku odeszło po

Dzięki ich opowieściom z dzieciństwa, młodości dowiadujemy

83-letnie osoby. Ja sam należałem do tych młodszych, bo mam do

nad 30, reszta została dwa i więcej lat. Najstarsza grupa to są dzisiaj

się czym była granica, która podzieliła nasz region, poznajemy kon

piero 77 lat. Spotkania robimy co kilka lat. Zawsze nam w tym prze

kretne historie konkretnych ludzi, które to żywobyci przi granicy

szkodzi jakiś pogrzeb, ubywa nas ... - mówił Jan Branny. Grupę na

ilustrują. Ilustrują lepiej niż jakiekolwiek historyczne i statystyczne
opracowania.

zawsze opuścili niedawno np. Jan Musioł i Paweł Olszar.

Bohaterki wspominając dawne czasy i problemy związane z gra

Jan Branny wstąpił do zespołu w 1955 roku. W zespole razem
z żoną tańczył przez 5 lat. Spotkania organizuje już od okołu 5 lat.

nicą, ale i korzyści wynikające z mieszkania w jej pobliżu, wspomi

- Każdy, do kogo zadzwoniłem z propozycją spotkania, bardzo

nają też zabawne historie i mówią, czym granica jest dla nich
obecnie.

się ucieszył. To są osoby, które przeżyły razem kilka lat w zespole dodaje Branny.

Autorki filmu pytają również o gwarę cieszyńską, strój, regional

CZAR WSPOMNIEŃ

ne potrawy i życie codzienne, by z wszystkich tych kobiecych opo

Lata spędzone na występach i na próbach Olzy wszyscy bardzo

wieści utkać wielowymiarowy obraz Śląska Cieszyńskiego. Śląska

mile wspominają. Spotkania organizowane przez Jana Brannego są
do takich wspomnień idealne.

Cieszyńskiego jako całości regionu rozciągającego się po obu stro
nach granicy.
- Jaki je to żywobyci w kraju przeciyntym na poły? Przyjechałach

- Zaczynałyśmy w zespole w 1958 i 1959 roku. Z Olzą łączą się sa
me miłe wspomnienia. Wyjeżdżaliśmy na Mazury - tam było najle

tu, kaj żech sie urodziła, z moimi kamratkami z Krakowa i z dalszych

piej, w Pradze otwieraliśmy spartakiadę w 1960 roku, występowali

miast. Tam my się spotkały z dziełuszkami ze Zaolzio, z dalszych

śmy np. na Góralskim Święcie - wyliczają Anna Grzegorzewa i Jani
na Młynek.

czynści Republiki Czeski, aji z Nimiec. Były my w Cieszynie, zajecha
ły też do Ustrónio, do Istebnego, Koniakowa, Jaworzinki, a po drugą
stronie granicy do Mostów, do Nydku, Wyndrynie, Hawiyrzowa,

- Pierwszy mój taniec to była czeska polka, nawet jeszcze trochę
pamiętam melodię - dodaje Janina Młynek z Gródka.

Czeskigo Cieszyna. Rzóndziły my z cieszyńskimi ślónzoczkami, co

- Pamiętam, jak tańczyliśmy kujawiaka a Emil Śliwka rzucał mną

się tu urodziły tak, jak jejich mamy, starki. O takich tu kej prawióm,

przez ramię - wspomina swoje początki w zespole Anna Grzegorze

że sóm stela. Chciały my sie dowiedzieć, jako ta wielko historyja sie

wa, która też zatańczyła na koncercie jubileuszowym 60-lecia Olzy.

wciskała do ich żywobycio. A chciały my też, coby ty wielki ślónski

- Byłam członkiem Olzy właściwie dwa razy. W latach 1962-1965

losy (opowiedziały baby, łod jejich strony - opowiadała o powsta

a potem po skończeniu studiów w latach 1970-1975. Jak wróciłam

waniu filmu Grażyna Kubica, która wspólnie z Aliną Doboszewską
z Fundacji DOBRAWOLA film wymyśliły i zrealizowały.

Miło wspominam wszystkie wyjazdy i występy. Było bardzo fajnie -

Wspomnienia snuły też obecne na sali bohaterki filmu. Zapowie
dziano również, że na pewno będą kolejne prelekcje, choć na razie
nie ma ustalonych dokładnych miejsc i terminów.
(indi) / Fot. Beata Tyma
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po studiach, to w zespole pracowała już całkiem inna, młodsza grupa.
cofa się wspomnieniami do lat spędzonych w zespole Olga Raab.
-Wtedy się jeszcze tak często za granicę nie wyjeżdżało, tylko do
Polski i na Słowację, dalej to dopiero później - dodaje.
AS / Fot. Anna Szotkowska
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scenie pojawił się gospodarz imprezy ZF Bystrzyca MK PZKO, który
pod skrzydłami gminy Bystrzyca organizuje festiwal.
Warto dodać, że pierwsze edycje organizował ZF Bystrzyca dla
swoich rodzin i przyjaciół. Dopiero później impreza stała się tak po
pularną, że przekształciła się w festiwal organizowany przez gminę.
Na festiwalu prezentowali się rzemieślnicy i twórcy ludowi. Moż
na było się nauczyć zdobienia pierniczków, przędzenia na koło
wrotku, ale też można było obejrzeć strzyżenie owiec albo skoszto
wać owczych serów.
Dziewczyny z ZF Bystrzyca oraz z zespołu Łączka przygotowały
świętojańskie wianki, które wieczorem popłynęły po Głuchówce.
Festiwal to też oczywiście program artystyczny. W tym roku na
scenie pojawili się słowacki zespół 5LUK, Slezan z Czeskiego Cieszy
na, Trombitaśi Stefanikovci oraz zespół Zaolzi MK PZKO w Jabłonko
wie. Zagrały kapele Nowina oraz Bezmiana.

Darkowskie Wianki

- Nigdy nie jest tak samo, co roku scenariusz festiwalu jest tro

KARWINA DARKÓW / Jak co roku znowu po Olzie popłynęły wian
ki. Również tego lata goście spotkali sie na sztandarowej imprezie MK
PZKO w Karwinie Darkowie. Tradycyjne Wianki nad Olzą połączone
z występem karwińskich przedszkolaków odbyły się 24 czerwca.
Dzieci przedstawiły program .„Od Beskidów po Bałtyk". Swym

chę inny - w tym roku ukierunkowany był na przepowiednie ludo
we - wyjaśnia referent kultury gminy Bystrzyca Irena Ondraszek.
Wieczorem uczestnicy festiwalu wzięli udział w pochodzie święto
jańskim, który zakończył się nad Głuchówką, gdzie puszczano wianki.
Przy ognisku muzykowano jeszcze do późnych godzin nocnych.
AS / Fot. Karin Dziadek

występem opowiedziały historię dwóch góralek z Bukowca i dwóch
górali z Wisły, którzy wspólnie wybrali się na spacer po Wiśle.
-Skąd ten pomysł? Otóż Sejm RP ogłosił rok 2017 rokiem rzeki Wisły.
A Bukowiec dlatego, ponieważ dzieci w ubiegłym roku były na wyciecz
ce w Bukowcu - wyjaśniła Elżbieta Gałuszka, dyrektor przedszkola.
Organizatorzy przygotowali wiele innych atrakcji. Była loteria,
pyszne kołacze, muzyka w podaniu Wiesława Parany i Adama Sikory.
Zgromadzeni w ogrodzie Domu PZKO cieszyli się z ponownego spo
tkania ze znajomymi i przyjaciółmi.
Wieczorem nadszedł czas na ludowy zwyczaj puszczania wian
ków. Orszak z Domu PZKO do Mostu Darkowskiego prowadziły dzie
ci intonując znane piosenki ludowe. Na zakończenie, w takt melodii
„Płyniesz Olzo", wypuszczono do rzeki wianki, które popłynęły szu
kać swego losu.

kc / Fot. Katarzyna Czerna

Piotrowicki klub propozycji we Frysztacie
KARWINA / Z sąsiedzką wizytą do Karwiny wybrali się 20 czerw
ca działacze Miejscowego Koła PZKO w Piotrowicach koło Karwiny.
Spotkanie Klubu Propozycji zorganizowano w siedzibie Frysztac
kich pezet kaowców.
W związku z budową obok Domu PZKO w Piotrowicach Gminnego
Centrum Kultury i remontami, które są konieczne, ponieważ oba bu
dynki mają wspólną ścianę, członkowie Koła PZKO zaplanowali przenie
sienie niektórych swoich akcji do innych zaprzyjaźnionych Kół. Były pre
lekcje w Marklowicach, teraz nadszedł czas na spotkanie w Karwinie.
Wzięli w nim udział nie tylko działacze z Piotrowic, ale też goszczący ich
frysztaczanie oraz członkowie Koła PZKO w Karwinie-Starym Mieście.
Spotkanie było tym ważniejsze, że zapoznano się na nim nie tyl
ko z pracą Kół PZKO obwodu karwińskiego, do którego należą też
BYSTRZYCA / Noc Świętojańska ma magiczną moc - przekonali

Koła w Piotrowicach, ale omawiano również imprezę na jubileusz

się o tym uczestnicy X Międzynarodowego Świętojańskiego Festi

70-lecia PZKO. Pomysł zrodził się w Kole PZKO w Karwinie-Starym

walu Folklorystycznego, który odbył się 24 czerwca w parku MK
PZKO w Bystrzycy.

Mieście. Staromieszczanie zaproponowali wspólną uroczystość ca

W programie wystąpiły bystrzyckie zespoły folklorystyczne. Roz
poczęli najmłodsi - szkolne zespołyTrowniczek i Łączka, po nich na

łego karwińskiego obwodu PZKO, która odbyłaby się w listopadzie
w Domu Przyjaźni. W koncercie powinny zaprezentować się zespo
ły szkolne i pezetkaowskie.

CR / Fot. Czesława Rudnik
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Po krótkim programie przygotowanym przez dzieci ćwiczące
w poszczególnych grupach Rytmiki nastał czas na wspólną zabawę.
Dzieci zaprosiły rodziców do tańca, do którego przygrywały na
przemian dwa zespoły, ludowy Romana Jakubka i grający współ
czesną muzykę popularną B&M Band.
(indi) / Fot. Beata Tyrna
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Festyn w Wędryni-Zaolziu
WĘDRYNIA-ZAOLZIE / Co roku w pierwszą sobotę iipca organi
zuje festyn ogrodowy Miejscowe Koło Polskiego Związku Kultural
no-Oświatowego w Wędryni-Zaolziu. Tym razem pogoda dopisała
i ogród koło Domu PZKO zapełnili członkowie i sympatycy Koła
oraz rodzice przedszkolaków tańczących na scenie.
W programie festynu ogrodowego MK PZKO zawsze występują
przedszkolaki z miejscowego polsko-czeskiego przedszkola. Tym
razem dzieci zatańczyły do melodii rockowych.

Spotkanie biznesu
OSTRAWA / - Granice regionu nie kończą się granicą państwa.

Kolejnym punktem programu był występ mażoretek z trzynieckiego Domu Dzieci i Młodzieży.

oraz Słowacji są podstawowymi czynnikami rozwoju - to tematy,

Punktem kulminacyjnym festynu była loteria. Nagrody były jak

o których dyskutowano na XXIII Spotkaniu Biznesu, które odbyło

zwykle bardzo ciekawe: 20-1 itrowa beczka piwa, ekspres do kawy
czy tort upieczony przez członkinie MK PZKO.
W rytm muzyki Czesława Pomykacza, który już na festynach i ba

Wzajemna współpraca i komunikacja partnerska Czech, Polski

się 22 czerwca w Urzędzie Miasta Ostrawy.
-Tegoroczne spotkanie ma charakter specyficzny, który związa
ny jest z rosnącą globalizacją. Dzisiaj Europa musi stawić czoła wie

lach MK PZKO grywa tradycyjnie od lat, bawiono się do późnych go

lu wyzwaniom, ale również wielu niebezpieczeństwom. Potrzebna

dzin nocnych.

jest czujność oraz przygotowanie - stwierdził senator a zarazem

AS / Fot. Anna Szotkowska

przewodniczący zazrądu Czesko-Polskiej Izby Handlowej Jerzy Cieńciała podczas konferencji prasowej dotyczącej współpracy trzech
państw.
W tym roku forum dyskusyjne Spotkania Biznesowego poświę
cone zostało tematom rynku pracy oraz bezpieczeństwa energe
tycznego Polski, Czech i Słowacji.
W ramach konferencji, na której spotkali się przedstawiciele firm,
instytucji oraz regionów, podsumowano współpracę handlową po
między państwami, przedstawiono perspektywy i priorytety oraz
możliwości rozwoju dla biznesu.
Na konferencji wystąpili ambasador RP w Pradze Grażyna Berna
towicz, wojewoda morawskośląski Ivo Vondräk, sekretarz Minister
stwa Przemysłu i Handlu Robert Szurman, wiceburmistrz miasta
Ostrawa Iveta Vozńśkovś czy Szymon Ogłaza, Wicemarszałek Woje
wództwa Opolskiego.
Po części oficjalnej uczestnicy spotkania przesunęli się do ogro
dów Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie, gdzie podczas wspól

Potańcówka z Rytmiką

nego pikniku kontynuowano dyskusje, prowadzono też rozmowy
biznesowe.

CZESKI CIESZYN / Ciekawą i atrakcyjną dla wszystkich formę pre

Spotkanie Biznesu organizowane jest przez Czesko-Polską Izbę

zentacji rodzicom i krewnym tego, co mali tancerze nauczyli się

Handlową we współpracy z Konsulatem Generalnym RP w Ostra

w mijającym roku szkolnym na zajęciach, wymyśliła prowadząca

wie, Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Pra

Zespół dziecięcy Rytmika działający przy ZG PZKO Renata Milerska.
Potańcówkę pod tytułem „Zatańcz ze mną" zorganizowano
w piątkowe popołudnie 16 czerwca w KASS Strzelnica.
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dze, województwem morawskośląskim, województwem opolskim,
Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki czy miastem Ostrawa.
kc / Fot. Katarzyna Czerna
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wińskiej Biblioteki Regionalnej, która ma również oddziały z polski
mi i słowackimi książkami, można było wziąć udział w konkursie
i obejrzeć wystawę o inicjatywach biblioteki i projektach transgranicznych.

CR / Fot. Czesława Rudnik

Udany festiwal mniejszości narodowych
KARWINA / Bogaty program tegorocznych trzydniowych Dni
Karwiny zakończył w niedzielę 11 czerwca festiwal mniejszości na
rodowych Przenikanie Kultur. Jego głównym celem jest wzajemne
Czeską. Na Rynku Masaryka w Karwinie-Frysztacie wystąpiły zespo

Porębski festyn w słońcu i deszczu

ły czeskie, polskie, słowackie, tomskie, wietnamskie, greckie, ży
dowskie i węgierskie.

Koła PZKO w Orłowej-Porębie jest Festyn Ogrodowy. W tym roku

poznanie kultury i tradycji narodów zamieszkujących Republikę

ORŁOWA-PORĘBA / Jedną z tradycyjnych imprez Miejscowego

Podczas uroczystej inauguracji w imieniu miasta, głównego or

bawiono się na nim w ogrodzie za Domem PZKO 1 lipca. Prezes Ko

ganizatora imprezy, przywitał obecnych jego wiceprezydent Karol

ła Leon Kasprzak z radością przywitał nie tylko porębskich pezetka-

Wiewiórka. Wśród gości była również konsul Maria Kovacs z Konsu

owców, którzy zresztą zjeżdżają się z różnych stron, bo wielu miesz

latu Generalnego RP w Ostrawie. Pogoda dopisała, publiczność nie
szczędziła wykonawcom braw.
Trzy zespoły reprezentowały polskie społeczeństwo Zaolzia. Był to

ka w innych dzielnicach Orłowej, a nawet poza nią, ale również licz
nych przedstawicieli Kół PZKO z Orłowej-Lutyni, Rychwałdu, Lutyni
Dolnej i Dąbrowej.

ZPiT Suszanie Miejscowego Koła PZKO w Suchej Górnej, chór męski

Zwrócił uwagę obecnych na duży napis nad sceną, reklamujący

Hejnał-Echo MK PZKO w Karwinie-Frysztacie oraz dziecięcy zespół re

nowe strony internetowe Koła. O potrzebie założenia portalu mó

gionalny Gizdy działający w karwińskiej Polskiej Szkole Podstawowej.

wiono na marcowym zebraniu członkowskim. Już działa jako pzko.

Zespół Suszanie, który pracuje pod kierownictwem Barbary Mra-

poremba.cz, można tam przeczytać m.in. o bieżących inicjatywach
Koła.

ćny, wystąpił aż trzykrotnie. W jego szeregach zatańczyli również
nowi członkowie zespołu. Po raz pierwszy wystąpił z programem

W programie kulturalnym Festynu Ogrodowego wystąpił zespół

tańców dolańskich, czyli wywodzących się z regionu, w którym leży

folklorystyczny Dziecka ze Stonawy, który pracuje w Miejscowym

Karwina. W drugiej części zaprosił widzów na Górny Śląsk i pokazał

Kole PZKO w Stonawie. Przedstawiając Dziecka ze Stonawy, Leon

tańce rozbarskie. W trzeciej natomiast przedstawił folklor słowacki,

Kasprzak przypomniał, że zespół jest laureatem tegorocznej edycji

zabawy pasterskie chłopców, cepowego, a na zakończenie tańce

konkursu Inicjatywy PZKO. - A wśród finalistów Inicjatyw PZKO była

z Myjavy z zachodniej Słowacji.

kierowniczka tego zespołu Wanda Grudzińska, która wywodzi się
z orłowskich Macurów - podkreślił.

Chór męski Hejnał-Echo wystąpił tym razem pod batutą Wiesła
wa Farany, pierwszy dyrygent Andrzej Szyja zasilił towarzyszącą ze-

Kiedy dzieci wyszły na scenę, nadciągnęły czarne chmury i zaczął

połowi kapelę. Z chórem zaśpiewała też solistka Jolanta Żemlićka.

padać deszcz. Na szczęście podium, na którym występowały, jest

Koncert chóru Hejnał-Echo przeplatany był programem najmłod

zadaszone, nie przerwano więc programu. Widzowie też znaleźli

szych, członków zespołu Gizdy, który działa pod kierunkiem na

miejsca pod przygotowanymi przez organizatorów dużymi paraso

uczycielki Urszuli Sikory. Dzieci zatańczyły, zaśpiewały, przedstawiły

lami. Ulewa trwała krótko. Nim Dziecka ze Stonawy zakończyły swój

obrazki sceniczne. Repertuar obydwu zespołów, oparty przede

program, już znowu świeciło słońce.

wszystkim na folklorze rodzimym, zakończyła wspólna pieśń „Pły
niesz Olzo".

Ogrodowego bawił Old Boys Band, który jest wokalno-instrumen

Akcja zorganizowana została przez miasto Karwinę razem

talnym zespołem Koła PZKO w Orłowej-Porębie. Działa pod kierow

z Miejskim Domem Kultury przy współpracy Miejscowych Kół PZKO,

Po gościnnym występie małych stonawian uczestników Festynu

nictwem Józefa Lugscha, wokalistą jest Zbyszek Letocha.

Gminy Greckiej, Gminy Słowaków, Stowarzyszenia Romów Moraw

Oprócz uciech duchowych na przybyłych na Festyn Ogrodowy

Północnych i Wietnamskiego Związku w Województwie Północnomorawskim.

czekały również przysmaki dla podniebienia, przygotowane przez

Poszczególne organizacje przygotowały stoiska z daniami regio

z kapustą, sznycel z kurczaka, mięso i kiełbasa z grilla, jak również

nalnymi, przedmiotami ozdobnymi, wyrobami rzemieślniczymi.
Frysztackie Koło PZKO oferowało kołacze i miodulę. W stoisku kar

panie z Klubu Kobiet Karolinka. W ofercie były ciepłe dania: jelito
domowe wypieki: ciastka i kołacze.
CR / Fot. Czesława Rudnik
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Nawiązują do bogatej tradycji

Koła PZKO, ale również pezetkaowcy z okolicy oraz sympatycy
Związku.
Tegoroczny Festyn Ogrodowy można uznać za ze wszech miar

ORŁOWA-LUTYNIA / Chociaż

udany. Bo tak bywa, kiedy spotykają się przyjaciele.

nie ma w pobliżu rzeki, po której

W programie kulturalnym wystąpiły trzy zespoły śpiewacze. Swój

mogłyby popłynąć wianki, Miej

repertuar dostosowały do charakteru imprezy, prezentując pieśni

scowe Koło PZKO w Orłowej-Lu-

lekkie i popularne. Na początek kilka piosenek przedstawił chór mie

tyni zawsze organizuje w czerw

szany Lutnia, działający w Miejscowym Kole PZKO w Lutyni Dolnej.

cu imprezę, która przypomina

Po nim zaśpiewał zespół gospodarzy - Rychwałdzianie.

o tradycji sięgającej tam lat

Obydwa zespoły łączy przyjaźń i osoba dyrygenta oraz akompania-

czterdziestych minionego wie

tora, którym jest Władysław Rusek. Pełni on jednocześnie funkcję pre

ku. W tym roku Wianki odbyły

zesa Miejscowego Koła PZKO w Rychwałdzie. Chórzyści Lutni przygo

się w sobotę 24 czerwca.
W Kole PZKO w Orłowej-Lutyni spotykano się kiedyś nad sta
wem, na który rzucano uplecione wianki. Po raz pierwszy było to
w 1948 roku. Dziś pezetkaowcy schodzą się w ogrodzie koło Domu
PZKO, by kultywować tradycję Wianków. Obecnych przywitał pre
zes Miejscowego Koła PZKO Piotr Brzezny. Wśród gości był prezes
Zarządu Głównego PZKO Jan Ryłko.
Na program Wianków złożyły się tańce i pieśni. Duże brawa za
swój występ otrzymały dziewczęta z klubu tanecznego Kmit z Orłowej. Klub jest stowarzyszeniem, które liczy 200 członków, zrzesza
osoby w wieku od 3 do 50 lat. Może pochwalić się wieloma sukcesa
mi, również w konkursach międzynarodowych.
Z Polski, z niedalekiej miejscowości Olza w gminie Gorzyce, przy
jechał do Orłowej-Lutyni zespół śpiewaczy Olzanki, który często go

towali dla Władysława Ruska niespodziankę, otrzymał kosz z przysma
kami dla siebie i kota. Okazja była podwójna. Mija bowiem czterdzieści
lat jego współpracy z Lutnią, gdzie rozpoczynał jako akompaniator. Od
dwudziestu lat zaś jest dyrygentem dolnolutyńskiego chóru.
Następną część programu wypełnił bez reszty Zespół Pieśni i Ru
chu Nieskoordynowanego Niezapominajki z Hawierzowa-Suchej.
Nie po raz pierwszy bawił publiczność w Rychwałdzie, chętnie jest
tam zapraszany. Uczestnicy Festynu Ogrodowego aktywnie kibico
wali zespołowi, śpiewając wraz z nim znane polskie przeboje.
Organizatorzy imprezy zadbali też o podniebienia wszystkich
obecnych. W ofercie były dania ciepłe, m.in. kotlety schabowe i z kur
czaka z sałatką. Na deser zaś serwowano domowe wypieki: smaczne
ciastka i kołacze.

CR / Fot. Czesława Rudnik

ści w tej części Zaolzia. Członkowie zespołu lubią śpiewać u roda
ków z drugiej strony Olzy, swoim dostosowanym do okoliczności
repertuarem bawią, a niekiedy skłaniają do refleksji.
Podczas Wianków przygrywał DJ Roman Jędrzejczyk, zabawa za
planowana została aż do północy. Bogata była karta dań, podawano
karkówkę, hamburgery, mięso ogniste, placki ziemniaczane, kiełba
sę z rożna. Do kawy raczono się domowymi kołaczami.
CR / Fot. Czesława Rudnik

Ceramika w roli głównej
KRAPKOWICE / 8 i 9 czerwca przedstawiciele Mikroregionu Gó
ralsko Swoboda wzięli udział w warsztatach poświęconych ochro
nie niematerialnego dziedzictwa kulturowego Opolszczyzny.
Wraz z lokalnymi twórcami, liderami i projektantami starali się zna
leźć sposób na popularyzację malowania porcelany. Szukano też po
mysłów na wytwarzanie, sprzedaż i promocję wyrobów ceramicznych.

Na Festynie Ogrodowym z przyjaciółmi
RYCHWAŁD / Miejscowe Koło PZKO w Rychwałdzie zorganizo

i usługi codziennego użytku.

wało 24 czerwca Festyn Ogrodowy, swoją najważniejszą corocz

Uczestnicy spotkania wzięli udział w warsztatach i prelekcjach

ną imprezę. Dopisała pogoda, uczestnicy spotkania i wykonawcy

prowadzonych przez znakomitych twórców i projektantów: Agniesz

programu.

kę Pykę-Goldner, dr Bożenę Sacharczuk, Iwonę Piaskowską, Lubomi

Dom PZKO w Rychwałdzie, który mieści się w budynku dawnej
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Bazą opracowań i motywem przewodnim było zdobienie cera
miki oraz przełożenie tradycyjnego wzornictwa na inne produkty

rę Trojan i Ewę Gołębiowską.

polskiej szkoły, otacza duży, zadbany ogród. Spotykają się w nim

Wydarzenie, które miało miejsce w parku miejskim w Leśnicy, zre

na imprezach plenerowych nie tylko członkowie rychwałdzkiego

alizowane zostało w ramach projektu „Malowane dziedzictwo bez
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granic", który dofinansowany jest z Funduszu Mikroprojektów w Euro
regionie Pradziad, Program INTERREG V-A Republika Czeska - Polska.
Chodzi o jednoletni projekt, który z Grupą Lokalnego Działania
Stowarzyszenie Kraina św. Anny z siedzibą w Krapkowicach (Woje
wództwo Opolskie) prowadzi Miejscowe Koło Polskiego Związku
Kulturalno-Oświatowego w Jabłonkowie.
Mikroregion Góralsko Swoboda reprezentowali Ivona Janstovä
i Leszek Richter, który przedstawił prezentację pt.„Dobre praktyki zachowanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego na pograni
czu polsko-czeskim". W warsztatach pełnych kreatywności wzięło
udział trzydzieści osób.
Z uczestnikami warsztatów będziemy się mogli spotkać też pod
czas tegorocznego Gorolskigo Święta.
(GS) / Fot. Materiały prasowe

Nagrody dla Haliny Pribuli
KATOWICE / Jubileuszowe XXV Święto Śląskiej Pieśni Chóralnej
„Trojok Śląski" w Katowicach na Zadolu odbyło się 17 czerwca także
z udziałem chórów Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego.
Podczas koncertu wystąpiły trzy chóry PZKO: Dźwięk z Karwiny Ra
ju, Lira z Darkowa i Sucha z Suchej Górnej.
Każdy naród bez swojej historii i kultury ginie. Trojok jest właśnie
jedną z tych imprez, która ma wszystkim Ślązakom, bez względu na
miejsce zamieszkania i poglądy polityczne, uzmysłowić przynależ
ność kulturową i pogłębić przywiązanie do ziemi ojczystej.
Na leśnej polanie na Zadolu już od roku 1909 corocznie w majo
we niedziele odbywały się zjazdy śląskich zespołów śpiewaczych.
Pierwszy oficjalny Zjazd Chórów Śląskich odbył się 8 października
1911 roku.

Hutnik wyruszył siadami Mozarta
SALZBURG / Polski Zespół Śpiewaczy Hutnik w pierwszy czerw

Tegoroczne święto rozpoczęło się od mszy św., którą celebrował
kapelan Śląskich Chórów i Orkiestr ks. prał. prof. Antoni Reginek.
W homilii podkreślił, jak ważne jest dla całego społeczeństwa dzie

cowy weekend gościł w Austrii. Wyjazd pod hasłem „Śladami Mo

lenie się otrzymanymi talentami z innymi ludźmi i bezinteresowna

zarta" oznaczał zwiedzanie miejsc związanych ze słynnym kompo

praca śpiewaków na rzecz słuchaczy, dla umilenia im życia, oderwa

zytorem W. A. Mozartem, ale też koncerty.

nia od problemów dnia codziennego, czy niesienie uśmiechu lu
dziom w domach pomocy społecznej.

Chór zwiedził w Salzburgu dom, w którym urodził się Mozart,
grobowiec ojca i żony kompozytora, katedrę i rezydencję, w której

Ważnym przeżyciem dla śpiewaków, aktywistów i zespołów było

pracował, a także chrzcielnicę, w której został ochrzczony. Nad je

ich wyróżnienie. Nagrodę im. Stanisława Moniuszki, przyznawaną

ziorem Wolfgangsee w miasteczku St. Gilgen chórzyści zobaczyli

przez Kapitułę a wręczaną przez prezydenta Miasta Katowice, otrzy

dom, w którym urodziła się matka Mozarta. Wyjeżdżając kolejką li

mała Halina Pribula, która śpiewa w chórze Stonawa i Collegium Can-

nową na Zwoelfernhorn podziwiali rewelacyjne widoki alpejskie.

ticorum, działaczka i aktywistka ruchu śpiewaczego, członek byłego

Chór zwiedził także jedną z najpiękniejszych miejscowości Austrii

Zrzeszenia Śpiewacze Muzycznego, na Trojoku solistka chóru Sucha.

— miasteczko Hallstatt z kopalnią soli i cmentarzem z kaplicą czaszek

Pieśni z Górnego Śląska i Śląska Cieszyńskiego rozbrzmiewały

oraz atrakcyjną galerię wodnych niespodzianek w parku pałacu Hell-

z amfiteatru i niosły się hen daleko na cały park i przylegające dziel

brunn, który jest europejskim unikatem, zaliczanym do najpiękniej

nice Katowic całe popołudnie. Pomimo niesprzyjającej pogody ser

szych przykładów architektury manierystycznej po tej stronie Alp.

ca uczestników były gorące a widownia bawiła się i śpiewała razem

W uroczym miasteczku Golling, w kościele pw. św. J. Ewangelisty

z wykonawcami.

z 1384 roku chór dał wieczorny koncert z okazji przebiegającego

- Do domu wracaliśmy zadowoleni z mile spędzonej soboty. Cie

w Austrii Święta Zesłania Ducha Świętego. Dyrygowała Anna Ostrow

szyło nas, że trwamy w pamięci Ślązaków mieszkających po drugiej

ska, akompaniował Michał Duźniak, absolwenci Akademii Muzycznej

stronie Olzy. Mocno odczuliśmy więź łączącą nas z innymi chórami;

im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. W drodze powrotnej

szczególnie nasze trzy chóry wzajemnie, solidarnie się wspierały.

zwiedziliśmy jeszcze wspaniały kompleks klasztorny w Melku.

My w Darkowie cieszymy się na kolejne, wspólne koncertowanie

Po powrocie na Zaolzie, w sobotę 17 czerwca, chór wystąpił

chórów zaolziańskich, jak i na dalszą współpracę ze Śląskim Związ

z koncertem w Olbrachcickim kościele pw. św. Piotra i Pawła. Po

kiem Chórów i Orkiestr, od którego na Trojoku otrzymaliśmy kon

koncercie chórzyści udali się do Domu PZKO na herbatkę i prelekcję

kretne propozycje współpracy i to nie przed występem, ale po na

o historii gminy Olbrachcice, którą wygłosił Jerzy Czap.

szej prezentacji - podkreślili chórzyści z Zaolzia.

A. Kornuta / Fot. Petr Rubal

Tadeusz Konieczny / Fot. Tadeusz Konieczny
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nadbudówki jest najszybszy człowiek planety - jamajski sprinter
Usain Bolt, który dziewięciokrotnie był w Ostrawie uczestnikiem
i zwycięzcą lekkoatletycznych zawodów Złote Kolce.
DG i TG / Fot. Tadeusz Guziur

Bogaty w wydarzenia początek wakacji
BOGUMIN-SKRZECZOŃ / Pierwszy lipcowy weekend spędzili
skrzeczońscy pezetkaowcy na trzech akcjach Koła. Najpierw 1 lipca
w Boguminie rozegrano XIII Międzynarodowy Turniej w Piłce Noż
nej zorganizowany przez Miejscowe Koło PZKO w Skrzeczoniu.
Oprócz piłkarzy gospodarzy w turnieju wzięły udział dwie drużyny
z Polski: Old Boys z przygranicznej wioski Chałupki oraz drużyna
Klubu Weterana Sportu z miasta Grodkowa, z którym skrzeczońskie
Koło utrzymuje współpracę już od 1973 roku.
W pierwszym meczu po zaciętym pojedynku drużyna z Chałupek,

GRODKÓW / Na zaproszenie Towarzystwa Miłośników Ziemi Grodkowskiej a pięcioosobowa delegacja Miejscowego Koła PZKO ze Skrze

po remisie w pierwszej połowie meczu, pokonała drużynę z Grodko-

czenia na czele z wiceprezesem Gerhardem Brzeźniakiem przebywała

wa5:3. W następnym skrzeczońscy piłkarze przegrali z grodkowiana-

3-4 czerwca w Grodkowie w województwie opolskim.

mi 1:4, natomiast w ostatnim meczu drużyna z Chałupek w wyrów
nanym pojedynku pokonała skrzeczońskich piłkarzy 1:0.
Łącznie w trzech meczach padło 14 bramek i ostatecznie w roz

Skrzeczoniacy wraz z przedstawicielami Towarzystwa wyjechali
najpierw autokarem do Złotego Stoku, miasteczka u podnóża Zło
tych Gór. Z dużym zainteresowaniem zwiedzili z przewodniczką ko

grywkach zwyciężyła drużyna Old Boys Chałupki, powtarzając

palnię złota, w której udostępniono dwie niezwykle ciekawe sztol

w ten sposób swoje zwycięstwo z 2015 roku. Na drugim miejscu

nie, Gertrudę i Czarną, oraz jedyny w Polsce podziemny wodospad.

uplasowała się drużyna Klubu Weterana Sportu Grodków, a trzecie
miejsce zajęli gospodarze turnieju z kapitanem Tomaszem Szeligą,

jem, na trasie zwiedzania znalazło się ponadto muzeum minerałów

który był głównym organizatorem całego turnieju.

i pracownia wybijania monet. Następnie wycieczkowicze zatrzyma

Atrakcją był przejazd Podziemnym Pomarańczowym Tramwa

Funkcję sędziego podczas rozgrywek piastował Wiesław Mu-

li się w średniowiecznej osadzie górniczej, gdzie podziwiali średnio

szański, natomiast z ramienia zarządu skrzeczońskiego Koła PZKO

wieczne maszyny poruszane siłą mięśni: dźwig ręczny, koło depta

puchary wręczył piłkarzom skarbnik Czesław Gałuszka.
Tego samego dnia odbył sięTradycyjny Festyn. Uczestników bawił

kowe, kierat, młyn z kołem wodnym i wiatrak. Mogli się również za-

Zespół Pieśni i Ruchu Nieskoordynowanego Niezapominajki z Ha-

znajomić z techniką transportu olbrzymich kamieni, zaliczyć ścieżkę
strachu oraz zwiedzić chatę kata.

wierzowa-Suchej. Wśród kilkunastu popularnych polskich piosenek
zabrzmiały m.in.„Hej sokoły" oraz w wykonaniu solistki zespołu Ja

tradycyjnych Grodkowskich Dni Kultury skrzeczoniacy wraz z człon

dwigi Filipiec„Gdzie te chłopy". Nie zabrakło także beskidzkiego hymnu„Szumi jawor", który wraz z zespołem zaśpiewała cała sala.

Po powrocie do Grodkowa w godzinach wieczornych, w ramach
kami Towarzystwa oglądali na scenie w ogrodzie obok Domu Kultu
ry występy zespołów muzycznych.

W skrzeczońskim festynie uczestniczyła również delegacja za

Drugiego dnia pobytu pezetkaowcy w obecności nowego dy

przyjaźnionego Towarzystwa Miłośników Ziemi Grodkowskiej na

rektora Domu Kultury Pawła Garncarza mieli możliwość obejrzeć

czele z kasjerem zarządu Janem Chmieleckim. Skrzeczoniacy poka

w Ośrodku Kultury i Rekreacji pokonkursową wystawę plastyczną

zali gościom znajdującą się w Domu PZKO IzbęTradycji, a następne

w ramach Powiatowego Festiwalu Twórczości Artystycznej Szkół.

go dnia zabrali grodkowian na wycieczkę do Ostrawy.

W budynku ratusza w Izbie Pamięci Ziemi Grodkowskiej zwiedzili

Wszyscy z dużym zainteresowaniem zwiedzili hutniczą część
kompleksu Dolne Witkowice.

wystawę „Przemysł i usługi dawnego Grodkowa", którą przedstawiła
pracownica tej placówki Anna Wołk-Łaniewska.

Najpierw z przewodnikiem odbyła się ciekawa ekskursja w zre

Po obiedzie skrzeczoniacy podziękowali członkom zarządu To

konstruowanym byłym zbiorniku gazu. W wielofunkcyjnej auli

warzystwa Janowi Chmieleckiemu i Janinie Podgórnej za opiekę

Gong obecnie odbywają się konferencje, kongresy, spotkania robo
cze oraz imprezy kulturalne i edukacyjne.
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Skrzeczońscy pezetkaowcy gościli
w Grodkowie

i zorganizowanie ciekawego pobytu w Grodkowie. Wspólnie omó
wiono plan dalszej współpracy. W lipcu zaproszono grodkowian do

Następnie zwiedzano Wielki Piec nr 7 wraz z nadbudówką - Bolt
Tower, z której można było podziwiać Ostrawę i jej okolice z wyso

Skrzeczenia na festyn i międzynarodowy turniej piłkarski, nato

kości prawie 80 metrów. Należy tutaj dodać, iż ojcem chrzestnym

kowskich dożynkach miejskich.
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miast w sierpniu skrzeczońscy pezetkaowcy wezmą udział w grod
DG / Fot. Tadeusz Guziur
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W Nieborach pod nowym dachem
NIEBORY / O tym, jak trudno zdobyć pie
niądze na potrzebne remonty Domów PZKO,
wie każdy prezes Miejscowego Koła PZKO.
W Nieborach mają szczęście. W czerwcu
Rada Miasta Trzyńca jednogłośnie uchwali
ła dotację w wysokości 500 tysięcy koron
na wymianę dachu Domu PZKO im. Pawła
Oszeldy w Nieborach.
Inwestycja ta jest konieczna, dach prze
ciekał, zagrożone były też eksponaty w Izbie
Tradycji. Bez wsparcia miasta Koło nie było
by wstanie samo zapłacić wymianę dachu.
Burmistrz miasta Vera Palkovska podkreśli
ła plusy współpracy PZKO w Nieborach z inny
mi organizacjami i środowiskami. Dom PZKO

bliskości zbocza nie jest fortunne - groziło

borach. W 1987 roku otwarto na pierwszym

nie służy bowiem tylko członkom PZKO, ale

obsuwanie się terenu. Wykopane funda

piętrze Izbę Tradycji, w której znajduje się

też Macierzy Szkolnej, miejscowym szkołom,

menty zostały dwukrotnie częściowo zasy

m.in. skrzynka, którą Paweł Oszelda zrobił

przedszkolom, sportowcom, itp. Od kilku lat

pane, dlatego podjęto decyzję o przesunię

ręcznie w więzieniu dla swojego ojca.

odbywają się tutaj również obozy organizo

ciu budynku o 10 metrów.

wane przez parafię ewangelicką w Nieborach.

HISTORIA DOMU PZKO

Z powodu niekorzystnej struktury gleby

Są stare księgi, trówły, stare meble i sprzę
ty gospodarstwa domowego, które zbierał

zrezygnowano też z piwnic. Na wiosnę 1981

po całych Nieborach Edward Bromek. Wnę

roku fundamenty były gotowe. W roku 1982

trze zdobi też piec. Izba powstała również
dzięki pomocy Stanisława Zahradnika.

Decyzję o budowie Domu PZKO podjęli

kierownictwo budowy przejął Stanisław Si

członkowie nieborowskiego Koła PZKO w ro

kora i zimą budynek był już pod dachem.

W roku 1989 wybudowano koło Domu

ku 1978. Parcelę pod budowę ofiarował je

Pracowano również zimą - co środę po po

PZKO magazyn, w którym przechowywane

den z założycieli Koła, długoletni członek za

łudniu, w sobotę od rana. Pod koniec roku

są ławy, ławki i inne sprzęty. W 1992 roku do

rządu Edward Bromek.

1984 można już było się zająć robotami wy

dużej sceny plenerowej dobudowano mniej

kończeniowymi.

szą, dla muzyków.

Powołano ośmioosobową komisję bu
dowy, na czele której stał Paweł Wałach. Au

Dom PZKO powstał dzięki ofiarności

W roku 2007 zmniejszono kotłownię,

torem projektu został przedstawiciel Komi

członków Koła i jego sympatyków. 87 osób z

w której zamiast kotła na węgiel znalazł się ko

sji Budowy Świetlic ZG PZKO inż. Stanisław

Nieborów i 52 osób spoza przepracowało

cioł gazowy. Dzięki tej przebudowie udało się

Franek, on też później przejął nadzór tech

przy budowie 25 tysięcy godzin w czynie

wybudować dodatkowe pomieszczenie obok

niczny nad budową.

społecznym. Niektórzy mogli się pochwalić

kuchni, w którym można przechowywać

nawet ponad tysiącem godzin na budowie.

sprzęty kuchenne. W tym samym czasie prze

Wszystkie potrzebne zezwolenia i całą ko
nieczną dokumentację udało się skompleto

18 stycznia 1985 roku odbyła się urzędo

wać w ciągu dwu lat i tak w roku 1980 Koło

wa kolaudacja budynku. Uroczyste otwarcie

uzyskało zezwolenie na budowę.

miało miejsce 2 czerwca 1985 roku.

prowadzono też generalny remont toalet.
W roku 2013 wymieniono dach nad sceną
plenerową. Dwa lata później udało się wymie
nić okna na parterze i kaloryfery. Wspomnia

ZMIANA PLANÓW

INWESTYCJE

Budowa nie szła gładko. Okazało się, że

Otwarcie Domu PZKO nie oznaczało jed

umiejscowienie budynku w bezpośredniej

nak końca wysiłków członków PZKO w Nie-

ne inwestycje były możliwe dzięki ofiarnej
pracy społecznej członków i sympatyków MK
PZKO Niebory.

(HS) / Fot. Halina Szczotka
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Poeta buntu
i gniewu
CZESKI CIESZYN / Ostatnie w tym roku
akademickim spotkanie Międzygeneracyjnego Uniwersytetu Regionalnego Polskiego
Związku Kulturalno-Oświatowego w Repu
blice Czeskiej odbyło się w czwartek 8 czerw
ca w sali Domu PZKO na ul. Bożka w Cz. Cie
szynie. O poezji Pawła Kubisza mówił Michał
Przywara z Uniwersytetu Ostrawskiego.
Fragmenty debiutanckiego tomiku„Przednówek" przeczytał Karol Suszka, dyrektor
Teatru Cieszyńskiego. Spotkanie było też

niejszy. Przednówkiem zafascynowali się

śląski, odbijający od ckliwej, „wycinankowej"

okazją do docenienia najaktywniejszych

również poeci młodopolscy, tacy jak Józef

stylizacji ludowej.... wiersz napisany jest gwa

słuchaczy MUR. Wręczono im certyfikaty

Czechowicz czy Julian Tuwim.

oraz nagrody książkowe. Największą fre

- Mówili nawet, że jest to objawienie lite

rą śląską. Gwarą tą umie Kubisz posługiwać się
ze zrozumieniem zawartej w niej siły wyrazu -

kwencją na spotkaniach MUR mogli się po

rackie. Kubisz chciał stworzyć z gwary cie

chwalić Bronisław Schulhauser, Zbigniew

szyńskiej język poetycki, podobny element

Również Józef Czechowicz docenił twór

Folwarczny i Irena Grochol.

udał się Tetmajerowi na Podhalu - mówił

czość Pawła Kubisza: Czytając, wie się od ra
zu, że to nabrzmiałe cierpieniem słowa tam

cytował Michał Przywara.

Na czwartkowym spotkaniu MUR obec

prelegent. Tomik promujący ideę regionali

na była również rodzina Pawła Kubisza -

zmu śląskiego doczekał się wielu recenzji,

tejszego człowieka, autochtona. Kto inny nie

córka Anna Richter z mężem Ryszardem

stał się znany w Polsce i Czechosłowacji. Ilu

czułby tak śląskich bied, mógłby im najwyżej

oraz wnuk Leszek Richter i Marek Richter.

stracje do niego wykonał Franciszek Świder,

współczuć. I tamtejszej mowy zasługa, że po

którego łączyła z autorem przyjaźń.

ezje „Przednówka" błyskają tu i ówdzie pięk

- Od lat młodzieńczych był osobą, która
nie poddaje się rzeczywistości, osobą bar

- Po wojnie Paweł Kubisz został zakaza

dzo gwałtowną, buntowniczą. Paweł Kubisz

ny, odrzucony na margines życia społeczne

- Powojenna twórczość nie dorównuje już

nie jest poetą sentymentalnym, nie jest to

go. Natomiast Gustaw Morcinek tworzył da

poziomu Przednówka. Autor zrywa z katego

nościami staropolszczyzny.

poeta spokoju i sielanki, ale właśnie buntu,

lej i był postacią, można powiedzieć pu

rycznym używaniem gwary. Używa utartych

gniewu i rozterki. Po części brało się to z jego

bliczną. Dziś właśnie etos Śląska kojarzony

metafor i porównań - wyjaśnia prelegent.

natury, po części z doświadczeń życiowych,

jest w Polsce z twórczością Morcinka - wyja

z biegiem lat doświadczenia negatywne na

śniał Przywara.

rastały i stawał się coraz bardziej podejrzliwy
i osamotoniony - mówił Michał Przywara.

Twórczość Pawła Kubisza została czę

Paweł Kubisz zajmował się też pracą dzien
nikarską. Był współpracownikiem tygodnika
„Prawo Ludu" w Czeskim Cieszynie. W latach

ściowo zapomniana. - Jest to poezja pełna

30. współpracował z Polską Agencją Prasową,

Za najwybitniejsze dzieło Pawła Kubisza,

emocji, zawiera mnóstwo interpunkcji -

„Dziennikiem Polskim".

i to pod kilkoma względami, uważany jest

myślników, przerw, to jest właśnie taki dyso

Był działaczem społecznym i organizato

Przednówek. Paweł Kubisz inspirował się li

nans charakterystyczny dla poezji awangar

rem życia literacko-artystycznego. W r. 1937

ryką młodopolską. Pomimo tego, że pisał

dowej - dodaje Przywara.

został prezesem Śląskiego Związku Arty

zarówno gwarą, jak i po polsku, literaturo

Julian Przyboś o „Przednówku" Pawła Ku

znawcy są zgodni, że w gwarze był najmoc

bisza powiedział: ...pierwszy oryginalny wiersz

styczno-Literackiego w Czeskim Cieszynie.
Rok później zaczął wydawać miesięcznik
„Sztorcem".
W czasie II wojny światowej został aresz
towany, przebywał w Generalnej Guberni.
Nawiązał jednak łączność z podziemnymi
organizacjami ruchu ludowego i współpra
cował z tajną agencją „Wieś".
Został pierwszym redaktorem miesięcznika„Zwrot", ale znalazł się w konflikcie z ów
czesnymi władzami. W roku 1959 został usu
nięty z zajmowanych stanowisk, a nawet po
zbawiony członkostwa w PZKO. Pracował
jako robotnik w Hucie Trzynieckiej. W 1968
roku ZG PZKO zrehabilitował go. Paweł Ku
bisz zmarł 19 sierpnia 1968 roku.
AS / Fot. Anna Szotkowska
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MOUlIróMMUUDWIJi

zMOżiraawmiwraiku
Arcyksiążę Karol Ludwik zostawił trwałe ślady w historii Śląska Cie
szyńskiego. Jako książę cieszyński zbudował w Cieszynie zamek my
śliwski i do dziś funkcjonujący browar, a w Trzyńcu i Leskowcu huty.
Nie tylko tymi poczynaniami przyczynił się do ekonomicznego
rozwoju swojego księstwa. W roku 1809jako dowódca wojsk cesar
skich pokonał w bitwie pod Aspern samego Napoleona. W tym roku
minęło 170 lat odjego zgonu.
TEKST: CZESŁAW GAMROT/ ZDJĘCIA: CZESŁAW GAMROT, WIKIPEDIA

Arcyksiążę Karol Ludwik urodził się 5 września 1771 r. we Floren
cji jako trzeci syn wielkiego księcia toskańskiego i przyszłego cesa
rza Świętego Cesarstwa Rzymskiego Leopolda II Habsburga, młod
szego brata cesarza Józefa II. Matką obu cesarzy była rzymska cesa
rzowa Maria Teresa.

PRZYBRANI RODZICE
Matka Karola, Maria Ludwika Burbon, była córką króla Hiszpanii
Karola III Burbona. Miał on aż piętnaścioro rodzeństwa, jednak dwaj

tatu pokojowego między walczącymi stronami, starcia zbrojne jed

jego młodsi bracia zmarli już we wczesnym dzieciństwie.

nak nie ustały. Rozpoczęły się bowiem wojny napoleońskie.

Jego najstarszy brat Franciszek (dziadek cesarza Franciszka Józe

6 listopada 1792 Karol wziął wspólnie z księciem Albertem Sa-

fa I) został ostatnim władcą Świętego Cesarstwa Rzymskiego (po

sko-Cieszyńskim udział w pierwszej prawdziwej bitwie pod Jemap-

wstało w roku 800, upadło w 1806 r.), a potem pierwszym cesarzem
austriackim, panującym jako Franciszek I.

dowodził generał republikański Charles Dumouriez. Zwycięzcy po

Młodszy brat arcyksięcia Antoni Wiktor objął w 1804 r. stanowi

pes. Austriacy zostali wówczas pokonani przez Francuzów, którymi
tem na jakiś czas zajęli Niderlandy Austriackie (obecnie Belgia).

sko wielkiego mistrza Zakonu Krzyżackiego, tego samego, którego

Aleś Zarickywswoim artykule„Krätke vyprävenf o żivotmch osu-

potęga w 1410 r. została złamana pod Grunwaldem za sprawą pol

dech poślednich teśinskych Habsburkći", który pojawił się w roku

skich i litewskich wojsk Władysława Jagiełły. Dalszy młodszy brat

2011 na łamach czasopisma „Teśłnsko" stwierdza, że już 1 marca 1793

Rudolf Jan był arcybiskupem Ołomuńca, a potem kardynałem.

arcyksiążę wsławił się w bitwie pod Aldenhovenem, a w siedemna

Okres dzieciństwa i dorastania przeżył w Toskanii, gdzie otrzy
mał też wykształcenie. Cierpiał na padaczkę i z tego powodu prze

ście dni później w sposób znaczący przyczynił się do zwycięstwa
nad Dumouriezem pod Neerwindenem.

konywano go, by został duchownym. Jemu jednak bardziej marzy
ła się kariera wojskowa. W roku 1791 wspólnie z rodzicami i rodzeń
stwem przeprowadził się do Wiednia, gdzie jego ojciec Leopold po
śmierci swojego brata Józefa II został koronowany na cesarza.
W tym samym roku Karola Ludwika adoptowała jego ciocia arcy-

NAMIESTNIKIEM NIDERLANDÓW AUSTRIACKICH
Po odejściu Francuzów w roku 1793 już jako generał-major zo
stał namiestnikiem Niderlandów Austriackich. Trzy lata później kil
kakrotnie pokonał wojska francuskie. W 1797 r. spotkał się po raz

księżna Maria Krystyna. Starsza siostra Leopolda II i jej małżonek

pierwszy z Napoleonem, by omówić warunki zawarcia pokoju, co

książę Albert Sasko-Cieszyński nie mieli bowiem własnych dzieci,

miało miejsce kilka miesięcy później.

ich jedyna córka zmarła drugiego dnia po porodzie. Karol wspólnie
z przybranymi rodzicami wyjechał do Brukseli. W roku 1792 zmarli
jego biologiczni rodzice.

W cesarstwie cieszył się dużą popularnością, na co jego nieufny
brat cesarski Franciszek patrzył niechętnym okiem.
Według oczekiwań arcyksięcia pokój z Napoleonem nie trwał dłu
go. Już 1 marca 1799 żołnierze francuscy znowu przekroczyli Ren.

CHRZEST BOJOWY
Przybrany ojciec postanowił wyjść naprzeciw zainteresowaniom

Wówczas Franciszek mianował swojego młodszego brata dowódcą
armii niemieckiej. Karol potem zadał kilka porażek Francuzom i wy

arcyksięcia i zadbał o jego wojskowe wykształcenie. Kariera wojsko

parł ich z Curychu i Mannheimu. Jesienią 1800 r. cesarz zlecił Karolo

wa Karola rozwijała się bardzo pomyślnie, jednak w trudnych cza

wi wytworzenie legionów z ochotników z Czech, Moraw i Śląska.

sach dla Europy, kiedy często dochodziło do konfliktów zbrojnych.
Już w roku 1879 wybuchła tzw. Wielka Rewolucja Francuska,

W 1801 r. został mianowany wielkim mistrzem Zakonu Krzyżac
kiego. Trzy lata później ustąpił z tego stanowiska na korzyść swoje

a potem nawiązujące na nią wojny między Republiką Francuską

go młodszego brata Antoniego Wiktora. W dniu 31 października 1805

i niektórymi państwami europejskimi dążącymi do zniszczenia re

zwyciężył po ciężkiej walce pod włoskim Caldiero nad francuskim

wolucyjnej Francji. W 1802 r. doszło wprawdzie do podpisania trak

marszałkiem Andre Masseną.

ZWROT I 7/2017

39

HISTORIA

nia i na Morawskie Pole. Wkrótce potem przeżył swój największy
triumf wojskowy, kiedy w dniach 21 i 22 maja pokonał pod Aspern
(obecnie dzielnica Wiednia) samego cesarza Napoleona I. Sam wy
kazał się w bitwie wielką odwagą.

PORAŻKA POD WAGRAM
Jednak już 5 i 6 czerwca tegoż roku cesarz Francji „zrewanżował
się" pod Wagram. Arcyksiążę przesunął się do Znojma, gdzie zawarł
rozejm, nie konsultując tego kroku z cesarzem austriackim. Kilka dni
później monarcha odwołał Karola z funkcji generalissima.
Arcyksiążę popadł w depresję, doświadczył kilka ciężkich napadów
padaczki i cierpiał jeszcze na inne dolegliwości zdrowotne. Wówczas
postanowił odwiedzić przybranego ojca Alberta Sasko-Cieszyńskiego.
Spotkali się w pobliżu Ołomuńca, skąd udali się wspólnie do Cieszyna.
W mieście nad Olzą zwycięzca z pod Aspern powoli wracał do zdro
wia i równowagi psychicznej. Pod koniec listopada powrócił z Cieszy

Arc. Karol Ludwik z żoną i dziećmi

na do Wiednia, gdzie zaczął pisać książkę o strategii wojskowej.
11

ZWYCIĘSTWO NAD NAPOLEONEM
Jednak przedtem główne siły austriackie pod dowództwem ge

dwiką, córką cesarza Franciszka I, czyli swoją bratanicą. Uczynił tak

nerała Karola von Macka poniosły druzgocącą porażkę pod Ulmem.

na osobiste życzenie Napoleona, który tym sposobem chciał wyra

2 grudnia miała miejsce bitwa pod Austerlitz (Sławków u Brna),

zić szacunek względem arcyksięcia, którego jako swojego przeciw

gdzie Napoleon, który rok wcześniej został koronowany na cesarza

nika wysoko cenił.

Francji, odniósł brawurowe zwycięstwo nad połączonymi armiami,
austriacką i rosyjską.
Arcyksiążę Karol nie brał udziału w tym starciu, które weszło do

NAPOLEON SCHODZI ZE SCENY
Dwa lata po ślubie cesarz francuski rozpoczął kampanię przeciw

historii jako bitwa trzech cesarzy, ponieważ akurat przebywał na

Rosji, która zakończyła się dla jego armii katastrofą. Sława genialne

Węgrzech. Po zawarciu pokoju w Przeszpurku (obecnie Bratysława)

go stratega wojskowego zaczęła powoli blednąc. Po kilku zwycię

cesarz Franciszek mianował arcyksięcia generalissimem i ministrem

stwach został pokonany pod Lipskiem. W końcu uległ naleganiom

wojny z nieograniczonymi kompetencjami.

swoich marszałków i abdykował. Zesłano go na wyspę Elbę na Mo

W roku 1809 znowu pojawił się na polu bitwy. Najpierw walczył
w Bawarii, z której jednak po porażce pod Eckmühl ustąpił do Wied

Arc. Karol Ludwik podczas bitwy pod Aspern
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marca 1810 Karol Ludwik reprezentował władcę Francuzów

podczas obrzędu ślubnego w Wiedniu z arcyksiężniczką Marią Lu
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rzu Śródziemnym. Zresztą nie na długo. Już w marcu 1815 dotarła
do Wiednia wiadomość, że Napoleon stamtąd uciekł.

Pomnik arc. Karola Ludwika na Placu Bohaterów w Wiedniu
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W tym samym roku arcyksiążę Karol pojął za żonę siedemnastolet

Nabył też Państwo Żywieckie, łącznie z zamkiem żywieckim, na

nią księżniczkę Henriettę von Nassau-Weilburg, której Austria i Śląsk

wiązując do poczynań Alberta Sasko-Cieszyńskiego, który już nie

Cieszyński zawdzięczają zwyczaj bożenarodzeniowego drzewka. Pan
młody był katolikiem, panna młoda kalwinistką. Kiedy Napoleon zo

które części tego latyfundia kupił.

stał definitywnie pokonany pod Waterloo, nowożeńcy udali się do
pałacu Karola w Wiedniu.

wiec, Zabłocie, Milówka, Ujsoły, Cisiec, Lipowa i szereg innych. W la

Ich związek należał do bardzo udanych, tak jak małżeństwo Al

Na własność zwycięzcy spod Aspernu przeszły wioski Stary Ży
tach 1839-1847 dokupił jeszcze wsie Sól, Rycerkę Górną, Rycerkę
Dolną, Kamesznicę i jeszcze kilka innych.

berta Sasko-Cieszyńskiego z ciocią Karola Marią Krystyną. Mieli

Do Karola należała również Węgierska Górka. Tamtejsza huta sta

wspólnie siedmioro dzieci, jednak syn Rudolf Franciszek zmarł nie

ła się potem jedną z największych w Galicji. W międzyczasie Karol

całe trzy tygodnie po porodzie.
Dalszymi potomkami byli Albrecht Fryderyk, Karol Ferdynand,
Fryderyk Ferdynand Leopold, Wilhelm, Maria Teresa Izabela i Maria
Karolina.
Kiedy w 1822 r. książę Albert zmarł, arcyksiążę Karol odziedzi
czył rozległe majątki na Węgrzech, w Czechach, na Śląsku Austriac
kim i w Galicji. Za najcenniejszą z nabytych dóbr uważał Komorę
Cieszyńską.
29 grudnia 1829 spotkała go wielka tragedia życiowa, jego uko
chana Henrietta zmarła na szkarlatynę. Potem już nigdy się nie ożenił.

w 1844 r. założył Hutę Fryderyka w Sporyszu (obecnie dzielnica
Żywca). We wsi Bestwina zlecił zbudować późnoklasycystyczny pa
łacyk, który obecnie służy jako siedziba Urzędu Gminy.
W roku 1836 zainicjował budowę pierwszego pieca hutniczego
w Trzyńcu, który skończono budować trzy lata później. Od tego
okresu rozpoczyna się historia HutyTrzynieckiej.

PRZEBUDOWA WEDŁUG WZORÓW WIEDEŃSKICH
W roku 1838 arcyksiążę sprowadził do Cieszyna Józefa Kornhäusla, wybitnego przedstawiciela wiedeńskiego klasycyzmu, któremu
zlecił przebudowę swej rezydencji na Wzgórzu Zamkowym.

ROZWÓJ HUTNICTWA
W swoich posiadłościach kładł nacisk przede wszystkim na roz

Polecił rozebrać ruiny w górnej części zamku, oprócz romańskiej
rotundy i Wieży Piastowskiej i założyć tam romantyczny park.

wój hutnictwa i rolnictwa. W1833 r. założył hutę w Leskowcu (obec

Pozostałości zamku dolnego wykorzystano do budowy Pałacu

nie dzielnica Frydku-Mistku), którą na jego cześć nazwano Hutą Ka

Myśliwskiego i przylegającej doń oranżerii, w której później m. in.

rola (później Valcovny plechu, obecnie Arcelor Mittal Frydek-

koncertował słynny węgierski pianista i kompozytor Ferenc Liszt.

-Mistek). Zlecił również modernizację hut w Ustroniu i Baszce.

W roku 1846 w związku z powstaniem na Wzgórzu Zamkowym
parku, przeniesiono tamtejszy browar z roku 1659 na obecne miej
sce na fundamentach północnych obwarowań zamku. Nowy browar
został wzniesiony również według planów architekta Kornhäusla.
Jak stwierdza historyk Mariusz Makowski, otoczono go parkiem
z salonem ogrodowym, który stał się ulubionym miejscem spacerów
mieszkańców Cieszyna. Zyskał niebawem opinię „jednej z najwspa
nialszych siedzib produkcji piwa na Morawach i Śląsku austriackim".
Browar został wyposażono w najnowocześniejsze urządzenia z na
pędem parowym oraz w nowatorską aparaturę chłodniczą.
Książę cieszyński Karol Ludwik zmarł 30 kwietnia 1847 r. w stoli
cy monarchii. Po śmierci spoczął w Krypcie Cesarskiej w podzie
miach Kościoła Kapucynów w Wiedniu. Jego następcą został naj
starszy syn Albrecht.
Na koniec warto wspomnieć, że znana czeska miejscowość

Browar w Cieszynie zimą

uzdrowiskowa Karlova Studśnka wJesionikach została tak nazwana
właśnie na cześć arcyksięcia Karola.

■
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Tak jak przed dwoma laty sezon Sceny
Polskiej Teatru Cieszyńskiego w Czeskim
Cieszynie zamknęła komedia Michała Ba
łuckiego w reżyserii krakowskiego twórcy
Adama Sroki. Po sukcesie „Grubych ryb” te
atr sięgnął ponownie po sztukę najwybit
niejszego komediopisarza polskiego epoki
fin de siede, wystawiając „Klub kawalerów”.
Premiera odbyła się pod koniec czerwca
i ta pozycja repertuarowa będzie jednocze
śnie otwierać we wrześniu sezon następny,
67. już w historii czeskocieszyńskiej Sceny
Polskiej. Wtedy zobaczą ją widzowie po
nownie w Czeskim Cieszynie oraz w innych
miastach Zaolzia, w Hawierzowie, Karwinie,
Trzyńcu, Orłowej.
I znowu ten Bałucki, trzeba westchnąć
z uśmiechem. Pozostaje poczekać na reali
zację trzeciego z najbardziej znanych i po
pularnych do dnia dzisiejszego dramatów
pisarza, a mianowicie „Dom otwarty”. Ale
to nie przygana. Komedie Bałuckiego doty
czą spraw ponadczasowych, uczuć i stosun
ków międzyludzkich, więc choć sposób po
strzegania świata przez bohaterów byłby
dziś inny, a świat w sztukach przedstawiony
wydawać może się staroświecki, mają w so
bie urok i nadal bawią.
Zwłaszcza jeśli, jak dzieje się to w wypad
ku „Klubu kawalerów” w Scenie Polskiej,
reżyser zaufał talentowi pisarskiemu i wy
czuciu scenicznemu Bałuckiego. Wydobył
humor sytuacyjny, śmieszne qui pro quo,
pozwolił w pełni zaistnieć zabawnym dialo
gom. Klasyczna sztuka z końca XIX wieku
pokazana została bez nowoczesnych udziw
nień. Co nie oznacza, że twórcy przedsta
wienia nie wnieśli własnych, nawet zwario
wanych nieco pomysłów.
Przede wszystkim jest to widoczne w ry
sunku postaci. Sztuka o tym, jak za sprawą
płci niewieściej rozpada się trwały, wydawa
łoby się, jak skała i nieugięty w swych prze
konaniach klub kawalerów, prezentuje całą
galerię zabawnych figur. Autor wyposażył je
w charakterystyczne cechy, które często sy
gnalizują już ich nazwiska.
Reżyser uwypuklił jeszcze te komediowe
rysy poprzez przesadne ruchy, gesty, spo
sób artykulacji czy mimikę. Nienaturalny
sposób poruszania się, nieporadny taniec
zamiast normalnego kroku, czy też dziwny,
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Michał Bałucki „Klub kawalerów". Reżyseria, scenografia i opracowanie muzyczne Adam Sroka,
kostiumy Anna Sekuła. Premiera: Scena Polska Teatru Cieszyńskiego, Czeski Cieszyn, 24.6.2017.

z obcymi akcentami rodzaj wysławiania się wdowę Mirską i naturalna w swej młodości
rzuca się w oczy zwłaszcza na początku Patrycja Sikora jako jej córka Marynia.
spektaklu podczas wprowadzania w akcję,
Klub kawalerów oprócz już wymienio
kiedy poszczególne postacie przedstawiają nych stanowią Wygodnicki Ryszarda Posię widowni.
chronia, przeciwnik małżeństwa do tego
Świetnie wychodzą wtedy Piorunowicz stopnia, że napisał poradnik na ten temat,
(Rafał Walentowicz) ze swoją tyradą na te następnie grany przez Janusza Kaczmar
mat problemów małżeńskich oraz wielce skiego Sobieniewski, który jak młokos da
zabawny zakompleksiony Nieśmiałowski je się wciągnąć w prowadzącą w okowy
(Dariusz Waraksa). Przez cały czas obłędna, małżeńskie intrygę, oraz Motyliński, od
charakterystyczna i niezapomniana jest Mi twarzany przez Grzegorza Widerę kawaler
na, bufetowa (Joanna Gruszka), chociaż to z wyboru, oblatujący, jak mu się wydaje,
właściwie postać drugoplanowa, mniej zna wolną wdówkę.
cząca dla rozwoju akcji. W drugiej części
Barwne dopasowane stroje są uzupełnie
spektaklu dochodzi do głosu Pelagia Dziu- niem karykaturalnych cech postaci. Kostiu
dziulińska (Anna Paprzyca), nowy wulkan my zaprojektowała Anna Sekuła. Scenogra
energii.
fię natomiast wymyślił sam reżyser, który
Jedynie Marcin Kaleta jako młody zako jest też autorem opracowania muzycznego
chany Władysław Topolnicki robi chwilami do przedstawienia. Wśród poszczególnych
wrażenie zażenowanego swoją obecnością elementów dekoracji nie ma rzeczy zbęd
w tej inscenizacji. Reszta aktorów daje się nych, toteż ilość ich jest skromna, nie bra
porwać komedii, wypełniając bardzo po kuje jednak, podobnie jak w „Grubych ry
prawnie aktorskie zadanie rozśmieszenia bach”, celowych pierwiastków kiczu.
widza do łez, bo cały czas o śmiech i zaba
W spektaklu pada zdanie, że małżeństwo
wę tu chodzi.
to loteria. Ale czy klub kawalerów jest jakąś
Jest to więc Małgorzata Pikus w roli Ja alternatywą i gwarancją szczęścia w życiu?
dwigi Ochotnickiej, która, załatwiając przy Na pewno jednak dla widza Sceny Polskiej
tym dyskretnie osobiste sprawy, z wdzię pójście na przedstawienie „Klub kawalerów”
kiem rozdaje komplementy zagorzałym ka jest losem wygranym. Tematy, które poru
walerom i po chwili leżą u jej stóp, a także Li sza, nie starzeją się, a sposób ich prezentacji
dia Chrzanówna grająca spragnioną uczucia gwarantuje świetną zabawę.
■
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Trzy pytania do Stanisława Łubieńskiego
OSTRAWA/Trwa kolejna edycja Miesiąca
Spotkań Autorskich. W tym roku gościem
honorowym festiwalu jest Gruzja. W przed
sięwzięciu bierze udział również pięciu au
torów z Polski.
Wśród nich byl też Stanisław Łubieński,
ukrainista i znawca kultury, z zamiłowa
nia ornitolog, który przyjechał do Ostrawy
przedstawić książkę „Dwanaście srok za
ogon"; zbiór historii o ptakach, dla ptasiarzy i ornitologów.

TEKST I ZDJĘCIA: KATARZYNA CZERNA
Czy typowy dla ornitologów syndrom Birding Compulsive Di

rykańskim ornitologu, który stoi za agentem 007 albo o malarzu

sorder, którego głównym symptomem jest skupienie całej uwa

Chełmońskim, który w XIX wieku realistycznie malował ptaki. Stara

gi na ptakach, nawet w trakcie oglądania filmów, to również Pa

łem się przy okazji opowiedzieć im po prostu coś o ptakach.

na przypadek?

Z drugiej strony chciałem też zaczepić ornitologów, by spojrzeli

To jest coś takiego, przed czym się zwyczajnie trudno powstrzy

na te ptaki z trochę innej perspektywy, której często jednak nie ma

mać. To się dzieje mimowolnie. To jest taki sam odruch, kiedy tu sie

ją. Kiedy interesują się jakimiś ptakami, to daleko im do literatury

dzimy na spotkaniu w piwnicy i ja słyszę jerzyki, które gdzieś tam

i takich tropów mogą nie dostrzegać.

przelatują.
I tak samo jest z filmami. Po prostu którymś tam zmysłem, siód
mym czy ósmym, słyszę te dźwięki tła i zwracam na nie uwagę. Cza

Dlaczego pana zdaniem w Polsce jest mało popularne pisa
nie o naturze?

sami słychać, że dźwięki są nagrywane później i jest tam dużo błę

Wydaje mi się, że to trochę wynika z tego, że w Polsce po prostu

dów, o czym wspominałem w fragmencie swej książki (majowejerzy

takiej szkoły nigdy nie było. Jesteśmy narodem wciąż jednak dosyć

ki w odgrywającym się w zimie „Katyniu", wilga odlatująca w sierpniu

rolniczym i ta wrażliwość na przyrodę jest całkiem nieduża. Przyro

do Afryki w jesiennym odcinku „Stawki większej niż życie", wiosenny

da jest traktowana instrumentalnie.

derkacz w zimowym „07 zgłoś się").

Jednak ewidentnie widać, że w Polsce przybywa pasjonatów

Ale są też miłe zaskoczenia. Parę lat temu w niemieckim filmie

przyrody. Czego ja jestem jakoś beneficjentem. Prowadzę wyciecz

bardzo drobiazgowo i dobrze oddano sekwencję pojawiania się gło

ki po przyrodzie Warszawy i z roku na rok ludzi jest więcej. Są na
prawdę zapaleni.

sów ptasich o świcie, która kończy się jazgotem wszystkich ptaków.
Czy Pan, z wykształcenia humanista, stara się wnieść do or
nitologii powiew innych dyscyplin?

W ramach największego środkowoeuropejskiego festiwalu lite
rackiego, jakim jest Miesiąc Czytań Autorskich do Brna, Wrocławia,

Kiedy pisałem tę książkę, to starałem się ją napisać tak, by była

Kosie, Lwowa oraz Ostrawy przyjeżdża 62 znanych i mniej znanych

maksymalnie uniwersalna. Żeby była dla ludzi, którzy się nie intere

prozaików, poetów, reportażystów czy eseistów. Kameralne spotka

sują przyrodą i ptakami, żeby byli zaciekawieni wątkami humani

nia z autorami odbywają się tradycyjnie już od roku 2011 w ostraw-

stycznymi, które wszyscy znamy: historia o Jamesie Bondzie, ame

skim klubie Les.

■
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KSIĄŻKI NADESŁANE

MONOGRAFIA O ŁOMNEJ DOLNEJ
Dolina rzeczki Łomnianki to jedno z najczęściej wyszukiwanych przez turystów miejsc
w naszym regionie. Historię i dzień dzisiejszy leżącej na tym szlaku Łomnej Dolnej przedsta
wia dwujęzyczna czesko-polska publikacja „Dolni Lomna v historii a soućasnosti - Łomna
Dolna w historii i współczesności".

TEKST: CZESŁAWA RUDNIK

Pomysłodawczynią projektu jest wójt

nie, toteż siadał do pociągu, by z archiwum

Łomnej Dolnej Renata Pavlinovä. Celem pu

opawskiego wydobywać prastare doku

blikacji,jak pisze we wstępie Pavlinovä, było

menty, mówiące o tym, jak wyglądała Łom

przybliżenie przeszłości i współczesności

na dawniej. One też uświadamiają nam, jaka

kowskim muzyku Józefie Turku, który opo

pięknej podgórskiej wioski, rozciągającej

kolosalna różnica była między językiem

wiedział kronikarzowi o osadzie Ondrasze.

się w dolinie między grzbietami Kozubowej

urzędowym, a tym, którym mówili łomnia-

i Wielkiego Połom u. Monografia zawiera

nie. To jego wielka zasługa"

kwintesencję wszystkiego, co piękne i cie

„Poprzez syna dotarłem do ojca, kierowni

zentowany został „wybór łomniańskich

ka polskich szkół łomniańskich, człowieka

działań twórczych, kreatywności rąk i myśli

Autorką książki, która wydana została w

z duszą artysty - przedstawia Daniel Kadłubiec

ludzkich, pochodzącej z serca i ducha".

ubiegłym roku, jest Miroslava Kfenkova, ale

Jana Korzennego seniora. - Pisał aforyzmy,

Na początku znajduje się sylwetka Broni

znalazły się w niej również materiały innych

wiersze, opowiadania. Dzięki niemu wiemy,

sława Procnera, nauczyciela, rzeźbiarza, po

autorów. Przekładów czeskich tekstów na

(...) jak wyglądało szkolnictwo na Sałajce, kim

ety, gawędziarza, publicysty. Przypomnijmy,

język polski dokonała Danuta Branna. Szatę

byli Jackowie, dlaczego mamy brudeki czarne

że przez wiele lat był również współpracowni

kawe w dolinie Łomnej Dolnej.

graficzną opracował Ondrej Vala. Teksty

i czerwone. Kierownik był bezdenną studnią

kiem „Zwrotu" Następnie przedstawieni zo

uzupełniają reprodukcje starych fotografii,

wiedzy, o której się dziś nikomu nawet nie śni".

stali rzeźbiarze Ludvi'k Jurzykowski i Leszek Si

widokówek oraz zdjęcia współczesne.
Jednym z pierwszych materiałów w publi

Rozdział pierwszy książki „Dolni Łomna

kora oraz poetki Anna Filipek i jej córka Jolan

v historii a soućasnosti - Łomna Dolna w hi

ta Filipek-Starä. W tym rozdziale opisana jest
też działalność różnych organizacji w Łomnej

kacji są życiorysy historyków doliny Łomnej,

storii i współczesności" zatytułowany został

dwóch Janów Korzennych, którzy mają naj

„Tropami dokumentów"! zawiera dzieje miej

Dolnej, jest to Matice slezskä (Macierz Śląska),

większe zasługi w dokumentacji dziejów

scowości od początków osadnictwa w doli

PZKO, Ochotnicza Straż Pożarna, pszczelarze,

Łomnej Dolnej. „Łomną poznawałem przez

nie na podstawie zachowanych materiałów

emeryci, myśliwi, sportowcy itd.

panów Korzennych - pisze we wstępie do

archiwalnych. Autorem jednego z tekstów

Ostatni obszerny rozdział publikacji ma ty

książki Daniel Kadłubiec. - Obaj byli Janowie.

jest Bogdan Pytlik, prawnuk starszego Jana

tuł „Wędrując i przystając", przybliża bowiem

Ojciec i syn. Obaj nauczyciele. Ojciec szkół lu

Korzennego.

miejsca, które warto poznać. Należy do nich

dowych, syn na uniwersytecie w stopniu do

Drugi rozdział, nazwany „Opowiem wam

na pewno rezerwat przyrody puszcza Mionsz,

centa. Dla obu Łomna była centrum świata,

o Łomnej Dolnej", zawiera zapiski kronikar

rezerwaty Wielki Połom i Upłaz, ścieżki edu

ojczystą ziemią, a więc najważniejszą".

skie Jana Korzennego seniora. O najstarszej

kacyjne: Mionsz z Baśniową Ścieżką, Ścieżka

osadzie Ondrasze, nazwach miejscowych

mi Dawnych Górali, Ścieżka Zbójników, Cen

trum wioski zapraszał mnie młodszy Jan,

Do Matuszków i Zotoka, o Nowinie - osadzie

trum Ursus, Muzeum Łomniańskie.

kolega z pracy, stąd wyruszaliśmy na wypra

Sikorów, o górze Mionszy i dolinie o nazwie

W rozdziale opisane są też coroczne wy

wy w bliższe i dalsze zakątki tej najdłuższej i

Wilczarnia, grzebieniu Upłaz itd. Niektóre in

darzenia: Jarmark Euroregionalny, Wyścigi

„Tutaj do swego domu w samym cen

najpiękniejszej doliny beskidzkiej na za

formacje uzupełniają przytoczone podania

Woźniców, Festiwal na Pograniczu, Dni Ślą

chód od Olzy - kontynuuje prof. Kadłubiec.

ludowe, legendy, są to przyczynki o zbójniku

skie, przedstawiony jest zespół folklorystycz

- Im był starszy, tym dotkliwiej odczuwał

Targoliku, o czarowniku Janie Fojtowskim,

ny Mionśi, a także Łomna Dolna na historycz

potrzebę spłacenia długu swojej ojcowiź-

o kłusowniku Czarnym Jurze, a także o jabłoń-

nych mapach oraz na współczesnej fotografii.

(ibrizont
Śląski tygodnik Horizont

• wychodzi zawsze we wtorek
• informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej
• historie ludzi z naszego regionu
• propozycje spędzenia wolnego czasu
• najciekawsze informacje sportowe
• ogłoszenia drobne za darmo
Znajdziecie nas również na www.ihorizont.cz
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„Portrety, organizacje, stowarzyszenia"
to trzeci rozdział książki, w którym zapre
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hutnik

Trzyniec
Czeski Cieszyn
Jabłonków

tygodnik pełen bieżących informacji
wydarzeniach w regionie, jak również
bezpośrednich wiadomości o działalności
spółek grupy Trinecke żelezarny - Moravia Steel,
zawierający także aktualne informacje kulturalne
1 sportowe oraz bogatą ofertę ogłoszeń
0

z czasopismem TV pohoda
z programem 50 stacji telewizyjnych,
ciekawostkami z życia gwiazd i konkursami

w każdą środę tylko za 11 koron

NASZE PASJE

JUBILEUSZ ŻYCIOWY PROFESORA
Jubileusz życiowy obchodzi w lipcu prof,
zw. dr hab. Karol Daniel Kadłubiec, DrSc.,
naukowiec, pedagog, animator życia spo
łeczno-kulturalnego, powszechnie znany
na Zaolziu niekwestionowany autorytet
w dziedzinie lingwistyki i folklorystyki.

Urodził się 22 lipca 1937 roku w Karpętnej (na Fojstwiu), gdzie jego dziadek Jerzy
Chodura miał duże gospodarstwo. Ojciec
Daniela Kadłubca Jan pochodził z Oldrzychowic, był nauczycielem i kierownikiem
polskich szkół ludowych. Po ślubie z Anną
Chodurą zamieszkali na jej ojcowiźnie.
W Karpętnej Daniel Kadłubiec uczęszczał
do szkoły ludowej. Naukę kontynuował
w szkole wydziałowej w Bystrzycy nad Olzą
i w Jedenastoletniej Szkole Średniej w Cze
skim Cieszynie. Po maturze w 1955 roku za
pisał się na Uniwersytet Karola w Pradze,
studiował filologię słowiańską z wyszcze

ludowy pogranicza czesko-polskiego)"„,Sko-

ku, prof. zw. dr hab. Jan Miodek napisał:,,Pra

gólnieniem polonistyki i bohemistyki.

ro zapomniane. O radościach i smutkach

ca prof. Daniela Kadłubca, jednego z najwy

Swoje zainteresowania kierował także

starej Karwiny",„W cieszyńskim mateczniku"

bitniejszych przedstawicieli świata nauki

w stronę folkloru i folklorystyki. Jego opie

Jako współautor wydał „Płyniesz Olzo" „Raz,

i kultury ziemi cieszyńskiej, jest dokonaniem

kunem podczas pisania doktoratu i habilita

dwa, trzy, wychodź ty!".

stojącym na najwyższym poziomie meryto

cji był prof. Karel Horalek. Z inspiracji prof.

Jest honorowym rektorem Wolnej Szkoły

rycznym i metodologicznym. Syn tego regio

Juliana Krzyżanowskiego zdobył następną
habilitację na Uniwersytecie Warszawskim.

Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Profe

nu, władający perfekt jego gwarami i znający

sora Jana Szczepańskiego, która z jego ini

każdy jego zakątek, stworzył naukową synte

Z rąk prezydenta RP Lecha Wałęsy odebrał

cjatywy powołana została do życia w 2013

zę swej imponującej wiedzy i wieloletnich

roku. Powstała dla uczczenia pamięci prof.

przemyśleń. Jestem głęboko przekonany, że

Życie zawodowe związał przede wszyst

Szczepańskiego, wielkiego uczonego rodem

będzie ona zaliczona do rejestru najbardziej

w 1994 roku tytuł profesora.
kim z Uniwersytetem Ostrawskim, gdzie

z Ustronia, by zrealizować zawarte w „Dzien

znaczących i najwspanialszych osiągnięć

w 1991 roku zainicjował powstanie Katedry

nikach" profesora marzenia i upowszechniać

polskiej dialektologii".

Polonistyki i Folklorystyki i został jej pierw

jego spuściznę intelektualną.

Pracę naukową łączył prof. Kadłubiec za

szym kierownikiem. Obecnie jest emeryto

Daniel Kadłubiec doprowadził też do wy

wsze z działalnością społeczną. Angażował

wanym profesorem Katedry Slawistyki Uni

dania książkowego „Dzienników z lat 1935—

się zwłaszcza w pracy Polskiego Związku Kul

wersytetu Ostrawskiego.

1945" oraz „Dzienników z lat 1945-1968" Ja

turalno-Oświatowego. W latach 1965-1995

W1996 roku został również kierownikiem

na Szczepańskiego, które opracował, opa

był przewodniczącym Sekcji Folklorystycz

Zakładu Folklorystyki Ogólnej i Stosowanej

trzył wstępem. Tom pierwszy sam przepisał,

nej Zarządu Głównego PZKO. W swoim miej

na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach - Fi

tom drugi uzupełnił też o przypisy. Został

scu zamieszkania w Mistrzowicach, które są

lii w Cieszynie. Wykładał także w Katedrze Pe

Honorowym Obywatelem Ustronia, a pierw

obecnie jedną z dzielnic Czeskiego Cieszy

dagogiki, Psychologii i Antropologii Wydzia

szym Honorowym Obywatelem Ustronia był

na, jest od wielu lat prezesem Miejscowego

łu Humanistyczno-Społecznego Akademii

prof. Szczepański.

Koła PZKO. Zapraszany do Kół PZKO czy na

Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Daniel Kadłubiec jest również m.in. lau

spotkania innych organizacji, chętnie prze

Bibliografia prac prof. Kadłubca obejmu

reatem Nagrody Oskara Kolberga, Nagrooy

kazuje słuchaczom swoją wiedzę, robiąc

je ponad 600 pozycji. Są to wydawnictwa

Jędrzeja Cierniaka I stopnia, Nagrody Stani

prelekcje na tematy, w których jest najlep

monograficzne, rozprawy i studia poświęco

sława Ligonia, Nagrody im. Wojciecha Kor

szym specjalistą.

ne zagadnieniom folklorystyki i językoznaw

fantego, Nagrody„Polityki", Śląskiego Szma

stwa i prace z pogranicza tych dziedzin. Do

ragdu. Został wyróżniony tytułem Honoro

Profesorowi Danielowi Kadłubcowi ży

najważniejszych publikacji książkowych na

wego Ślązaka Roku, zdobył tytuł i nagrodę

czymy wielu lat w zdrowiu, by nadal mógł

leżą:,.Gawędziarz cieszyński Józef Jeżowicz",

Ambasadora Polszczyzny poza Granicami

z powodzeniem krzewić idee polskości na

„Uwarunkowania cieszyńskiej kultury ludo

Kraju, nagrodę Cieszynit Uznania.

zaolziańskięj ziemi.

wej ",„Z biegiem Olzy", „Cieszyńsko-zaolziań-

W recenzji wydawniczej książki „W cie

Redakcja i Zarząd Główny Polskiego

ska polszczyzna" „Górniczy śmiech (Komizm

szyńskim mateczniku", wydanej w 2015 ro

Związku Kulturalno-Oświatowego
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tekst i zdjęcia:tadeusz szkucik

UROCZYSTOŚĆ POŚWIĘCENIA CMENTARZA
Uroczystość odbyła się w sobotę 15 października 1859 roku. Po
goda była wtedy piękna, przybyło mnóstwo ludzi. Delegacja w skła
dzie nauczyciel Jerzy Mrowieć, ks. PawełTerlica oraz nauczyciele Be
nesz z Cisownicy oraz Cieślar z Nydku razem z gromadką dzieci
szkolnych z pieśnią na ustach przeszli do pobliskiego kościoła kato
lickiego, obok którego był dotychczasowy wspólny cmentarz dla
katolików i ewangelików, żeby się z owym cmentarzem pożegnać.
Ksiądz Terlica, stojąc na schodach przed wejściem do kościoła,
wygłosił piękną mowę pożegnalną. Następnie cały pochód, ponow
nie z pieśnią na ustach, przeszedł na nowy cmentarz ewangelicki,
gdzie oczekiwała już spora grupa wiernych. Zaśpiewano wspólnie
pieśń, a ksiądz Andrzej Źlik z Cieszyna wygłosił piękne, wzruszające
przemówienie. Następnie poświęcił nowy cmentarz i dzwony (by
ły trzy).

POGRZEBY DAWNIEJ

W kronice Jerzego Mrowca czytamy -.„Dzwony się odezwały pięknym
donośnym głosem i lud zgromadzony się powoli rozchodził. Uroczystość
zakończyła się w szkołę gościnnem przyjęciem zaproszonych gości".

Jak grzebano zmarłych kiedyś, nie tylko w Lesznej Górnej, ale
i w okolicy, opowiedział w swoich zapiskach prywatnych prowadzo
nych luźno przez całe życie jeden z mieszkańców Lesznej, Gustaw

POSZERZANIE SIĘ CMENTARZA
Pierwszym pogrzebanym na nowym cmentarzu był Jerzy Bujok

Jako dziecko dużo zapamiętał z opowiadań ludzi starszych, pa

zTrzyńca. Kiedy po kilkunastu latach na cmentarzu zabrakło miej

miętających jeszcze życie w XIX wieku:

sca, odstąpił nauczyciel Jerzy Mrowieć szczepnicę, w której był go
spodarzem.

(grabarz - T.Sz.j, który miał za zadanie robienie porządków na cmen

Powierzchnię cmentarza powiększono, a poświęcenia ziemi

tarzu, strzyżenie żywopłotu, koszenie i sprzątanie trawy i inne. Na

„Na cmentarzu był zatrudniony w przeciągu całego roku kopidoł

cmentarnej dokonał ks. Jan Pindór. Gdy ponownie zabrakło miej

cmentarzu było parę jabłoni,jedna grusza i trzy morwy (na pewno po

sca, poproszono chałupnika Jana Łamacza, żeby i on odsprzedał ka

zostałość po szczepnicy Jerzego Mrowca - T.Sz.j. Później zostały na

wałek swojej ziemi na poszerzenie cmentarza. Łamacz zgodził się
i odsprzedał ziemi za 120 złr.

cmentarzu wysadzone drzewa, które tam rosną po dzień dzisiejszy.

Ziemię tę poświęcił 4 listopada 1895 roku ks. Paweł Broda z Go
leszowa. Wtedy cmentarz ogrodzono sztachetami i obsadzono ży
wopłotem.
Od tego czasu liczbę zmarłych i pogrzebanych na cmentarzu
prowadzono w wykazach w szkole ewangelickiej.
Cmentarz od samego początku aż do lat międzywojennych XX

Pogrzeby robiło się z domu. Nieboszczyk był przeważnie położony
na ławę i przykryty prześcieradłem. Kiedy przyszli zmarłego pooglądać
sąsiedzi, odkryli prześcieradło, pooglądali trupa i ponownie przykryli.
Stawało się czasem, że zmarł ojciec, izbeczka była mała i ciasna,
więc żona ułożyła nieboszczyka do łóżka i w nocy spała obok niego. Al
bo też z braku miejsca (czy strachu) ułożono trupa w stodole a na drugi
dzień okazało się, że w stodole grasowały szczury, czy inne zwierzęta...

wieku nazywano „Kubówką" - najprawdopodobniej na pamiątkę

Z początku do marowni dawało się tylko umarłych, którzy we wsi

Jakóba Łamacza, który to w r. 1858 odsprzedał gminie kawał swojej
ziemi pod jego budowę.

nie mieli rodziny (np. służący). Ubogich ludzi chowano koło płotu, bo

Pogrzeby w XIX w. odbywały się w ciągu całego dnia. Jak pisze

niec, który pożyczano na trumnę podczas kazania, następnie zaś cho
wano go z powrotem w marowni.

Jerzy Mrowieć w swojej kronice: „Już o godzinie 10-tej przed połu

gatych zaś koło cmentarnych chodników. VJ marowni był jeden wie

dniem przybył nauczyciel na pogrzeb. Stoły były zastawione Chlebem,

Kaznodzieją był w tych czasach nauczyciel szkoły, który zawsze

serem i wódką; śpiewano z Kancyonału Jerzego Trzanowskiego, czyta

przychodził z chłopcem (uczniem szkoły). Chłopiec ten szedł na czele

no kazania z książki Dambrowskiego a po skończonem śpiewie znów

konduktu pogrzebowego i nosił krzyż. Natomiast kiedy zmarł bogaty

się jadło i piło, lecz nauczyciela licho płacono".

człowiek, to kazanie robił ksiądz. W czasie Pierwszej Republiki cmen

Na cmentarz było wejście (drewniane wrota) od wschodu przez

tarz nazywano „Kubówką".

tzw. marownię. Pod wrotami była mniejsza furtka (jest tam do dnia

Obywatele Trzyńca byli grzebani w Lesznej Górnej do r. 1880, nato

dzisiejszego, tyle że metalowa), którędy na cmentarz wchodzili
uczestnicy pogrzebu.

miast obywatele tej części Lesznej Górnej, która po r. 1920 przypadła

Po tej samej, wschodniej, stronie było pole gaździny Supikowej,

Polsce, mogli jeszcze, aż do końca II wojny światowej, grzebać swoich
zmarłych na „Kubówce”.

która zezwoliła, żeby pogrzeby przechodziły na cmentarz po jej mie

Gmina Leszna Górna troszczyła się o cmentarz aż do r. 1960 (wtedy

dzy (do dnia dzisiejszego część pola jest w posiadaniu jej potomków).

stała się częścią Trzyńca - T.Sz.). Zarządzała zaś cmentarzem parafia

Tak to wyglądało aż do lat 20. ubiegłego wieku.
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W latach międzywojennych odpowiedzialną osobą za nadzorowa

Tak więc w latach 1960-2013 zarządcą cmentarza byłoMiastoTrzy-

nie cmentarza był prezbiter Jan Jadamus, którego dom i ogrodnictwo

niec. W ostatnich latach firmą wykonującą wszystkie prace, formalno

stały w sąsiedztwie. Podczas jego nadzorowania ponownie dokupiono

ści urzędowe i opiekującą się terenem była firma NehlsenTrinec, s.r.o.

trochę ziemi pod cmentarz (poświęcono ją 29.6.1926) oraz zainstalo

Od 1 stycznia 2013 zarządcą cmentarza jest ponownie parafia Ślą

wano drewniane wrota od głównej drogi (po wojnie, w r. 1962 zamie

skiego Kościoła Ewangelickiego a .w. w Trzyńcu (SCEAV). Jego kance

nione na metalowe). Cmentarz opłocono żywopłotem z głogu.

larie mieszczą się w Centrum Zborowym Hutnik (dawniej trzynieckie

Po zakończeniu II wojny światowej powstała granica między Polską

kino Hutnik) znajdującym się wTrzyńcu-Starym Mieście.

a ówczesną Czechosłowacją i odtąd umarłych z polskiej części Lesznej

Parafia trzyniecka jest również od tej samej daty zarządcą cmen

Górnej nie można już było grzebać na „Kubówce". Po r. 1960 zarządcą

tarza ewangelickiego w Łyżbicach i ewangelickiej części cmentarza

cmentarza stała się MRN w Trzyńcu (Miejska Rada Narodowa - T.Sz.).

w Końskiej-Podlesiu.

I/V r. 1962 MRN przystąpiła do remontu generalnego cmentarza i ma-

Obecnie (luty r. 2016) cmentarz z 322 miejscami grobowymi ma

rowni. Marownia otrzymała nową elewację, żywopłot zostałc zastąpiony

kształt prostokąta o wymiarach 165 x 73 m, a znajdują się na nim

siatką. Dużo pożytecznej pracy na cmentarzu wykonał w latach później

194 groby. Niestety, historyczne, najstarsze z nich zostały we wspo

szych górnoleszniański tzw. Komitet Obywatelski (Obćansky vybor - T.Sz.).

mnianym już r. 2000 bezpowrotnie zniszczone. Na cmentarzu jed

Miejscowi obywatele społecznie wykonywali prace, które kiedyś należały

nak znajduje się jeszcze (oprócz innych, współcześniejszych) kilka

do obowiązków grabarza. Tak przedstawiała się sytuacja z miejscowym

pięknych, zabytkowych i architektonicznie ciekawych pomników

cmentarzem aż do tzw. „rewolucji aksamitnej,, w r. 1989.

sprzed kilkudziesięciu lat, często z ciekawymi, dzisiaj już nie spoty

Do prawdziwego nieszczęścia doszło w r. 2000, kiedy to na cmen
tarz wjechał spychacz i bez poinformowania właścicieli grobów wytar
gał wszystkie stare, bardzo wartościowe i piękne pomniki, odlewane

kanymi napisami i inskrypcjami.
W wieżyczce marowni (kapliczki) znajdują się trzy dzwony różnej
wielkości. Są na nich następujące napisy:

jeszcze w XIX w. w hucie trzynieckiej krzyże i płotki, które stanęły tam
po r. 7 859. Stało się, że krewni szukali grobu i pomnika swoich dziadów

Dzwon mały

i pradziadów i wszędzie pytali, co się z nim stało, to urzędnicy odpowie
dzieli im, że grób nie był opłacany.

ŻYWOT
Chrystus jest mym żywotem, śmierć mi zyskiem będzie.

Wszystko to poszło na pewno do zbiornicy złomu. Szkoda, bo w są
siedniej Lesznej Górnej znajdującej się w Polsce na cmentarzu przy ko

Dzwon średni

ściele takie krzyże i pomniki pamiętające okres sprzed ponad 150 lat
stoją i nikomu nie przeszkadzają, bo to nie tytko sprawa religijna, ale
i historyczna..." (pisownia oryginalna)

ZMARTWYCHWSTANIE
Ty ktoś jest ciało, proch musi z prochem być spojony,
lecz będzie wzbudzony, czeka go chwała.

WSPÓŁCZESNOŚĆ

Dzwon duży

Dnia 14 grudnia 1956 r. doszło do podpisania umowy między
parafią Śląskiego Kościoła Ewangelickiego a .w. w Trzyńcu (dotych

JEZUS

czasowym zarządcą cmentarza) a MRN (Miejscową Radą Narodową)

Grodem mym jest Bóg wieczny.

w Lesznej Górnej, która to umowa mówi, że od tego momentu za
rządcą cmentarza staje się właśnie MRN (wszystko to odbyło się na

Na obwodzie dużego dzwonu widnieje napis:

podstawie polecenia Ministerstwa Gospodarki Komunalnej i Pań

W r. 1929 zakupione dzwony ze zbiórek ofiarnych obywateli

stwowego Urzędu d/s Kościoła z dnia 29.4.1956, nr Zn 11-061/11-

Górnej i Dolnej Lesznej

29/4-1956), ale marownią (kapliczka, jak to miejsce w protokole na
zywano) zarządza nadal kościół.
1.7. 1960 roku Leszna Górna stała się częścią Trzyńca (Trzyniec
VIII), więc obowiązki wynikające z umowy przeszły na trzyniecką
Miejską Radę Narodową.

Pierwotne dzwony z 1859 r. zostały zarekwirowane podczas I woj
ny światowej (1914-1918) na cele wojenne. Było to prawdopodobnie
w r. 1917. Nie wiemy, jakie nosiły nazwy i jakie były na nich napisy.
Dopiero 11 lat po wojnie obywatele leszniańscy zorganizowali
zbiórkę na nowe dzwony (można się domyślić, że zostały na nich
odtworzone pierwotne napisy). Jakimś cudem dzwony przetrwały
okupację niemiecką w czasach II wojny światowej (chyba dlatego,
że są ze stali, a nie z brązu).
W dzisiejszych czasach dzwony nie są już tak często wykorzysty
wane jak dawniej. Wtedy to dzwoniono, kiedy zmarł parafianin, na
stępnie podczas jego pogrzebu (podczas spuszczania trumny do
grobu) oraz o godz. 6. wieczorem.
Obecnie (r. 2016) dzwony oznajmiają śmierć człowieka (jeżeli
dzwonnika zawiadomi rodzina zmarłego) oraz zawsze podczas po
grzebu. Funkcję dzwonnika pełnią obecnie górnolesznianie Petr Kło
da, Josef Heczko oraz najstarszy z nich (zarazem klucznik) Pavel Ku
śnierz (ur. w r. 1931). Dzisiaj nie robi się już pogrzebów z marowni (ka
pliczki cmentarnej). Ostatnią osobą, która miała pogrzeb z marowni,
była mieszkanka Lesznej Górnej Helena Wallkovä, w r. 1981.

■
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KRZYŻÓWKA ZWROTU

POZIOMO:

KRZYŻÓWKA
ZWROTU

4. kabina do badania głębin morskich
12. członek protestanckiej grupy
wyznaniowej
13. niedostatek
14. nielegalnie zagarnął władzę
15. miejsce pochówku Komeńskiego
16. kopia
17. komornik
20. błona dla Bonda
24. dokonuje przeróbki
28. ból nerwu kulszowego
30. otrzymywanie na zimno wyciągu
z ziół
31. nacina spiralę w mutrze
32. z rodziny dusicieli
33. wypowiedź z posmaczkiem
34. popularny antybiotyk
35. dobił do Araratu

Wśród autorów prawidłowych
rozwiązań zostanie rozlosowana
nagroda książkowa.
Rozwiązanie dodatkowe prosimy
przesyłać na adres pocztowy lub
e-mail: info@zwrot.cz
do 6 września 2017.
Rozwiązanie krzyżówki z nr. 5/2017:
Na pierwszego maja szron, zapowiada
dobry plon.
Nagrodę książkową wylosowała
Maria Chraścina z Cz. Cieszyna.
Gratulujemy!

PIONOWO:

37. gorzki likier
42. słynne dzieło Boccaccia
47. ambona
48. tekst przesłany telegraficznie
49. z rzędu wróblowatych
50. trzeźwo patrzy na świat
51. słynny francuski mim
52. ptak z rodziny wróblowatych
53. starodawny instrument dęty

26. we Francji leży
27. miejsce dla panienki
28. wielka awantura
29. obrzędowa uczta u pierwszych
chrześcijan
36. fornir
37. francuska guwernantka
38. sprawozdanie
39. część stodoły
40. węgierski autobus
41. znaczek wpięty w klapę
42. poselska pensyjka
43. wróżenie z kart
44. słowiańska bogini
45. rozdziera szaty na obrazie Matejki
46. propaguje powrót do natury

1. zarządzał majątkiem ziemskim
2. znana komedia Machulskiego
3. kubeł
4. sułtanat na Borneo
5. banał
6. Wasilij, bibliotekarz rosyjski
7. pięknoduch
8. bogini jutrzenki
9. but bez cholewki
10. przepisy dla organizacji
H.wełnazkózangorskich
18. stosowana nie tylko w kosmetyce
19. dziwak
21. utwory wydany po śmierci autora
22. dźwignia handlu
23. profesor z Przekroju
25. zbiorowa prośba skierowana do
władz

□qqf

ROZWIĄZANIE DODATKOWE
(Polskie przysłowie)

Opr. BIKI
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ILUSTROWANA KRONIKA MIESIĄCA: CZERWIEC 2017
1 1 MK PZKO Cierlicko-Grodziszcz zorganizowało świetlicę z okazji Dnia Matki,
I I w programie wystąpili uczniowie polskiej szkoły.

n 1 Kluby Kobiet i Seniora MK PZKO Hawierzów-Błędowice zorganizowały smażenie jajecznicy.

1 1 MK PZKO w Gródku zaprosiło na smażenie jajecznicy.
1 1

H 1 Wycieczkę poznawczo-edukacyjną Szlakiem Tradycji dla Kół Gospodyń Wiejskich
gminy Jasienica zorganizowała Izba Regionalna im. Adama Sikory MK PZKO
w Jabłonkowie.

I

22 WCz. Cieszynie odbyło się posiedzenie Rady Przedstawicieli Kongresu Polaków.

ZI
Z I

Drużyna Orłów Zaolzia była gospodarzem turnieju piłkarskiego oldboyów Memoriał Karola Jungi w Stonawie, w którym uczestniczyły też drużyny z Polski:
Bielskie Orły, które zwyciężyły, oraz Beskid Skoczów i Szombierki Bytom. Turniejowi to
warzyszyła wystawa o życiu i działalności patrona zawodów Karola Jungi, przygotowa
na przez Ośrodek Dokumentacyjny Kongresu Polaków.
1 H Smażenie jajecznicy z zaprzyjaźnionymi pezetkaowcami z chóru Lutnia z Lutyni Dolnej zorganizowało MK PZKO w Wierzniowicach.

IZ

1 Ą W restauracji C-Club w Trzyńcu-Kanadzie otwarta została wystawa na temat
\ 50-letniej historii dożynek w Gutach z archiwum fotograficznego Jana Myrdacza. Wystawa czynna jest do 31 sierpnia.

I

1 A Biblioteka Gminna w Mostach k. Jabłonkowa zorganizowała spotkanie z AnI i drzejem Niedobą z Wisły, który przedstawił swoją nową książkę„Matka Ziemia".

*) *)

-)

ZZ“Zj

Z3

Wycieczkę do Kielc i Gór Świętokrzyskich zorganizowała Sekcja Kobiet
zgpzko.

W wieku niespełna 83 lat zmarł Bronisław Walicki, wybitny działacz na rzecz
polskości Zaolzia, były wiceprezes Kongresu Polaków.

3 ^ Wianki zorganizowało MK PZKO Orłowa-Lutynia, wystąpił Klub Taneczny Kmit,
zespół Olzanki z Olzy w Polsce, grał OJ Roman Jędrzejczyk.

Z T"

/ Na tradycyjne Wianki zaprosiło MK PZKO w Karwinie-Darkowie, w programie

ZH" wystąpili karwińscy przedszkolacy, grał zespół Wiesława Parany.

1 ^ W Polskim Gimnazjum im. J. Słowackiego w Cz. Cieszynie odbyła się międzyna■I H"
Irodowa
vwvvvu iwim.iviiv.ju
„l\u i-i
ucumiUMU Ii tolerancji.
IVJICI UI IV.JI • JU
II31UI II UJ~
konferencja iiuuiwvvu
naukowa„Ku
zrozumieniu
JakI\ UlZ.yi
uczyć Ihistorii
oj
czystej i regionalizmu na pograniczach",
pograniczach”, zorganizowana przez Kongres Polaków we
współpracy z Instytutem Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

™

1 /T W programie,,Zatańcz ze mną" zaprezentował się w Cz. Cieszynie zespół dzieI 0 cięcy Rytmika ZG PZKO.
1 ^

1 g Na wycieakę na Węgry pojechali członkowie PTTS Beskid Śląski.

1 ~J PZŚ Hutnik koncertował w kościele św. Piotra i Pawła w Olbrachcicach.
1 ~J W Katowicach odbyło się XXV Święto Śląskiej Pieśni Chóralnej Trojok Śląski
I / z udziałem chórów PZKO: Dźwięk z Karwiny-Raju, Lira z Karwiny-Darkowa i Su
cha z Suchej Górnej. Halina Pribula zdobyła Nagrodę im. Stanisława Moniuszki.

mmmm, , er

i

Towarzystwo Rowerowe Olza, Klub Kolarski Ondraszek i MK PZKO Cz. CieszynT -Centrum zorganizowały XVII Rajd do Źródeł Olzy, start był w Lasku Miejskim
w Jabłonkowie.

A Festyn Ogrodowy zorganizowało MK PZKO w Rychwałdzie, wystąpił zespół NieZ.łT zapominajki z Hawierzowa-Suchej.

*1-

A#1

1 Q Na tradycyjne spotkanie wiosenne, czyli smażenie jajecznicy zaprosiło MK PZKO
Karwina-Łąki.

IO

A Podczas wyjazdowego spotkania Klubu Propozycji MK PZKO w Piotrowicach
k. Karwiny, które odbyło się w Domu PZKO w Karwinie-Frysztacie, rozmawiano
o współpracy pezetkaowców w obwodzie karwińskim.

ZU

A W Bystrzycy przebiegał X Międzynarodowy Świętojański Festiwal FolkloryZH- styczny, który organizuje ZF Bystrzyca MK PZKO wraz z gminą. W programie
wystąpiły bystrzyckie zespoły szkolne Trowniczek i Łączka, ZF Bystrzyca, zespół Zaolzi
MK PZKO w Jabłonkowie, a także słowacki zespół SLUK, Trombitaśi Stefanikovci, Slezan
z Cz. Cieszyna, kapele Nowina i Bezmiana.
"1 A Scena Polska Teatru Cieszyńskiego w Cz. Cieszynie wystawiła premierę „Klubu
Z.T kawalerów"Michała Bałuckiego w reżyserii Adama Sroki.
AQ MK PZKO Cz. Cieszyn-Centrum zaprosiło członków i sympatyków chóru Harfa
na tradycyjną jajecznicę.

ZO

2Q Na Powitanie Lata z Piosenką zaprosiło MK PZKO Końska-Podlesie.

PTTS Beskid Śląski zorganizował wycieczkę do Jaworzynki i na Ochodzitę.

T A Chór żeński Melodia MK PZKO w Nawsiu wziął udział na Węgrzech w trzeciej
edycji festiwalu chórów i orkiestr Budapest Music Festival.

JU

Książnica Cieszyńska

MK PZKO Jabłonków

CZ III 6/2017
NR 7

Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne
Mezinśrodnl folklorni setkśni
The International Folklore Meeting ,

Pod zaśtitou hejtmana

Pod patronatem Ambasador
Rzeczypospolitej Polskiej w RC

Moravskoslezskeho kraje
Ivo Vondräka

Grażyny Bernatowicz

mm

Lasek Miejski Jabłonków
Mestsky les Jablunkov

Śląsk x Carovne Ostrohy

Hradist’an

Romanasul (Rumunia) • Calabruix (Hiszpania) • Osijek (Chorwacja)
Meraklides (Grecja)- Sonja Marinkovic (Serbia)

wif/w.gorolskiswieto.cz

PROGRAM
Piątek 4. 8. 2017 (od 17.30)

Niedziela 6, 8. 2017 (od 13.00)

Rozmarynek, Heligonkśri z Kysuc, Melodyjka,
Janośićek (Brno), Trombitaśi Śtefanikovci
(Nimnica, Słowacja), Gajdośska muzika
ze Stare Bfeclavi (Breclav), Kapela góralska
Warzonka (Żywiec, Polska), Kapela Wałasi
(Istebna, Polska); Zespół z TKB - Rumunia

Wspólny program zespołów zaolziańskich
„Z biegiem Olzy - Górnie, Zaolzi,
Bystrzyca, Oldrzychowice, Olza. Błędowice

Sobota 5. 8. 2017 (od 15.00)

Imprezy towarzyszące

Zagraniczne zespoły z TKB
(Hiszpania, Chorwacja, Grecja, Serbia, Rumunia)
Zespoły dziecięce Zaolzioczek, Lipka,
Łączka, Jackove

Występy gwiazd 70. GŚ:
Śląsk (PL), Carovne Ostrohy (SK),
Hradist'an (CZ)

Piątek:•
15.00
- Panel dyskusyjny
pt. MSF „Góralski Święto" jako fenomen
kulturowo-społeczny (Dom PZKO)

15.00 - „Witaczka“: muzykowani
na drabiniokach po Jabłonkowie
16.50 - Wernisaż wystawy malarstwa
i rysunku Agnieszki Pawlitko
„W Beskidach" (Dom PZKO)
17.50 - Wernisaż wystawy plenerowej
70 lat MSF „Gorolski Święto" (Lasek Miejski)
18.50 - Kawiarenka „Pod Pegazem“
Warsztaty grupy EtnografF
Prace w polu“ (również w sobotę)
Sobota:
8.00 - Rajd turystyczny „O kyrpce Macieja"
9.00
- Bieg przełajowy
„O dzbanek mleka (Lasek Miejski)

11.00
(również w niedzielę) - Pokaz
rzemiosła „Szikowne Gorolski Rynce
i wyrobu sera ,.Na sałaszu" (Lasek Miejski) /
11.00
(również w niedzielę) - Wystawa
plenerowa 70 lat MSF „Gorolski Święto"
(Lasek Miejski)
Niedziela:
9:50 - Mecz piłki nożnej (boisko na Białej)
9.50-12.00 - Grani na Rynku
koncert kapel ludowych
10.45 - Uroczyste Nabożeństwo
Ekumeniczne w kościele parafialnym
12.00-15.00 - Korowód: pochód zespołów
i wozów alegorycznych przez miasto

zwrot*
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Kościółek w Gutach

4

Anna Bangoura

15

Góralski Święto

22

cena 30 Kc

www.zwrot.cz

ILUSTROWANA KRONIKA MIESIĄCA: LIPIEC 2017
PITS Beskid Śląski zorganizowało wycieczkę autokarową do Beskidu Małego.

1 Na Festiwalu Folklorystycznym Vychodnä na Słowacji wystąpiły z programem
I „Z biegiem Olzy" zespoły regionalne działające i współpracujące z PZKO: Górole
z Mostów k. Jabłonkowa, Zaolzi z Jabłonkowa, Bystrzyca z Bystrzycy, Oldrzychowice
z Oldrzychowic, Olza z Cz. Cieszyna, Suszanie z Suchej Górnej i Błędowice z Hawierzowa-Błędowic. Autorami widowiska,/ biegiem Olzy"są Danuta Milerska, Michał Milerski, Barbara Mraćna, Jan Mraćna, Roman Kulhanek.

Pezetkaowcy ze Skrzeczenia pojechali razem z gośćmi z zaprzyjaźnionego Towa
rzystwa Miłośników Ziemi Grodkowskiej na wycieczkę do Ostrawy.

1 W Boguminie rozegrano XIII Międzynarodowy Turniej w Piłce Nożnej, zorganizowaI ny przez MK PZKO w Skrzeczoniu. Zwyciężyli piłkarze Old Boys z Chałupek, druga by
ła drużyna Klubu Weterana Sportu z Grodkowa, gospodarze uplasowali się na III miejscu.
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1 Na Festynie Ogrodowym MK PZKO w Wędryni-Zaolziu wystąpiły przedszkolaki
I z miejscowego polsko-czeskiego przedszkola oraz mażoretki ztrzynieckiego Domu
Dzieci i Młodzieży. Do tańca grał DJ Czesław Pomykacz.
1 Na Tradycyjnym Festynie MK PZKO w Skrzeczeniu wystąpił zespół Niezapominajki
I z Hawierzowa-Suchej.

Q Podczas Przeglądu Mniejszości Narodowych w Trzyńcu wystąpili m.in. uczniowie
y trzynieckiej polskiej szkoły. Placki ziemniaczane serwowało MK PZKO Leszna Dol
na, rojberkę i kołacze MK PZKO Niebory.

1

O

A ^czniowie

1
1 Cierlicka, Olbrachcie i Błędowic wzięli udział w Cierlicku
I U- I 4 w Małym Obozie Szkolnym, gdzie m.in. poznawali Polskę na wesoło.

1 A Z Jabłonkowa do Cz. Cieszyna wyruszyli pierwsi uczestnicy XXVII Pieszej PielI 4 grzymki Zaolzie-Jasna Góra.
1 r WCz. Cieszynie rozpoczęła się sześciodniowa XXVII Piesza Pielgrzymka Zaolzie
I D -JasnaGóra.

1

r Klub Młodych Gróń MK PZKO w Bystrzycy zaprosił do Parku PZKO na X Hawaii

I J Party. Było barman show, atrakcje dla dzieci, wystąpił Dan Nekonećny.

1

r MK PZKO w Nydku prowadziło na Bierfeście stoisko z plackami ziemniaczanymi
i oscypkami.

ID

1 r Do gminnego TrzycieskiegoLata włączyło się i MK PZKO w Trzycieżu. W stoisku
I D podawali pezetkaowcy kołacze, placki na blasze, hot-dogi i polski bigos. W pro
gramie tańczył zespółTrzanowice MK PZKO wTrzanowicach.

1

I / Podczas Jabłonkowskiego Jarmarku nagrodę Jabłonkowskiego Jabłka
zdobył m.in. chór męski GorolMK PZKO oraz Józef Cienciała, długolet
ni przewodniczący komitetu organizacyjnego Gorolskigo Święta. Wystąpiły również ze
społy PZKO: Zaolzi, Zaolzioczek, Lipka.
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Zbliża się 85. rocznica śmierci Żwirki i Wigury

HISTORIA
Zabójstwo cesarzowej 137

SALON SZTUKI

CERLJCKO/Zbliża się 85. rocznica śmierći pilota Franciszka Żwirki i
konstruktora lotniczego Stanisława Wigury. Obaj zginęli 11 września 1932 w
katastrofie lotniczej w Cierllcku.

Beskidy okiem Agnieszki Pawlitko 140

RECENZJA ZWROTU

MK PZKO Cierlicko-Kościelec starannie przygotowuje się do obchodów 85.
rocznicy wspomnianej katastrofy.

Co Jot o Góralskim Święcie napisał 141
Książka o kawiarni Avion

Na Żwirkowisku stanął trzeci panel Informacyjny, który opisuje zwycięstwo
polskiej załogi w Challenge z 1932 roku, Żwirkowisko i gminę Cierlicko.

w czeskim wydaniu 142

- Oprócz trzeciego panelu informacyjnego udało się przygotować i
wydrukować nowe materiały promocyjne o Żwirkowisku, a także zrealizować
już czwarty dodruk publikacji .Synowie Ikara" - opisuje Tadeusz Smugała,
prezes MK PZKO. Koło dysponuje już też czeską wersją publikacji pt. „Ikarovi
synovä".
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niedziplp 10 września uroczystości ofirialnp rozooczniemv o eoriz. 11 00
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GOROLSKI ŚWIĘTO OD KUCHNI
Wszelkie rocznice bywają okazją do

Kiedyś zaczynaliśmy bezpośrednie przy

chórzystów, gawędziarzy z kraju i z zagra
nicy.

refleksji, podsumowań, analiz. Zmuszają

gotowania sceny i widowni do Gorolskigo

Szykowaliśmy się na przyjazd znakomi

do rozważań na tematy różne. Do zasta

Święta w Lasku Miejskim na początku tygo

tych gości - przedstawicieli instytucji pań

nowienia się nad przebytą drogą oraz do

dnia. Wtedy dyrektor Fiuty Trzynieckiej zwal

stwowych z Czech, Słowacji i Polski, którzy

rozmyślań nad tym, co dalej.

niał na tydzień naszych członków z obowiąz

swoim udziałem podkreślają rangę tej zna

ków pracy w hucie.

komitej imprezy. Był w 2007 roku premier

W związku z tym pojawiają się tu i ów
dzie próby bardziej lub mniej szczęśli

Dzisiaj muszą nam wystarczyć dwa dni, by

Republiki Czeskiej. Mieliśmy tu przecież go

wych wypowiedzi, które oparte są czasa

wszystko zapiąć na ostatni guzik! A wszystko

ści z całej Europy, z Australii, dalekich Sesze

mi na domysłach, czasami na fałszywych

to w ramach własnego urlopu! Kolejne po

li. Przylecieli nawet Chińczycy z Hong-Kon-

przekazach wynikających ze złych chęci

święcenie. Tak było do 69. Gorolskigo Święta.

gu. Iście światowa mieszanka kultur i naro

lub po prostu ze zwykłej niewiedzy.
Może warto więc pokusić się o przybli
żenie czytelnikom fenomenu Gorolskigo
Święta z tej mniej fenomenalnej strony - od
kuchni.

dowości.

NADZWYCZAJNE JUBILEUSZOWE
PRZYGOTOWANIA

Oprócz programu prezentowanego na
scenie jest jeszcze mnóstwo imprez towa

Siedemdziesiątka to ważny okres w ży-' rzyszących: rajd turystyczny O Kyrpce Ma
ciu człowieka. W życiu naszego Miejscowe

cieja, bieg przełajowy O Dzbanek Mleka,

Jak wiadomo Międzynarodowe Spotka

go Koła PZKO również. Dlatego chcieliśmy

świętogóralska Kawiarenka pod Pegazem,

nia Folklorystyczne „Góralski Święto" miały

się jak najlepiej do tego przygotować. Jak?

prezentacja twórczości ludowej i rzemieśl

swój początek w festynie ludowym w 1947

Przede wszystkim zaproponować naszym

niczej w Lasku Miejskim, mecz piłki nożnej

roku. Wtedy, dwa lata po zakończeniu II woj

gościom jak najlepszy program z występa

Orłów Zaolzia. Każda z tych imprez wyma

ny światowej, w której prawie każdy na Zaol

mi najlepszych zespołów.

gałaby oddzielnego omówienia.

ziu stracił kogoś ze swoich najbliższych, lu

To jednak pociągało za sobą niesamowite

dzie potrzebowali wiary w nowy początek.

problemy. Firma zapewniająca nagłośnienie

Festyn ludowy pozwalał im choć na chwilę

i oświetlenie rozpoczęła niezbędne prace już

Wspaniała i niepowtarzalna atmosfera

zapomnieć o okropnościach wojny. Wiara

dwa tygodnie przed planowanym otwar

rodzinna panująca od lat na Góralskim

w lepsze jutro dodawała ludziom skrzydeł

ciem! Trzeba było kompletnie przerobić insta

Święcie oraz zadowolone rzesze tysięcy od

i kształtowała nowe pomysły. Można poku

lacje elektryczne, żeby można było zapewnić

wiedzających to najlepsza wizytówka dla

sić się o stwierdzenie, że Góralski Święto po

wymagane oświetlenie i nagłośnienie.

organizatorów. Od lat Góralski Święto jest

wstało z potrzeby chwili, czy jak mówi Tade
usz Filipczyk - z potrzeby serca.

NIEPOWTARZALNE MIEJSCE SPOTKAŃ

Musieliśmy zbudować dodatkowe podium

miejscem odpoczynku dla rodzin z dziećmi,

dla orkiestry ZPiT„Śląsk". Wynająć dodatkowy

świętem kultury ludowej, miejscem spo

W ciągu 70 lat ta lokalna impreza, festyn

agregat prądotwórczy, by nas pogoda nie za

tkań z przyjaciółmi i znajomymi. Miejscem,

ludowy, przekształciła się w wielką fetę

skoczyła itd. Przygotować odpowiednie za

w którym, w kulturalnej atmosferze, można

folklorystyczną przyciągającą do jabłon

plecze gastronomiczne, by wyżywić i napoić

posłuchać góralskiej muzyki, zobaczyć ko

kowskiego Lasku Miejskiego dziesiątki ty

rzesze gości, którzy przyjechały skosztować

lorowe występy tancerzy na scenie oraz de

sięcy ludzi.

naszych góralskich specjałów.

gustować specjały kuchni regionalnej.

Góralski Święto po kilku przeprowadz

Wszystko musiało być wzorowo przygo

Każdy, kto od lat przyjeżdża do Jabłon

kach ostatecznie znalazło miejsce w jabłon

towane na przyjęcie kilkunastu tysięcy od

kowa na Góralski Święto, cieszy się, że wła-

kowskim Lasku Miejskim. Scena? Owszem
była - zbita z desek, na zboczu pod lasem,
bez dachu. Dopiero z biegiem lat udało nam
się wybudować (oczywiście społecznie) jej
zadaszenie, zrobić instalacje elektryczne, do
prowadzić wodę, zainstalować oświetlenie.
Z biegiem lat rosły wymagania różnych
instytucji, które w efekcie zmusiły nas do wy
budowania (pod groźbą zakazu organizo
wania imprezy) murowanych sanitariatów.
Nikogo wtedy nie interesowało, czy mamy
na to siły i środki. Sanitariaty miały być i ko
niec. I były. Kolejny zryw, kolejny wysiłek, ko
lejne poświęcenie...

PRZYGOTOWANIA W LASKU MIEJSKIM
Pozwolę sobie czytelnikowi przybliżyć
rzeczy, których z perspektywy miejsca na
ławce przed sceną nie widać.

2

wiedzających. Na scenie w ciągu trzech festi
walowych dni miały wystąpić setki tancerzy,
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OD WYDAWCY

śnie tu spotka się z życzliwym przyjęciem
przez miejscowych Polaków. Jest to oczywi
ste. Tak właśnie ma być.

OD ŚRODY W LASKU
Prace w Lasku Miejskim rozpoczyna w śro

ka do korowodu (czy wiecie, że w tym roku
na tydzień przed Góralskim Świętem Adam

dę przed Góralskim Świętem komisja tech

Ryłko wraz z Jankiem Trombikiem uczyli no

Wielu ludzi odwiedzających Gorolski

niczna przygotowująca cały kompleks do im

wego siwka schodzić i wchodzić po scho

Święto nie zdaje sobie jednak sprawy z całe

prezy. Później wkraczają do Lasku kolejne ko

dach na most w Lasku Miejskim?).

go skomplikowanego procesu organizacji

misje i kontytuują swoją pracę.

Musimy dopilnować i wystawić mnóstwo

i przygotowania Gorolskigo Święta, ogromu

W następny poniedziałek komisja tech

wysiłku organizacyjnego całej rzeszy ludzi,

niczna sprząta ławki z widowni, okablowa

niejszy jest zawsze dla nas moment przed

nie elektryczne, instalacje wodno-kanaliza

Góralskim Świętem, kiedy to trzeba płacić za

który jest potrzebny do sprawnego przebie
gu trzydniowych uroczystości.

faktur i jeszcze więcej ich zapłacić (najtrud

cyjne, oświetlenie, sprząta Lasek Miejski, od

otrzymane faktury, a dochodów jeszcze nie

Wśród odwiedzających Lasek Miejski w Ja

wozi śmieci itd. W poniedziałek o 13 godz.

mamy).

błonkowie nie brak również malkontentów,

nie ma w Lasku Miejskim po Góralskim Świę

A to jest tylko niewielka część z mnóstwa

którzy sami nic nie robiąc wiedzą najlepiej, jak

cie ani śladu. Wszyscy spotykamy się w Do

czynności, które muszą być wykonane, żeby

to wszystko należy zrobić i zorganizować. Jest

mu PZKO przy wspólnym obiedzie.

wszyscy odwiedzający Góralski Święto mo

ich jednak zdecydowana mniejszość, można
powiedzieć - wyjątki.

gli być zadowoleni. Do pracy potrzebni są

ZA DARMO NIE DA RADY
A teraz kilka danych dotyczących kosz

PIĘTNAŚCIE KOMISJI
Pozwólcie, że przytoczę tu kilka faktów

ludzie a tych, wiadomo, jest z roku na rok
coraz mniej.

tów Gorolskigo Święta. Mało kto zdaje sobie
sprawę z tego, że osoby przygotowujące Gó

WSPÓŁPRACA Z KOŁAMI

dotyczących jubileuszowego Gorolskigo

ralski Święto poświęcają na to swój wolny

Święta. Przygotowania do Gorolskigo Święta

czas, jeżdżą na swój koszt własnym samo

Kołami PZKO, na których przed Góralskim

rozpoczynają się w MK PZKO w Jabłonkowie

chodem załatwiając różne sprawy, wypisują

Świętem ustalane są podstawowe sprawy do

już w październiku lub listopadzie poprzed

zamówienia, spisują umowy z występujący

tyczące zaopatrzenia, cen niektórych sprze

niego roku. Zarząd Miejscowego Koła PZKO

mi zespołami, dostawcami, osobami fizycz

dawanych produktów, regulaminu działania,

powołuje Komitet Organizacyjny Gorolskigo

nymi i prawnymi, przygotowują do druku

odpłatności za stoiska, dotacji za wystawienie

Święta, który przygotowuje ogólną koncep

i drukują różne dokumenty, karty, bony

wozów alegorycznych i wiele innych.

cję i ramy programowe. Wspólnie z przedsta

żywnościowe, ulotki, zaproszenia, progra

Przed Góralskim Świętem z odpowiednim

wicielami Tygodnia Kultury Beskidzkiej usta

my. Muszą zorganizować ludzi do obsługi
w stoiskach.

wyprzedzeniem organizowane są spotkania

la i koordynuje niezbędne działania, które zo
staną podjęte w niedalekiej przyszłości.
Do sprawnego przebiegu Gorolskigo

Ważne są więc spotkania z okolicznymi

dotyczące wymagań higieny, przestrzega

Organizatorzy muszą przygotować infor

nia przepisów przeciwpożarowych, zebrania

macje do prasy, nagrywać rozmowy dla radia

członkowskie. Jest to ogromny, wspólny wy

Święta jabłonkowskie MK PZKO powołuje

i telewizji. Zadbać o odpowiednią reklamę

siłek nas, członków Polskiego Związku Kultu

15 komisji: techniczną, gospodarczą, finan

w środkach masowego przekazu, przygoto

ralno-Oświatowego. Za wszystko odpowie

sową, reklamy i propagacji, bezpieczeń

wywać afisze, billboardy, bannery, zapewnić

dzialny jest oczywiście główny organizator -

stwa, higieny i zdrowia, organizacyjną, pro

przywóz prowiantu oraz wszystkich niezbęd

Miejscowe Koło PZKO w Jabłonkowie.

gramową, organizacji korowodu, opieku

nych materiałów do Lasku Miejskiego, pro

Drodzy Czytelnicy, pozwólcie, że zazna

nów zespołów, wystawy Izby Regionalnej,

wadzić rozmowy z potencjalnymi sponsora

jomię Was przynajmniej z niektórymi wydat

biegu O Dzbanek Mleka, rajdu turystyczne

mi i przygotować do podpisu odpowiednie

kami, niezbędnymi do zapewnienia prawi

go O Kyrpce Macieja, Kawiarenki pod Pega

umowy. Następnie o tych sponsorów za

dłowego funkcjonowania tej naszej najwięk

zem i wystawy okolicznościowej.

dbać i poświęcić im czas. Należy przygoto

szej związkowej imprezy. Mam nadzieję, że

wać, wydrukować i wysłać listy z podzięko
waniami.

tologizowanie niektórych, krzywdzących ja

Na czele każdej komisji stoi jedna osoba,
która we własnym zakresie zapewnia odpo
wiednią liczbę osób do pomocy i organizuje
pracę komisji.

Nie można zapomnieć o rozmaitych dro
biazgach, nawet takich, jak zapewnienie siw

pozwoli to przynajmniej na częściowe odmi
błonkowskie Koło, poglądów.
Dokończenie na stronie 18
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TEKST: HALINA SZCZOTKA / ZDJĘCIA: HALINA SZCZOTKA, WIESŁAW PRZECZEK, ARCHIWUM RODZIN KRĘŻELOK, SOWA, DORICOWIE, KAPELI LIPKA

m ZGLISZCZACH WSPOMNIEŃ
To była upalna, spokojna pierwsza noc
sierpniowa. Po północy ciszę przerwały sy
reny wozów strażackich jadących w stronę
kościółka.
I bardzo szybko zaczęła się szerzyć infor
macja, w którą trudno było uwierzyć - spło
nął drewniany kościółek w Gutach, najstar
sza drewniana świątynia na Śląsku Cieszyń
skim. - Ale jak to, spłonął? Przecież to
niemożliwe - pytali ludzie, dla których szesnastowieczna świątynia była równie oczy
wistym i stałym elementem krajobrazu be
skidzkiego, jak wznoszący się nad nią szczyt
Jaworowego.
- Spłonął. Nic nie zostało - potwierdzali
informację ci, którzy musieli rano do pracy
wybrać inną drogę, bo ta prowadząca koło
kościółka była zamknięta.
Równie szybko o wypadku poinformo
wał rzecznik straży pożarnej Petr Kudela:
- Straż pożarna została o pożarze poinfor

4

mowana chwilę po wtorkowej północy.

-Za brzeg u, razem z nimi siedem jednostek

niecałą godzinę, do rana zgliszcza dogaszali

Do Gutów natychmiast wyjechały (tzn. już

ochotniczej straży pożarnej -Trzyniec-Guty,

strażacy z jednostki Trzyniec-Guty. O poża

w środę 2.8.2017) trzy jednostki straży po

Jabłonków, Nawsie, Bystrzyca, Gnojnik, Rze

rze poinformowaliśmy burmistrz Trzyńca

żarnej - zTrzyńca, Frydka-Mistka i Ostrawy-

ka i Dobracice. Ogień strażacy opanowali za

Verę Palkovską.
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I zwykle oszczędną w słowa oficjalną in
formację prasową rzecznik uzupełnił stwier

POWSTANIE ZE ZGLISZCZ
Już wiadomo, że za dwa lata w Gutach

TO BYŁ NASZ KOŚCIÓŁEK
Drewniany kościół był inspiracją dla ma
larzy i poetów. Paweł Wałach złapał za pę

dzeniem, że wstępnie szacuje się szkodę na

może stać odnowiony kościół. Ten, który

kilkadziesiąt milionów koron, jednak jej war

spłonął, miał bowiem dokładnie zrobioną

dzel po pożarze i stworzył kolejne obrazy.

tość historyczna jest nieobliczalna. O pożarze

dokumentację. Na miejscu pracują specjali

Jeden z nich, zatytułowany „Kwiat Zaolzia -

zaczęły informować wszystkie czeskie media:

ści, którzy zbierają pozostałości, dokumen

pisały o łzach, smutku, i o tym, że po pożarze

tują je i wybierają te, które będzie można

kościółek w Gutach 1-2 sierpnia 2017" zdo
bi naszą okładkę.

pozostał przed zgliszczami drewniany krzyż.

wykorzystać do odbudowy kościółka.

Nie tylko dla miejscowych pożar kościoła

Nie da się natomiast odnowić wyposaże

Kościółek był miejscem pielgrzymek dla
ludzi, którzy z Gutów i okolicy pochodzili.

był jak śmierć w rodzinie. - Przychodzą tu

nia świątyni, które było unikatowe. Z najstar

I nawet jeśli wyprowadzili się stąd daleko,

taj, stają przed zgliszczami i płaczą - opisy

szego okresu luterańskiego znajdował się

starali się choć raz w roku odwiedzić starą

wał atmosferę w Gutach prezes Miejscowe

w kościele fragment ołtarza ufundowanego

świątynię przy okazji odpustu.

go Koła PZKO Jan Kaleta.

przez rycerza Jerzego Sobka z Kornic i Jerze

Ogłosiliśmy na Facebooku apel, by lu

go Nieborskiego z Nieborów. Ich barwne

dzie przysyłali nam wspomnienia i zdjęcia

herby i inicjały zostały przedstawione w dol
nej części ołtarza.

związane z kościółkiem. Jeden mail przy

Szybko też zaczęto zastanawiać się nad
przyczyną pożaru. Dla wielu najbardziej praw

Cenny był również chór w kształcie litery

- We are from the United States and live

dopodobne było albo uszkodzenie instalacji

L, ozdobiony malowaną arabeską. Jego au

in the state of Michigan. We visited Trinec

elektrycznej, albo zaprószenie od świeczki na

torem był według napisu z 1642 roku Szcze

and Jablunkov in October 2015, to meet

cmentarzu koło kościoła. - Jakoś łatwiej się

pan Sowa z Nieborów. Malowidła oraz napi

with family we had found after forty-three

pogodzić ze stwierdzeniem „Bóg tak chciał" przyznawali miejscowi.

sy na chórze były cennym dokumentem

years of lost communication. (Jesteśmy ze

zdobnictwa sakralnego na Śląsku Cieszyń

Stanów Zjednoczonych, mieszkamy w sta

UMYŚLNE PODPALENIE

Dwa dni później policja poinformowała,

skim z okresu wojny trzydziestoletniej.

szedł nawet ze Stanów Zjednoczonych.

nie Michigan. Odwiedziliśmy Trzyniec i Ja

że chodziło o umyślne podpalenie i w związ

Oprócz tego w kościele znajdowały się

ku z tą sprawą postawiła oskarżenia trzem

obrazy i rzeźby z XVII wieku. Z XVIII wieku po

się z rodziną, którą odnaleźliśmy po 43 la

młodym mężczyznom, z których jeden jest

chodziły ołtarz główny Bożego Ciała i ołtarz

tach, kiedy straciliśmy z nią kontakt).

nieletni. Sprawcy mieli w planie podpalenia

boczny Marii Panny. Pożar strawił też baroko

kolejnych obiektów sakralnych.

wą ambonę i drewnianą chrzcielnicę.

błonków w październiku 2015, by spotkać

Rodzina z Milikowa zabrała Romana i Cherie Sowa do kościółka w Gutach. Roman So-
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wa, którego ojciec pochodził z Jasła, był bar

z 2010 roku przesłali Jana i Lukas Doricowie.

dzo wzruszony, kiedy zobaczył arabeskę na

- Było to nasze ulubione miejsce na randki.

chórze podpisaną Szczepan Sowa. Państwo

Zniknęło razem z pożarem - napisali.

Sowa przesłali nam pamiątkowe zdjęcie

Na ślubach w kościółku grała też kapela

sprzed kościoła i z jego wnętrza.

Lipka. Podczas uroczystości śpiewały w ko

- We will always be grateful to our family

ściółku też nasze chóry - m.in. Zgoda, Go-

in the Czech Republic for taking us to see this

dulan-Ropica.

sixteenth century Polish treasure.This is a ter

- Kościółek w Gutach był naszym drugim

rible loss for your community and we share

domem. Mąż chodził do niego od dziecka, ra

your sorrow-zakończyli list Roman and Che-

zem ze swoimi braćmi w nim ministrował. Kie

rie Sowa. (Będziemy zawsze wdzięczni naszej

dyś msze były tylko w sobotę. Kiedy się pozna

rodzinie w Republice Czeskiej za to, że poka

liśmy, również zaczęłam chodzić do tego ko

zała nam ten polski szesnastowieczny skarb.

ściółka. Przed 20 laty wzięliśmy w nim ślub,

To duża strata dla waszej społeczności i dzie
limy wasz smutek).

ochrzcili dzieci i odprowadzili w ostatnią drogę
mamusię. Wspomnienia zostaną na zawsze,
będzie nam brakowało kościółka. Nowy już nie

DRUGI DOM

będzie miał tego starego zapachu, który za

Wspomnieniami podzieliły się też z nami
rodziny z Gutów i Nieborów. Ślubne zdjęcie
Józef Drong

wsze przypominał, ile stuleci tam stoi i ilu ludzi
Światło nadziei - Paweł Wałach

się w nim modliło - napisała Silvie Krężelok. ■
Rys. Teresa Krężelok
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„WSZYSTKO MIJA
'
I TO MIJANIE
JEST WIECZNYM TRWANIEM...”
Gdy próbuję sobie ostatnio przypomnieć,
kiedy po raz pierwszy usłyszałam o drew
nianym kościółku w Gutach, z mroków nie
pamięci wyłania się dziecinne odkrycie, lo
kalna rewelacja. „W Gutach kościół zjedli"
- takie stwierdzenie urasta w wyobraźni
dziecka do rangi kolejnej baśni.

TEKST I ZDJĘCIA: RENATA PUTZLACHER
Jaś i Małgosia znaleźli przecież w lesie
chatkę z piernika i marcepanu (w niektórych
wersjach miała dach z ciastek, a okna z cu
kru, im więcej było tych specjałów, tym bar
dziej ślinka ciekła) i zanim pojawiła się Baba
Jaga, zjedli dach, ściany chatki oraz płot. Je
żeli „w Gutach kościół zjedli", to z czego był
zbudowany?
Mieszkańcom naszego regionu nie trzeba
wyjaśniać tego zabawnego nieporozumie
nia, nie chodzi przecież o jedzenie, ale o jo
dły. Z grubych belek, które wyciosano z po
dłużnie przepołowionych jodeł, zbudowano
w 1563 roku w małej wiosce Guty kościół.

W tym samym roku zakończono w dale

ka", tak opisywał to miejsce w okresie między

uznawany za początek okresu kontrrefor

wojennym w swej książce„Śląskza Olzą":

macji. Historia guckiego kościółka jest tego

Dużo jest na Śląsku pięknych kościołów

dowodem - wybudowali go protestanci, ale

drewnianych, ale kościół w Gutach należy do

w 1654 roku za sprawą cesarskiej komisji re-

najpiękniejszych. Odziany jest szatą godną

katolizacyjnej odebrano im kościół i przeka

zaiste najwyższego podziwu. Dominującym

zano go w gestię administracji Kościoła ka
tolickiego.

gont. Szyndzioł darty z drzewa smolistego

Warto jednak przypomnieć dwa fakty:

ulega naturalnym wpływom słońca i deszczu
i otrzymuje rychło swoistą, bardzo ładną pa

w 1781 roku Jan Molin, ewangelik z Rakowca

tynę. Każdy szyndzioł z osobna zmienia się

i Jan Duława, katolikz Gnojnika, a na cmenta

pod wpływem warunków atmosferycznych

rzu przykościelnym do 1882 roku pochowy-

niejako indywidualnie, skutkiem czego w bu

Paweł Hulka-Laskowski, pisarz i tłumacz,
znany przede wszystkim dzięki pierwszemu

ZWROT | 8/2017

elementem tej szaty jest szyndzioł śląski, czyli

wieżę w kształcie, jaki znaliśmy, wybudowali

wano katolików i ewangelików.
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przekładowi„Przygód dobrego wojaka Szwej

kim Trydencie obrady soboru, który jest

dowli, odzianej szyndziołem, powstaje duże
zróżnicowanie przy jednoczesnej jednolitości
kształtu. To jest wyjątkowo piękne.

KOŚCIÓŁ W GUTACH

Jak widać, drewniane kościółki to nie tyl
ko dzieło rąk ludzkich... W tym samym roku,
w którym budowniczy trudzili się w Gutach,
„umiarkowanie reformatorski i umiarkowa
nie katolicki" poeta Jan Kochanowski został
dworzaninem i sekretarzem na dworze kró
la Zygmunta Augusta w Krakowie. W jednej
ze swych „Pieśni", które powstawały w tam
tym okresie, pisze:
Ty nie miej za stracone,
Co może być wrócone:
Siła Bóg może wywrócić w godzinie;
A kto mu kolwiek ufa, nie zaginie.
Do niedawna gucki kościół pod wezwa
niem Bożego Ciała był najstarszą zachowaną
drewnianą świątynią na Śląsku Cieszyńskim.
Biorąc pod uwagę fakt, że z 73 kościołów zrę
bowych, jakie tu niegdyś wybudowano, za
chowało się do naszych czasów dwanaście
(z tego 4 na terenie Polski), strata kolejnego

„sobotą". Hulka-Laskowski porównywał ją

Potem zaintrygowały mnie stare ławki

boli wszystkich, niezależnie od wyznania.

w swojej książce do „szerokiej, sowitej i wa-

kościelne, ukryte pod „sobotami". Podeszłam

„Jeden maluczki kościół - tak wiele uby
ło"... Kiedy usłyszałam tę straszną wiado

chlarzowato odstającej falbany u bogatej

bliżej i zobaczyłam GO. Obok ławek (usta

sukni".

wionych jakby w kolejce) stał konfesjonał.

mość, pomyślałam nie tylko o parafianach

W 2006 roku chciałam wydać swój ósmy

W miejscu, gdzie pewnie ksiądz opierał gło

i lokalnych patriotach, ale także o naszych

tomik wierszy, ale nie miałam tytułu ani po

wę po kolejnej spowiedzi, zobaczyłam inną

zaolziańskich artystach, pisarzach, mala

mysłu na okładkę. Wiedziałam, że musi to

głowę, drewnianą, anielską. Jej mglisty zarys

rzach i grafikach, których to miejsce zawsze

być jakiś motyw swojski, beskidzki, kojarzą

pojawiał się przedtem w mej wyobraźni.

inspirowało.

cy mi się z Procnerowskim aniołkiem-beski-

Uniwersalny symbol i uniwersalna nazwa.

dziołkiem, który już tyle lat stoi na straży na

„Angelus"...

Reagując na apel redaktor naczelnej
„Zwrotu" dotyczący zbierania zdjęć i wspo
mnień związanych z kościółkiem w Gutach,

szego domowego ogniska.
Pojechaliśmy więc do Gutów, miałam

W latach 2011-2012 w guckim kościele
przeprowadzono skomplikowaną rekonstruk

postanowiłam opisać, w jaki sposób jego

bowiem przeczucie, że w przebogatym

cję, a następnie do miedzianej bani pod krzy

fragment znalazł się na okładce mego zbior

wnętrzu kościółka spotkam mojego boha

żem włożono dokumenty i pamiątki dla na

ku „Angelus", wydanego w 2006 roku.

tera. Był słoneczny dzień i najpierw zauwa

stępnych generacji, pisemne poselstwo oraz

W związku z tym wyszperałam archiwal

żyłam lotnię (paralotnię?), krążącą nad Ja

gazety w języku czeskim i polskim.

ny dysk CD i i znalazłam na nim trochę inne

worowym, a potem gucki kościółek; jego

Co przekażemy po straszliwym pożarze

zdjęcia, powiedzmy, że nie niedzielne, od

dach i zadaszenie krużganków pokryte były

tym, którzy przyjdą po nas? Wolałabym, że

świętne, a!e,,sobotnie".

świeżym śniegiem. Ten skrzył się również na

by nie czytali tego, co pojawia się w niektó

Większość z nich robiłam bowiem w kruż
ganku okalającym kościół, nazywanym

okolicznych nagrobkach. W ten sposób po

rych gazetach i tabloidach. Może wystar

wstał wiersz,,Cmentarz w Beskidach".

czyłby jeden staroświecki przekaz: „W Gu
tach kościół z jedli". I westchnienie Pawła
Hulki-Laskowskiego, dotyczące czasu i prze
mijania, które przytaczam na końcu.
Jakby nie było, ten kościółek przetrwał
wojnę trzydziestoletnią, dwie wojny świa
towe i czasy, w których zamykano świąty
nie albo przerabianoje na magazyny. Para
doksalnie w przetechnicyzowanym współ
czesnym świecie wystarczyło kilka butelek
z benzyną...
Na cmentarzyku guciańskim ktoś gorzko
płakał nad wieńcami i szarfami. Ale to już
dawno temu. Pół roku czy pół wieku, wszyst
ko jedno.Tutaj czas nic nie znaczy. Jest słoń
ce, są łzy, jest gorzki żal i jest radość życia,
po której przychodzi śmierć. Wszystko mija
i to mijanie jest wiecznym trwaniem.
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KOŚCIÓŁ W GUTACH

RENATA PUTZLACHER

CMENTARZ W BESKIDACH
Z dachu kościoła
stromego jak
memento mori
anioły zjeżdżały
na lipowych sankach
i lądowały miękko
w lesie krzyży
które machinalnie ciosał
miejscowy Dedal
wpatrzony w lotnię
gdzieś nad Jaworowym
w której cieniu
wisiało na włosku
młode życie

KOŚCIÓŁEK W GUTACH

To wszystko nie zmieściło się

i otyłymi cherubinami

w kościółku

które zdają się mówić

Krzepiący komplet

którego wnętrze jest

że śmierci nie ma

konfesjonał i mary

jak bombonierka

że już stąd bezpośrednio

kilka ławek pod zadaszeniem

ze słodką Madonną

odchodzi się w wieczność

solidnym drewnianym

tonącą w kwiatach

po skrzypiących schodach

Kościółek w Gutach, Paweł Wałach
10
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SPOTKALI SIĘ
POD KRZYŻEM
W niedzielę 6 sierpnia wierni z Gutów po raz
pierwszy spotkali się na mszy św. pod krzy
żem, który ocalał po pożarze drewnianego
kościoła Bożego Ciała z 1563 roku, zniszczo
nego doszczętnie przez podpalaczy nocą
z 1 na 2 sierpnia. Msze św. pod gołym nie
bem odprawiane będą tu teraz co tydzień.

Kilkaset osób nie tylko z Gutów przyby

- Nie zaprosił nas tu dziś dźwięk dzwo

Wymienił przedmioty, należące do kościo

ło na niedzielne nabożeństwo, które roz

nu, ale zaprosiła nas woń spalonego ko

ła w Gutach, które zachowały się dzięki temu,

poczęła Koronka do Miłosierdzia Bożego.

ściółka - mówił ksiądz proboszcz, prosząc

że przechowywane były w innych miejscach.

Mszę św. w języku czeskim celebrował pro

0 przebaczenie dla sprawców. - Nie zapro

To ornaty, paschały, zabytkowy kielich, znaj

boszcz rzymskokatolickiej parafii wTrzycie-

sił nas dźwięk dzwonu, zaprosił nas Pan Je

dująca się we frydeckim muzeum rzeźba.

żu, do której należą również Guty, ks. Kazi

zus z krzyża, wołając: Ojcze, odpuść im, bo

mierz Płachta. W oczach wielu obecnych

nie wiedzą, co czynią.

pod krzyżem osób pojawiały się łzy.
W powietrzu nadal czuć było woń spalo

Dziękował wszystkim, którzy przyszli z po
mocą, również finansową, podczas pierw

Podczas kazania podjął temat szczęścia

szych prac zabezpieczających na pogorzeli

1 pokoju, którego człowiek nie może kupić.

sku. To, że kościół zostanie wybudowany od

nego drewna. Za krzyżem pozostało pogo

Stwierdził, że tak jak w radiu szuka się odpo

nowa, jest już pewne. Niektóre instytucje za

rzelisko, spalona była też część płotu od stro

wiednich fal, tak w życiu trzeba nastroić się

ofiarowały od razu konkretną pomoc. Hojni

ny, gdzie wiatr najbardziej rozprzestrzenił

na falę Bożą. Na niedzielę przypadła uroczy

byli również uczestnicy niedzielnej mszy św.

ogień.Tam zostały już wycięte wysokie drze

stość Przemienienia Pańskiego. - Panie, do

W związku z podpaleniem zabytkowe

wa. Pozostałe wokół miejsca pożaru miały

brze nam z tobą, zbudujemy tu namiot - cy

go drewnianego kościoła w Gutach policja

spalone liście, nadpaloną korę. Przebijała

tował ksiądz jakże znamienne w tym wypad

zatrzymała trzy osoby. Sąd we Frydku-Mist-

przez nie syta zieleń drzew bardziej oddalo

ku słowa z Ewangelii.

nych od czarnych zgliszcz.

ku podjął decyzję o aresztowaniu dwóch

Pod koniec ks. Płachta powrócił do tematu

z nich, trzecia, dzięki której udało się szyb
ko zidentyfikować sprawców, na razie prze

Cudem ocalały krzyż misyjny, który stał

spalonego kościoła. - To, co się stało, nie jest

przed świątynią, też ucierpiał nieco, nadpalo

tragedią. To wielka bolesna próba dla naszej

bywa na wolności. Dwóch aresztowanych

ny zwłaszcza z tej strony, gdzie był najwięk

wiary, nadziei i miłości - podkreślił. - Krzyż jest

to młodzi mężczyźni w wieku 17 i 18 lat.

szy żar. Zachowała się niemal bez uszczerbku

znakiem nadziei, że z tego popiołu może po

Mieli w planie kolejne podpalenia, również

osmalona figura Chrystusa.

wstać dobro. Nie sądźmy, ale módlmy się.

budowli sakralnych.

■

Miasto Trzyniec (Guty administracyj
nie należą doTrzyńca) ogłosiło publiczną
zbiórkę na odbudowę drewnianego ko
ścioła Bożego Ciała w Gutach. Zadecydo
wali o tym 7 sierpnia członkowie Zarzą
du Miasta Trzyńca. Jeszcze tego samego
dnia zgodę wydał też Urząd Wojewódzki
w Ostrawie.
Pieniądze można przesyłać na konto
7657654/0300 prowadzone w banku Ćeskoslovenskä obchodni banka, a. s. Na razie
nie określono terminu zakończenia zbiórki.
Miasto informuje też, że pieniądze zbie
rane będą również w ramach wcześniej
ogłoszonych imprez charytatywnych, takich
jak koncert Serce Europy (Srdce Evropy).
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RZEMIOSŁO

URZEKŁO ICH RZEMIOSŁO
TEKST I ZDJĘCIA: CZESŁAWA RUDNIK

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY
Z Jabłonkowa Szlak Tradycji śladami rze
miosła regionalnego zaprowadził uczestni
ków wycieczki poznawczo-edukacyjnej do
Domu PZKO w Lesznej Dolnej. Tam czekali
na nich producenci wyrobów artystycznych
i użytkowych z drewna Tadeusz Szkucik
i Agata Valallkova.
Podczas drogi autokarem przewodnik
Leszek Richter opowiadał o historii marki re
gionalnej Góralsko Swoboda.
Tadeusz Szkucik zaznajomił obecnych
bliżej z miejscem, w którym się znaleźli. Mó
wił o dniu dzisiejszym swojej miejscowości,
która jest teraz jedną z dzielnic miasta
Trzyńca, ale też o historii i legendach zwią
zanych z Leszną.
Przedstawił działalność Miejscowego Ko
ła PZKO w Lesznej Dolnej, którego preze

wiedzieli coś o sobie i zaprezentowali swoje
wyroby artystyczne i użytkowe. Agata Vala
llkova rzeźbi dopiero od pięciu lat.

czane są na ścieżkach rowerowych i eduka
cyjnych, są też autorami rzeźb na Ścieżce
Zbójnickiej wŁomnej Dolnej.
Tadeusz Szkucik, emerytowany dyrektor
trźynieckiej polskiej szkoły, który certyfikat

sem jest jego małżonka Renata. Podczas

Przygoda z rzemiosłem zaczęła się przy

drugiego śniadania była też okazja, by zwie
dzić Dom PZKO.

padkowo, od kursu, do udziału w którym na

boda - produkt regionalny® zdobył w ubie

mówiła ją koleżanka. Jej pierwszymi praca

głym roku, zajął się rzemiosłem podczas re
konwalescencji po operacji serca. - Żona

i prawo do używania marki Góralsko Swo

Tadeusz Szkucik opowiedział jego dzieje.

mi na kursie były marionetki do teatru lalek.

Niedawna modernizacja budynku, wybudo

Obecnie jej wyroby artystyczne to

wanie zadaszonego podium mogło dojść do

w głównej mierze postacie ludzkie i zwie

Okazało się, że ma talent, toteż od 2003

skutku dzięki projektowi transgranicznemu,

rzęce. Stwierdziła, że rzeźbiarstwo jest ro

roku robi ręcznie dłubane miski, zdobione

kupiła mi pierwsze dłutko - opowiadał.

który opracowało Koło PZKO razem z gminą

dzajem nałogu, potrafi pracować nawet

korytka biesiadne, donice, laski turystyczne.

Jasienica.

w pokoju przed telewizorem. Od 2016 roku

Tematykę sakralną reprezentują krzyżyki,

Wspominano występy zespołów z gminy

prowadzi beskidzkie kursy rzeźbiarskie.

Jasienica w Lesznej oraz wyjazdy pezetkaow-

Wcześniej już wraz z mężem pracowała

ców do Rudzicy, która leży właśnie w gminie

przy obróbce drewna. W 2005 roku pań

Jasienica. Renata Szkucik zaprosiła uczest

stwo Valallkowie przeprowadzili się do sta

niczki wycieczki, członkinie Kół Gospodyń

rego młyna w Lesznej Dolnej i sami rozpo

Wiejskich zrzeszonych wjasienickiej Gminnej

częli jego remont.

Radzie Kobiet, do jeszcze ściślejszej współ
pracy.
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WYROBY Z DREWNA
Agata Valallkova i Tadeusz Szkucik opo
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ikony malowane na korze drzew, rzeźbione
szopki bożonarodzeniowe.
Większe prace rzeźbiarskie jego autorstwa
zdobią również ogród koło Domu PZKO.
Materiałem do rzeźbienia i dłubania jest
dla niego drewno lipy, brzozy, buku, jesionu,

Zajmują się również wyrobem drewnia

drzew owocowych. Tworzywo pochodzi z te

nych tablic i kierunkowskazów, które umiesz

renu miejsca zamieszkania i najbliższej okolicy.

RZEMIOSŁO

Tadeusz Szkucik robi również przedmioty użytkowe z drewna

KOŚĆ JAKO TWORZYWO

Kazimierz Wawrzyk produkuje wyroby ze srebra

Przede wszystkim jednak powstaje z ko

Następna część wycieczki Szlakiem Tra

ści biżuteria, galanteria ozdobna i użytkowa.

dycji przebiegała już w Polsce. W Ustroniu

Są to korale, wisiorki duże i małe, bransolety,

najpierw wyroby z kości wołowej przedsta

klipsy, z najmniejszych kawałków breloczki

wił w swoim warsztacie Andrzej Malec. Po

i guziki, ale też noże do masła, łyżki do bu

kazał tworzywo, z którego powstają wyro

tów, etui na serwetki, przyborniki itp. Każdy

by, zaprezentował maszyny, które obrabiają

egzemplarz może być trochę inny. Projekty

kość. A jego żona przedstawiła gotowe już

tworzone są na miejscu, w warsztacie.

przedmioty.

a#

s@s

Pracownia galanterii artystycznej istnieje

Kości wołowe to naturalne materiały,
a właściwie odpady, które normalnie podle
gają utylizacji. W warsztacie Andrzeja Malca
dostają drugie życie.
Do produkcji rzemieślniczej wykorzystu
je się ich część środkową. Kość można ciąć,

od 1986 roku, swoje biuro posiada obecnie
Co roku wyroby Andrzeja Malca podzi

uczniów Franciszka Horaka, mistrza filigra

wiać można na Góralskim Święcie wJabłon-

nu. Początkowo traktował tę pasję tylko ja

kowie w ramach prezentacji rzemiosła re

ko hobby, ale wkrótce poświęcił się jej cał

gionalnego Szikowne Góralski Rynce.

kowicie.

wiercić, szlifować, polerować. Jest nasiąkliwa i można ją barwić, co daje duże możli
wości twórcze.

Filigran cieszyński zrobiony przez Kazimierza Wawrzyka

również po czeskiej stronie granicy.

Po wieloletniej praktyce również zdobył

FILIGRAN CIESZYŃSKI
W Ustroniu zwiedzili uczestnicy wypra

mistrzostwo w swoim zawodzie, jest posiada
czem nagród w konkursach sztuki ludowej.

Obróbka nie jest prosta, bo to jednak

wy również warsztat Kazimierza Wawrzyka,

Wszystkie swoje wyroby wykonuje ręcz

materiał nietypowy, trzeba tej sztuki się na

który zajmuje się jubilerstwem i pokazał za

nie, korzystając jedynie z pomocy, wydawało

uczyć. Chętnych nie jest zbyt wielu. Co cie

interesowanym, jak z cienkiego drucika po

by się, dość prymitywnych maszyn. Próbkę

kawe, w ustrońskiej pracowni powstają nie

wstaje broszka.

swoich umiejętności przedstawił podczas wy

tylko wyroby wykorzystujące okrągły kształt

Produkuje wyroby ze srebra, pozłacane,

kości, ale także płaskie płytki na klawisze do

a jego specjalnością jest filigran cieszyński.

A w ogrodzie panie oglądały gotowe wy

organów, które w dodatku muszą mieć od

Wykonuje pasy do strojów cieszyńskich. Ka

roby: pierścionki, broszki, naszyjniki, łyżecz

powiednie wymiary.

zimierz Wawrzyk jest jednym z ostatnich

ki i pasy do strojów cieszyńskich.

Andrzej Malec w swoim warsztacie

cieczki grupy z Jasienicy w swoim warsztacie.

Wyroby z kości wołowej
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PRODUKTY PSZCZELE

Miły nastrój tego popołudnia zmąciła

Do Ustronia, by zaprezentować je uczest

wiadomość, że tego dnia właśnie pszczelarz

nikom wycieczki Szlakiem Tradycji, swoje

zastał w swej pasiece powywracane i znisz

produkty pszczele przywiózł z Cieszyna,

czone ule.

gdzie mieszka, Piotr Nytra.

Wytwórca opowiedział o sposobach grillowania, a przede wszystkim wędzenia mię

Dziś możemy poinformować, że pasieka

sa, oprowadził też po swoim gospodarstwie,

W jego ofercie jest miód wielokwiatowy,

już na początku lipca, kiedy zakwitła gryka,

pięknym ogrodzie, wędzarniach. Tradycją

lipowy, akacjowy, gryczany, rzepakowy,

została odbudowana. A są w niej, jak zażar

jest dzielenie się świeżo zrobioną kiełbasą

spadziowy, nawłociowy, nawet malinowy,

tował właściciel, pszczoły najgroźniejsze na

z sąsiadami, tym razem ich rolę pełniły panie

a także pyłek kwiatowy, propolis suchy oraz

świecie.

z Jasienicy. Była to okazja, by skosztować od
razu kilku wyrobów Leszka Szymczaka.

maść propolisowa, krople propolisowe, na
wet miodula dla smakoszy i naturalne świe
ce z wosku pszczelego.

W WIŚLAŃSKIEJ KAMRATÓWCE

Podczas degustacji dzielono się wraże

Nadłużej zabawili uczestnicy wycieczki

niami z wyprawy.-Wycieczka bardzo ładna,

Piotr Nytra chętnie odpowiadał na wszyst

Szlakiem Tradycji w Wiśle w gospodarstwie

dużo zwiedziliśmy, chyba wszyscy są zado

kie pytania osób zainteresowanych miodem

agroturystycznym Kamratówka, które prowa

woleni - stwierdziła przewodnicząca Gmin

naturalnym, jego rodzajami i właściwościa

dzi Leszek Szymczak. Rozległa jest jego dzia

nej Rady Kobiet Genowefa Kopeć.

mi, działaniem pyłku i propolisu.

łalność, produktami regionalnymi z marką

- Okazało się, że mamy tak blisko siebie

Wyjaśniał, jak przechowywać oraz jak

Góralskiej Swobody są kiełbasa kminkula

tylu ciekawych ludzi, którzy robią wspaniałe

stosować produkty pszczele i ile pozytyw

kamracka oraz szpyrki wiślańskie po kamracku.

rzeczy, przede wszystkim rękodzieło, a my

nego dla organizmu człowieka może wynik

Kminkula kamracka to wędzona kiełba

o tym nie wiemy. Dlatego takie wycieczki są

sa pieczona w gorącym dymie. Ma wyjąt

bardzo potrzebne, ciekawe i pouczające -

kowy smak, który podkreśla zapach świe

podsumowała wyprawę przewodnicząca

żego kminku.

Koła Gospodyń Wiejskich w Jasienicy Jolan
ta Babiarczyk.

nąć ze spożywania ich.
Podkreślił, jak ważne jest, by produkty
pszczele kupować wprost od pszczelarza.
Gwarantuje to jakość, a jest też podzięko

Natomiast skwarki, czyli wytopione kawa

waniem za pracę producenta i opiekę nad

łeczki mięsa wieprzowego, z cebulą oraz róż

pszczołami.

nymi przyprawami to szpyrki wiślańskie po

W Kamratówce Leszka Szymczaka

14

kamracku. Przysmak podawany jest najczę
ściej z plackami ziemniaczanymi z blachy.
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Szlak Tradycji ma ułatwić dotarcie do ta
kich wytwórców.

Leszek Szymczak zaprezentował różne wędzarnie

■

OSOBOWOŚĆ MIESIĄCA

U SŁUŻBIE WIDZA I ARTYSTY
Kiedy w szkole podstawowej postanowiła
pójść za głosem serca i spełnić swoje ma
rzenie o aktorstwie, nie podejrzewała na
wet, że zostanie konferansjerką wydarzeń
kulturalnych. Dla dwudziestotrzyletniej
Anny Bangoura konferansjerka to jednak
coś więcej niż zawód: to sztuka wytwarza
nia więzi pomiędzy artystą i widzem. Ania
jest dziewczyną kultury: prowadzi różne
imprezy, tańczy, śpiewa, gra w autorskim
przedstawieniu lalkowym dla dzieci. I nie
zamierza zwalniać tempa.

Jak zostaje się profesjonalnym konfe
ransjerem?
W moim przypadku droga prowadziła
przez aktorstwo. W przedszkolu brałam
udział w różnych konkursach recytacyjnych
i śpiewaczych. W siódmej czy ósmej klasie

trochę czasu, zanim stwierdziłam, jak stawiać

Konferansjerka to sztuka: czyli talent

powiedziałam sobie: chcę być aktorką. Mo

kroki, by nie być krępowana przez to cudo.

musi iść w parze z ciężką pracą. W jaki

że inspiracją dla mnie był film Harry Potter

Po tej premierze przez chwilę byłam zastęp

sposób udoskonalasz swoje umiejętno

- wtedy szczyt aktorskich marzeń dla dziew

czym konferansjerem szkolnym. Sprawdzi

ści prezenterskie?

czynki. Zapisałam się więc do kółka drama

łam się jednak w prowadzeniu imprez i za

Oglądam różne audycje. Sprawdzam, co

tycznego i naturalną koleją rzeczy konty

częły pojawiać się pierwsze propozycje z kul

działa na publiczność, a czego raczej w ogóle

nuowałam naukę w Konserwatorium im. Ja-

turalnego świata zewnętrznego.

nie próbować. Uwielbiam na przykład Marka

nśćka.Tutaj stałam się konferansjerką.

Ebena. On jest profesjonalistą w każdym ca
Co było twym pierwszym zleceniem?

Od aktorstwa do konferansjerki jed
nak daleka droga...

lu. Potrafi rozbawić, ale w sposób przyzwoity.

A wiesz, że tego to dokładnie nie pamię

Nie wciścka wszędobylskich dowcipów, prze

tam? Chyba jednak międzynarodowy festi

pięknie włada językiem. Nie jest typem estra
dowca w złym tego słowa znaczeniu.

Jak to już bywa, zadziałał przypadek. Kon

wal muzyczny Maj Janaćka gdzieś przed

feransjerką parali się starsi studenci, przynaj

pięcioma laty. Wtedy to odezwał się mąż dy

Przyznaję, że tutaj często przyłapuję się

mniej na drugim roku. A tu nagle zabrakło

rektor Konserwatorium. Przez chwilę był

na tzw. „deformacji zawodowej" - zamiast
bawić się oglądaniem ulubionego progra

kandydatów do prowadzenia imprezy szkol

również epizod z telewizją i audycją Harfa

nej. Zostałam więc z zadaniem prowadzenia

Noego. Każdy odcinek poświęcony był kon

mu rozrywkowego, analizuję sposób kon

mniejszego koncertu. Do dziś pamiętam, że

kretnemu kompozytorowi, a przed każdym

feransjerki. Zdarza mi się to niestety także

na tę okazję wybrałam bardzo niewygodną

utworem deklamowano wiersz - takie połą

trakcie seansów filmowych. I zdradzę ci, że

spódnicę. Była piękna, ale wąska. A że na po

czenie artyzmu słowa i melodii. Ja prowa

jak niedawno po kilku latach oglądałam po

dium wchodziło się po schodku, to upłynęło

dziłam Vivaldiego i jego,,Cztery pory roku".

nownie serię filmów o Harrym Potterze, to
stwierdziłam, że jednak to aktorstwo naj
młodszych bohaterów nie jest stuprocento
we. Chyba nadszedł czas weryfikacji mło
dzieńczych fascynacji (śmiech).
Jaka jest więc rola konferansjera?
Moim zadaniem jest odpowiednio na
stroić publiczność: uchwycić wibracje po
chodzące od widzów, wyczuć ich potrzeby
i stworzyć przyjemną atmosferę. W trakcie
prowadzenia imprez obserwuję widownię.
Wychwytuję nawet najmniejsze oznaki
uśmiechu, ziewania czy powolnego usy
piania i do tego dostosowuję swój występ:
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zbędne rzeczy zza kulis. Nawet z miotłą
przecież można coś wykombinować. A jeże
li chodzi o sprawy techniczne, to bardzo
ważna jest próba głosowa, czyli kontrola
mikrofonu, żeby móc do konkretnej sali i jej
akustyki dostosować poziom głosu.
Rewię klaunów? Na takie okazje masz
przygotowane dowcipy czy raczej zda
jesz się na improwizację i momentalną
inspirację?
W większości wypadków improwizuję.
A jak czasami na kartce od organizatorów
mamy napisane tylko nazwy piosenek i cho
reografii, to już się tym z koleżanką bawimy.
Na początku czułyśmy się może trochę nie
zręcznie, nie wiedząc jeszcze w pełni, czego
się od nas oczekuje. Teraz jak jury nie ma
jeszcze wyników i my musimy trochę zyskać
na czasie, to już do przodu wymyślamy
skracam część mówioną, dodaję dowcip.

punktu programu. Te osoby najczęściej ma

możliwe scenki czy skecze. Jak choreografia

Ale co najważniejsze: jestem wsparciem ar

ją konkretne wyobrażenie o wszystkim. Dla

taneczna nazywa się Wakacje, to my odgry

tystów. To oni są tutaj gwiazdami wieczoru

tego kontakt jest tutaj bardzo ważny. I dzia

wamy, że się opalamy i że jedna z nas póź

i wzrok wszystkich powinien być zwrócony

ła to w obie strony: ja na przykład lubię

niej cierpi na poparzenia skóry.

na nich. Ja ułatwiam artystom dotarcie do

upewnić się, jak wymawia się jakieś nazwi

widzów, ale nie wolno mi porwać i w cało

sko, nazwa utworu bądź choreografii.

ści zawłaszczyć uwagę publiczności.
Dostajesz zlecenie i co dalej? Jak przySpotykasz się więc przed imprezą z ar
tystami, by poznać ich koncepcje?

gotowywujesz się do konkretnego wyda
rzenia?

Staram się. Widzisz, muszę wiedzieć, czy

Często jestem w dosyć komfortowej sy

konkretna „gwiazda wieczoru" lubi humor

tuacji, ponieważ znam już zleceniodawców

sceniczny czy chce pójść bardziej w kierun

i imprezy, które mam prowadzić. W kultural

ku poważniejszych tonów. Czasami artysta

nym światku poruszam się już od ponad

zdradzi mi, czego nie jest pewny. Zwróci

ośmiu lat i orientuję się. Jednak pomimo te

uwagę, w którym miejscu potrzebuje więcej

go nie zaniedbuję przygotowań. Czytam

czasu, bądź też prosi o opuszczenie jakiegoś

i sprawdzam różne źródła.
Przed prowadzeniem Miesiąca Spotkań
Autorskich na przykład oglądałam też kon
feransjerów z innych miast, by wczuć się
w atmosferę i zrozumieć koncept projektu.
Czasami mogę dodać coś od siebie do koń
cowej formy wydarzenia. Choć z tymi kon
ceptami to muszę przyznać, że różnie bywa.
Niektórzy organizatorzy mają przygotowa
ny scenariusz z wszystkimi detalami i tutaj

Konkursy taneczne i mażorektowe dla

nie ma miejsca na dyskusje czy propozycje

dzieci prowadzisz już od czterech lat.

własnych rozwiązań. Inni tylko spiszą nie

Często zdarza się, że organizatorzy od

zbędne minimum, które trzeba powiedzieć.

zywają się i proponują ci kolejne edycje
swych imprez?

Resztę zostawiają na mnie. I to ja już wysnu
wam pomysły. Jak czegoś nie jestem pewna,
to zapytam, czy to organizatorom pasuje.
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Tak. Jednym z powtarzających się do
świadczeń jest również festiwal Praga Cantat.

Tak jest na przykład w wypadku konkur

Potrzebowali angielskojęzycznego konferan

sów tanecznych i mażoretek, które z kole

sjera. Koleżanka ze szkoły średniej poleciła

żanką prowadzę już od 4 lat. Organizatorzy

mnie i tak, zupełnie przypadkowo, zostałam

ufają nam, więc my robimy taką rewię klau

ich prezenterką na dwie edycje. Mam nadzie

nów. Do spektaklu konferansjerskiego włą

ję, że będę dalej kontynuować tę przygodę,

czamy i samo miejsce: wyciągamy jakieś

bo powoli czas festiwalu się zbliża.

OSOBOWOŚĆ MIESIĄCA

Jak radzisz sobie z tremą? Przyzwy

aby zrealizować jakiś spektakl lalkowy dla

czaiłaś się do niej?

dorosłych. Ale może coś nagrać, jakiś krót

Tremę mam już mniejszą, to fakt. Ale

kie filmiki komiczne czy stand upy? Czas

w wypadku konferansjerki chyba nigdy nie

pokaże. Z konferansjerką jestem związana,

zniknie zupełnie. Kiedy przyjdzie atak, to nie

uwielbiam prowadzić imprezy i tak już chy

pozwalam się nim wchłonąć. I głównie sta

ba będzie zawsze. I może kiedyś uda się za

ram się dużo mówić, czytać tekst, próbować

haczyć o Czeskiego Lwa (śmiech). Ale tak na

kilkakrotnie. Wiem, że stremowany człowiek

poważnie, chciałabym wypróbować rów

mówi bardzo szybko i wtedy nietrudno

nież prowadzenie audycji radiowej.

0 przejęzyczenie. Wiem również, że niezwy
kle ważna jest cała moja postawa i mowa

Jak obecnie wygląda życie kulturalne

ciała. A publiczność nieświadomie wyczuje

w Ostrawie? Czy udaje się walczyć ze ste

strach i później nie potrafi się zaangażować

reotypem „czarnego miasta"?

w twój występ. Widzi po prostu, że coś nie gra.

W ostatnich latach możliwości kulturalne
miasta bardzo się rozrosły. Ostrawa jest ak

Słuchając Cię, to odnoszę wrażenie, że

tywna i żyje. Oczywiście, są okresy lepsze

jednak aktorstwo i konferansjerka mają

i gorsze. W letnich miesiącach na pewno

wiele wspólnego.

oferta jest bardziej bogata. Ale obserwuję,

Wiesz, a jednak jest tutaj podstawowa

dzi o wydarzenie, które było dla mnie naj

że z roku na rok jest coraz lepiej. Boli mnie

różnica. W trakcie prowadzenia imprezy je

większym wyzwaniem, to na pewno jeszcze

jednak, że niektóre imprezy są dosyć słabo

stem na scenie bardziej „za siebie". Jestem

w trakcie nauki w szkole średniej Jubileusz

rozpropagowane. Ostrawa jest ciekawa

Anną Bangoura a nie Julią Capuleti czy An

60-lecia Konserwatorium, gdzie w auli Gong

w tym, że tutaj trzeba wyjść do ludzi. Grup

ną Kareniną. Oczywiście, mam nauczony

zebrało się ponad 1000 osób.

tekst, ale nie mogę za dużo grać i kreować,
przetwarzać jakoś swoją postać. Równocze
śnie muszę szybko reagować na widza i pra

ka pasjonatów coś tworzy sama z siebie
i później przyciąga uwagę innych.

Czy prowadziłaś już imprezę zaolziańską?

cować na podium z artystą. Muszę rozpo

Tak, niestety jak na razie tylko raz. Cho

znać, kiedy mam improwizować, kiedy mo

dziło o jubileusz chóru Hejnał Echo, gdzie

gę pozwolić sobie na wypuszczenie części

z siostrą stworzyłyśmy duet konferansjerki.

tekstu. Aktorzy często bez bezpiecznych ra

Tam jednak cieszyłam się, że mam do dys

ntów scenariusza po prostu sobie nie radzą.

pozycji tekst, bo po kilku latach czasami ja

Rozmawiała Katarzyna Czerna
Fot. Jana Maceckovi i Andrea Matys

kieś słówko w języku polskim po prostu
Co jest największym sukcesem dla kon
feransjera?

ucieka z głowy. Ale chętnie bym kiedyś po
wtórzyła to doświadczenie.

Kiedy uda się wciągnąć publiczność i wi
dzę, jak pierwotnie usypiający tłum ludzi za
czyna reagować. Wyobraź sobie taneczne

Jak oceniasz atmosferę imprez zaolziańskich?

konkursy dla dzieci. Siedzą tam na widowni

Zaolziańska publiczność ma to do siebie,

tatusiowie i uświadamiasz sobie, że jest to

że zawsze stwarza atmosferę rodzinnego

dla nich raczej obowiązek niż przyjemność

ciepła. To takie grono osób, które zna się na

siedzieć na konkursie w sobotę czy niedzielę

wzajem i publiczność emanuje energią i ra

1 czekać na kilkuminutowy występ swej po

dością. W trakcie Jubileuszu wszyscy się

ciechy. I nagle uda mi się jakiś dowcip. Oni

śmiali, żywo reagowali, więc nie było spię

budzą się, wybuchają śmiechem i zaczyna

cia, jak przytrafiło się jakieś przejęzyczenie.

ich interesować cały program. I o to chodzi

Nie było tremy, tylko czysta przyjemność.

w konferansjerce: o kontakt, uśmiech, poro
zumienie.

Ostatnio poświęcasz się również wła
snemu projektowi, jakim jest spektakl

Jakiego rodzaju wydarzenia prowadzi
łaś?

wy skarb". Premiera była na festiwalu Co

Jest różnorodnie. Z tych najświeższych,

lours of Ostrava, później kolejne przed

to niedawno prowadziłam Międzynarodo
we Dni Tańca w Ostrawie czy projekt Pecha-

lalkowy pt. „Pirat Mofivoj oraz wyjątko

stawienia. Jakie są Twoje kolejne plany?
Jeżeli chodzi o Pirata, to chcemy z kole

Anna Bangoura urodziła się w Karwinie.
Jest absolwentką Polskiej Szkoły Podsta
wowej w Karwinie Frysztacie, Konserwato
rium im. Janaćka w Ostrawie oraz Uniwer
sytetu Ostrawskiego. W szkole średniej wy
brała kierunek muzyczno-aktorski, od kilku
lat poświęca się konferansjerce. Od uro
dzenia jest silnie związana z Zaolziem, już
w przedszkolu brała udział w zaolziańskich

Kucha Night, gdzie ludzie architektury, desi-

żanką skontaktować się z przedszkolami.

gnu, fotografii czy innych dziedzin sztuki

Dzieci bardzo żywo reagują w trakcie spek

wizualnej prezentują swoją twórczość. By

taklu, co mnie bardzo cieszy. Jednak chcia

Publiczność zaolziańska miała możliwość

łam konferansjerem na części wieczorów

łabym jeszcze dalej pociągnąć swoje autor

poznać ją jako jedną z prowadzących jubi

Miesiąca Spotkań Autorskich. A jeżeli cho-

skie plany. Może nie mam jeszcze odwagi,

leuszowego koncertu chóru Hejnał Echo.

konkursach recytatorskich i śpiewaczych.
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Dokończenie ze strony 3
Jestem głęboko przekonany o tym, że
gdyby MK PZKO w Jabłonkowie podeszło do
organizacji Gorolskigo Święta bardziej ko
mercyjnie, zdobyłoby dużo więcej środków
finansowych na zapewnienie swojej działal
ności. Zdajemy sobie również sprawę z tego,
że komercyjne potraktowanie Gorolskigo
Święta doprowadziłoby do obniżenia do
chodów poszczególnych Miejscowych Kół
PZKO Obwodu Jabłonkowskiego oraz do
nieodwracalnej straty tego, co jest naszą naj
większą wartością i odróżnia nas najbardziej
od wszystkich innych festiwali folklorystycz
nych w całej Republice Czeskiej - swoistego,
niepowtarzalnego, rodzinnego klimatu, jaki
od lat na Góralskim Święcie panuje.
Czy wiecie, że ponosimy takie oto koszty:
- koszt honorariów występujących zespo
łów

imprezy! Niezorientowanych informuję, że

Przećież nikt się nawet nie zastanawia,

- wyżywienia występujących zespołów

wszystkie te godziny odpracowane są przez

kiedy płaci za bilet do kina 250 koron, czy

- zakwaterowania występujących zespołów

członków PZKO oraz naszych sympatyków

700 koron za dwugodzinny występ jednego

- zakupu prezentów i kwiatów dla zespołów

całkowicie nieodpłatnie. Nikt za to nie do

zespołu w domu kultury. Na przykład cena

- transportu zespołów, bonów żywnościo

stanie ani grosza!

biletu na tegoroczny festiwal folklorystycz

W bezpośrednich przygotowaniach bie

ny w Strażnicy wyniosła 400 koron. Na po

- nagłośnienia, oświetlenia i transmisji on-line

rze udział ponad 150 członków naszego Koła

dobny festiwal na Słowacji 12 euro. Do tego

oraz sympatyków. Do tego dochodzą jeszcze

jeszcze za każde dziecko, bez różnicy wieku

- zapewnienia bezpieczeństwa w Laksu

członkowie okolicznych MK PZKO. Razem

4 euro. U nas za dzieci do lat 15 w towarzy

niespełna tysiąc osób. Imponująca liczba.

stwie rodziców nie płaci się nic.

wych dla występujących zespołów

Miejskim
- druku afiszy, materiałów reklamowych,
billboardów, bannerów, Góralskiej Gaze
ty, nagrania płyt DVD

Czy w tej sytuacji można twierdzić, że ceny

CENY BILETÓW

biletów na Gorolski Święto są zbyt wysokie?

Niektórzy zarzucają nam, że mieliśmy

Chyba nikomu to teraz przez myśl nie przej

- wywozu śmieci, opróżnienia szamba

w tym roku zbyt wysokie ceny biletów wstę

dzie. Tym bardziej że na Góralskim Święcie

- druku jubileuszowego almanachu

pu (150 koron w sobotę i 150 koron w nie

corocznie występują najlepsze zespoły folklo

- zapewnienia specjalnego, bezpłatnego

dzielę). Dotychczas to było 100 koron. Uwa

rystyczne z Polski, Czech i Słowacji oraz wiele

pociągu, który odwozi uczestników Go

żamy te narzekania za całkowicie bezpod

zespołów folklorystycznych z całego świata.

rolskigo Karnawału do domu, stając na

stawne. Cen biletów nie zmienialiśmy od

W związku z powyższym nie można tutaj

wszystkich stacjach od Nawsia do Ha-

kilkunastu lat. A ceny wszystkich usług nie

nie wspomnieć o dodatkowych walorach Go

wierzowa

porównywalnie wzrosły.

rolskigo Święta - niskich cenach naszych re

- opublikowania ogłoszeń w prasie

gionalnych posiłków i napojów przygotowy

- użycia praw autorskich

wanych przez organizatorów i podawanych

- wywieszenia tablic informacyjnych oraz

w stylowych stoiskach w Lasku Miejskim. Wy

pozostałe usługi z tym związane

starczy te ceny porównać z innymi estradami.

- wyżywienia osób pracujących społecznie
- imprez towarzyszących, honorariów oraz
pamiątkowych upominków dla uczestni

UPŁAKANA, CZYNIE?
Największą niewiadomą jest zawsze po

ków imprez towarzyszących, darmowych

goda. Od niej w dużym stopniu zależy, czy

biletów wstępu?

Góralski Święto będzie udane, czy też nie.
W tym roku pogoda nas zbytnio nie roz

18

Tak oto przedstawia się tylko część wy

pieszczała. Przecież w niedzielę prawie przez

datków, jakie MK PZKO Jabłonków musi po

trzy godziny lał deszcz. Jednak uczestnicy

nieść, żeby Góralski Święto mogło się od

Gorolskigo Święta nie zawiedli. Z parasolami

być. Do tego należy wliczyć np. coroczne

i w pelerynach, w strugach deszczu, ogląda

koszty remontu zadaszenia sceny oraz całą

li przygotowany program.

masę innych wydatków. Kiedyś policzyli

Gorolski Święto jest jeszcze pod jednym

śmy, że musimy odpracować ponad 4 tysią

względem europejskim unikatem. Organizo

ce godzin, by zapewnić zorganizowanie tej

wane jest w pełni przez stowarzyszenie (NGO),
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OD WYDAWCY

SPONSORZY
70. GOROLSKIGO ŚWIĘTA

jakim jest Polski Związek Kulturalno-Oświa
towy w Republice Czeskiej. Wszystkie inne
festiwale folklorystyczne organizowane są
przez miasta czy wioski, przy współudziale
(także finansowym) władz wojewódzkich
oraz różnych instytucji państwowych.
Urzędy miejskie mają do tego swoje wy
działy kultury i całą rzeszę urzędników, którzy
przygotowują imprezy kulturalne w swoim
czasie pracy, otrzymując za to wynagrodze
nie. Nam nikt niczego nie daje. Sami musimy
o wszystko walczyć. I robimy to poza godzi
nami pracy, w swoim wolnym czasie.
Wśród bezpośrednich organizatorów
Gorolskigo Święta jest też kilka rodzin, które
pomimo tego, że muszą opiekować się swo
imi małymi dziećmi, zamieniają na kilka dni
Lasek Miejski w Jabłonkowie na swój dom.
Szanowni Czytelnicy! Mam nadzieję, że
nie zanudziłem was swoimi wywodami.
Mam również nadzieję, że przeczytanie tego
artykułu przybliży wam cały skomplikowany
system organizacji naszego wspólnego świę
ta. Przygotowując wraz z całą ekipą kolejną,
71. edycję Międzynarodowych Spotkań Folk
lorystycznych „Gorolski Święto", cieszę się na
kolejne, miłe spotkania towarzyskie w ja
błonkowskim Lasku Miejskim w 2018 roku.
Na koniec przytoczę opinię przedstawi
cieli Polonii z Berlina, Wiednia, z Belgii i ze
Szwecji, którzy powiedzieli, że pod wzglę
dem organizacyjnym, jakości występują
cych zespołów oraz zaangażowania człon
ków miejscowej organizacji PZKO czegoś ta
kiego jeszcze nie widzieli i nie przeżyli!
Nasi goście, ci z„najwyższej półki"i nie tyl
ko, byli zachwyceni atmosferą panującą w ja
błonkowskim Lasku Miejskim, atmosferą,

która najlepiej pokazuje tolerancyjny charak
ter naszego zaolziańskiego społeczeństwa,
pozbawionego podziałów politycznych, reli
gijnych i światopoglądowych. Tym samym,
sami wystawiliśmy sobie najlepszą ocenę i za
to Wam wszystkim dziękuję.
A teraz składam hołd i wielkie podzięko
wanie naszym sponsorom, życzliwym lu
dziom, ale przede wszystkim Goralom z Ja
błonkowa i okolicy, za ich bezgraniczne po
święcenie i litry potu wylewanego corocznie
podczas przygotowań do kolejnych edycji
Gorolskigo Święta.
Z wyrazami szacunku
Jan Ryłko
Fot. Wiesław Brzeczek, Beata Tyma

Więcej zdjęć, tekstów i filmów z Gorolskigo
Święta można znaleźć na portalu zwrot.cz
oraz na stronie „Zwrotu" na Facebooku.

Trinecke żelezśrny, a.s.
Moravia Steel, a.s.
Moravskoslezsky kraj
Mesto Jablunkov
Tydzień Kultury Beskidzkiej
Konsulat Generalny RP w Ostrawie
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
Senat RP
Ministerstvo kultury ĆR
Plzeńsky Prazdroj, a.s.
Finclub plus, a.s.
Kwiaciarnia Milan Kapsia
Anna i Waldemar Wałachowie
Milkeffekt, s.r.o.
MUDr. Jerzy Szkatuła
MUDr. Leszek Kluż
Perfect Clinic, s.r.o.
Metis, a.s.
Renopol, s.r.o.
Robert Kufa
SGM Route, a.s.
Lesnictvi Zimny
Justyna Kitel
Karol Skupień
Gmina Piosek
Zarząd Główny PZKO
Redakcja ZWROT
Wszystkim sponsorom serdecznie
dziękujemy za wsparcie jubileuszowego
70. Gorolskigo Święta.
Jan Ryłko

Miejscowe Koło Polskiego Związku
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GOROLSKI ŚWIĘTO

DYSKUSJA O SPOTKANIACH FOLKLORYSTYCZNYCH

GOROLSKI ŚWIĘTO NA LIŚCIE UNESCO?
Cała oficjalna nazwa Gorolskigo Święta, którego 70. edycja
miała miejsce w sierpniu, brzmi Międzynarodowe Spotkania
Folklorystyczne Gorolski Święto. O tym, jakie jest to święto i spo
tkanie, dyskutowano w szerszym gronie w Jabłonkowie.
TEKST I ZDJĘCIA: CZESŁAWA RUDNIK

DEBATA Z UDZIAŁEM EKSPERTÓW
Czym jest Gorolski Święto dziś i dla kogo jest przeznaczone?
0 tym postanowili podebatować uczestnicy panelu dyskusyjnego
„Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne Gorolski Święto jako
fenomen kulturowo-społeczny".
Spotkanie odbyło się w Domu PZKO w Jabłonkowie podczas
pierwszego dnia trzydniowego Gorolskigo Święta 4 sierpnia jako wy
darzenie towarzyszące w ramach programu„Nie jyny z nasz! dzichty".
Przybyłych na spotkanie dyskusyjne, wśród których byli przede
wszystkim miłośnicy folkloru z obu stron Olzy, m.in. przedstawicie
le Towarzystwa Przyjaciół Jaworza, przywitał Leszek Richter, kierow
nik Izby Regionalnej im. Adama Sikory MK PZKO w Jabłonkowie
1 prezes Sekcji Ludoznawczej ZG PZKO.
Dyskusję z ekspertami z dziedziny etnografii i organizatorami ja
błonkowskiej imprezy prowadziła antropolog kultury i kulturoznawca Joanna Dziadowiec.
Leszek Richter przedstawił głównych dyskutantów, którymi byli:
etnograf z Krakowa i członek założyciel Polskiego Towarzystwa Lu
doznawczego Janusz Kamocki, dyrektor Muzeum Wsi Opolskiej
w Opolu Jarosław Gałęza, burmistrz Jabłonkowa Jiri Flamrozi, dy
rektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej i przewodni
czący komitetu organizacyjnego Tygodnia Kultury Beskidzkiej Le
szek Miłoszewski, prezes ZG PZKO oraz MK PZKO, które organizuje
Gorolski Święto, Jan Ryłko, laureat konkursu Ślązak Roku i długolet
ni konferansjer Gorolskigo Święta Tadeusz Filipczyk, prezes Sekcji
EHistorii Regionu ZG PZKO Stanisław Gawlik.

FENOMEN GOROLSKIGO ŚWIĘTA
-Zebrał nas tu jubileusz-stwierdziła na wstępie Joanna Dziado
wiec. Tłumaczyła, że jubileuszowe Gorolski Święto stało się pretek
stem, by spojrzeć na omawiany problem z szerszej perspektywy.
Folklor bowiem często ogranicza się do przestrzeni scenicznej,
gdzie eksponowane są jego najbardziej atrakcyjne elementy.
- Czym jest Gorolski Święto dziś i dla kogo? Czy mieści się między
świętem a eventem? - pytała moderatorka.
Janusz Kamocki zwrócił uwagę, że Gorolski Święto ma swój spe
cyficzny charakter, który różni je od innych świąt. Jego zdaniem to,
co prezentuje, jest nie tyle kulturą regionalną, co narodową, ponie
waż dotyczy Polaków poza granicami kraju.
Przypomniał dawne korowody, kiedy na wozach alegorycznych
przeczytać można było hasło: Byliśmy, jesteśmy, będziemy.
Tadeusz Filipczyk powrócił myślą do czasów, kiedy górale wyjeżdża
li za chlebem.- Nigdy tam nie narobili ostudy- bronił swoich ziomków.
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Przypomniał początki Gorolskigo Święta, podkreślając, że powsta
ło ono z potrzeby serca. - Po wojnie ludzie byli głodni wszystkiego, co
polskie - oświadczył. - I dziś robią to bezinteresownie, z potrzeby ser
ca, aby nasycili się tej kultury. Bo to jest ich święto, nasze święto.
O fenomenie Gorolskigo Święta mówił też Stanisław Gawlik,
zwracając uwagę na fakt, że jest to święto wszystkich mieszkańców,
co je niezmiernie wzbogaca.
Podał z lat minionych przykłady setek osób zaangażowanych
w organizację, nie tylko w przygotowanie programu, ale i w pracę
na zapleczu. A są to osoby nie tylko z jabłonkowskiego Koła PZKO,
ale wielu innych.
Również Leszek Richter wrócił do początków święta górali w Ja
błonkowie. Przypomniał, że była to wtedy mała impreza, festyn, dziś
natomiast reprezentuje cały region.
Joanna Dziadowiec zaś, odnosząc się do jej oddziaływania, na
zwała Gorolski Święto zapalnikiem do działalności społecznej.

STARSZY BRAT TYGODNIA KULTURY BESKIDZKIEJ
Jarosław Gałęza mówił o uwarunkowaniach muzeum na wolnym
powietrzu, wychodząc z własnych doświadczeń, prowadzi bowiem
takie muzeum na Opolszczyźnie.

GOROLSKI ŚWIĘTO

Wracając do jabłonkowskiej imprezy, stwierdził, że chociaż co ro
ku jest wiele festiwali, Góralski Święto jest wyjątkowe. Był jego
uczestnikiem przed 40 laty i zafascynowało go do tego stopnia, że
napisał na ten temat pracę magisterską. - 70 lat to ogromny sukces
- chwalił organizatorów.
Szukając odpowiedzi na wstępne, i jak stwierdził, trudne pyta
nie, czym jest Góralski Święto, Leszek Miłoszewski konstatował, że
wybiera termin święto, bo zawiera w sobie coś nadającego mu nie
zwykłości.
Przypomniał, że Góralski Święto to starszy brat Tygodnia Kultu
ry Beskidzkiej. - Wzór dla Tygodnia Kultury Beskidzkiej płynął z Ja
błonkowa, to, że jesteśmy razem, jest jednym z większych osią
gnięć - podkreślił. Dowodem na to, że z Zaolzia idzie przykład, są
zdaniem Miłoszewskiego również sukcesy zespołów po polskiej
stronie. Wymienił zespół Oldrzychowice jako jeden z najbardziej
utytułowanych.
Do tego tematu nawiązał Jan Ryłko, utrzymując, że Góralski
Święto na pewno było inspiracją dla innych festiwali. Przypomniał
też, że od początku trwała współpraca transgraniczna.
Wymienił również, jakie pozytywne kwestie wynikają z faktu,
że Góralski Święto stało się częścią Tygodnia Kultury Beskidzkiej:
wyraźnie wzrósł prestiż jabłonkowskiej imprezy, no i mogą w Ja
błonkowie występować zespoły obce, na które nie byłoby stać
PZKO. - Wzorujemy się na Tygodniu Kultury Beskidzkiej i korzy
stamy z doświadczeń - podsumował Ryłko, podkreślając, że ko
rzyści są obopólne.

RODZINNE SREBRO
Prezes jabłonkowskiego Koła PZKO mówił też o rodzinnej at
mosferze, jaka panuje na Góralskim Święcie. Bardzo trafne zatem
wydaje mu się określenie, że są to międzynarodowe spotkania
folklorystyczne. Poparł go Tadeusz Filipczyk, dodając, że impre
za ta, jak utrzymywał były burmistrz, to rodzinne srebro Jabłon
kowa.
Obecny burmistrz Jabłonkowa Jifi Hamrozi nie pamięta czasów,
kiedy rodziło się Góralski Święto, przyszedł bowiem na świat przed
40 laty. Żartował, że w Jabłonkowie trzy najważniejsze święta w ro
ku to Wielkanoc, Boże Narodzenie i Góralski Święto, które jest dru
gim najstarszym tego typu przedsięwzięciem w RC.
Tadeusz Filipczyk zwrócił też uwagę na fakt, że w Jabłonkowie
inaczej widzi się pory roku. - U nas są dwie pory roku: przed Góral
skim Świętem i po Góralskim Święcie - wyjaśnił osobom niezorien
towanym.

Jin' Hamrozi odniósł się także do kwestii tej imprezy jako spotka
nia. Uważa, że to również genius loci Jabłonkowa powoduje, że tak
udane są te międzynarodowe spotkania folklorystyczne. - Wszyscy,
którzy tu przychodzą, są zadowoleni - podsumował swoje rozważa
nia burmistrz Jabłonkowa.

NIEMATERIALNE DZIEDZICTWO KULTUROWE
Prowadząca spotkanie Joanna Dziadowiec podjęła podczas dys
kusji panelowej również temat niematerialnego dziedzictwa kultu
rowego i jego ochrony, a także sposobów interpretacji tradycji. Głos
zabrał Leszek Richter, który wyjaśnił, że Góralski Święto to święto
kultury ludowej, niematerialnej i materialnej.
Kompleksowo przedstawiony jest, tłumaczył Richter, folklor ta
neczny, muzyczny oraz słowny, bo występują też gawędziarze.
Przed liczną publicznością występują nie tylko dorośli, ale także
dzieci i młodzież.
Od 2004 roku prezentowane jest co roku również rzemiosło re
gionalne, które jest fundamentalnym składnikiem kultury niemate
rialnej. W stoiskach oferowane są własnoręcznie wytworzone potra
wy regionalne.
A wszystko to w jednym miejscu i czasie. Obejrzeć można wystę
py zespołów i solistów na scenie oraz pokazy rękodzieła i zjeść cha
rakterystyczne dla tego regionu posiłki. Mimo to przedsięwzięcie
nie skomercjonalizowało się. - Kaj indzi się siedzi na gnotku i na de
sce?- dodał Tadeusz Filipczyk, nawiązując do skromnego wyposa
żenia widowni, która składa się z prowizorycznych, bo budowanych
na potrzeby imprezy drewnianych ław.
Warty podkreślenia jest zdaniem Richtera również fakt, że feno
men kulturowo-społeczny, jakim jest Góralski Święto, to inicjatywa
oddolna, obywatelska. Zaangażowanych jest w jej gładki przebieg
ok. 1000 wolontariuszy z 19 Miejscowych Kół PZKO. Jak dodał Jan
Ryłko, do przepracowania, społecznie, bez gratyfikacji, jest ok. 4 tys.
godzin i działają tu nie tylko członkowie PZKO.
Jarosław Gałęza podjął myśl, że Góralski Święto mogłoby apli
kować do statusu wpisania na listę niematerialnego dziedzictwa
kulturowego UNESCO. To temat bliski również dla Joanny Dziado
wiec, która jest wiceprzewodnicząca ds. akademickich i badaw
czych sekcji młodych Międzynarodowej Organizacji Sztuki Ludo
wej IOV World, organizacji konsultacyjnej UNESCO.
Debatujący zgodzili się, że chociaż byłyby niewielkie szanse,
warto podjąć taką próbę. - Już sama próba będzie dla nas promocją
- stwierdził Leszek Richter.
■
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FOT. WIESŁAW PRZECZEK, HALINA SZCZOTKA, BEATA TYRNA
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Fragment zabudowy w Miasteczku Galicyjskir

Sądecki Park Etnograficzny z Miasteczkiem Galicyjskim na obrzeżach miasta Nowy Sącz są jednym z naj
większych skansenów w Polsce. I jedynym na ziemiach polskich, w którym znajdują się trzy świątynie trzech
wyznań.
,
TEKST I ZDJĘCIA: CZESŁAW GAMROT

Tak więc w skansenie można obejrzeć
cerkiew greckokatolicką z ładnym ikono
stasem z nieistniejącej już wsi Czarne, za
mieszkiwanej niegdyś przez grupę etnicz
ną Łemków.
Potem kościół rzymskokatolicki z Łososi
ny Dolnej oraz kościół ewangelicko-augs
burski ze Stadeł, jednej z najstarszych osad
osiedlonej przez Niemców Galicyjskich na
Sądecczyźnie.
Wszystkie trzy świątynie są ponadto wy
święcone i co jakiś czas są w nich odprawia
ne nabożeństwa.

wieństwie do centralnej, północnej i zachodniej części kraju.
W niektórych wsiach oraz przysiółkach
wiejskich aż osiemdziesiąt procent budowli

było jeszcze z drewna, a właściciele chałup
używali oryginalnych drewnianych sprzętów. Ten fakt stał się przedmiotem zazdrości etnografów z innych regionów.

PIERWOTNA DREWNIANA ZABUDOWA
Pomysł utworzenia skansenu w Nowym
Sączu narodził się w głowie Anny Pinkowskiej, ówczesnego konserwatora zabytków
w Krakowie.
Było to w latach sześćdziesiątych XX w.,
kiedy w południowo-wschodniej Polsce,
w Karpatach i na Podkarpaciu, istniała jeszcze
pierwotna drewniana zabudowa, w przeci-
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Była karczma żydowska, kaplica św. Jana Nepomucena i zadaszona studnia.

REPORTAŻ

Ratusz w Miasteczku Galicyjskim.

Plan zagospodarowania przestrzennego
skansenu powstał w 1968 r. Głównym pro
jektantem był nieżyjący już architekt Woj
ciech Szczygieł. Zaplanowano zgromadzić
ok. 60 obiektów z Sądecczyzny.
O skansenie, którego oficjalne otwarcie
nastąpiło w 1975 r. i o różnych związanych
z nim ciekawostkach opowiada film doku
mentalny „40 lat skansenu w Nowym Sączu",
w którym wypowiadają się jego pierwsi pra
cownicy, etnografowie Maria Brylak-Załuska,
Magdalena Kroh, Elżbieta Długosz i Marian
Długosz oraz architekci Zygmunt Lewczuk
i Wojciech Śliwiński.
Wspominali, że na miejsce skansenu wy
brano teren, który tworzyły pastwiska, pu
ste pola i nieużytki rolne, a miejscami poro
śnięte sitowiem bagna. Na jednej z pustych
łąk zaś stała chałupa, która po dziś dzień
funkcjonuje jako biuro.
Pierwszymi przeniesionymi tutaj obiek
tami były spichlerz z Zagorzyna oraz chału
pa z Gostwicy. Obie wioski są usytuowane
w Beskidzie Wyspowym. Prace trwały równo
legle. Równocześnie montowano już przy
wiezione rozebrane budowle, konserwo
wano drewno i wytyczano w terenie miej
sca na nowe obiekty.

KROWY W KUCHNI
Akcja przenoszenia obiektów do skanse
nu była poprzedzona żmudnymi badania
mi terenowymi, mającymi na celu wybranie
najciekawszych i najbardziej reprezenta
tywnych dla Sądecczyzny budowli albo ta
kich, którym groziła likwidacja. Na niektóre
czekano całe dziesięciolecia, bo je jeszcze
mieszkali w nich właściciele.
Kiedy któryś z nich zamierzał zmienić
okna albo dach, przyjeżdżała ekipa ze skan
senu wraz z inżynierem architektem i na
mawiała go, by niczego nie zmieniał, a w ra
zie potrzeby służyła radą i naprawiała, co
było trzeba.
W ten sposób chroniono kilka wartościo
wych pod względem historyczno-architektoniczym obiektów, zanim można je było
przejąć. Były to na przykład chałupa dymna
(bez komina) ze wsi Łabowa położonej mię
dzy pasmem Jaworzyny w Beskidzie Sądec
kim a pasmem Grybowskim w Beskidzie Ni
skim czy chałupa z wioski Królowa Górna są
siadującej z Nowym Sączem.
Albo też pobielona chałupa z Gostwicy,
pierwotnie należąca do państwa Kunegundy i Józefa Żelazków. Kiedy w 1963 r. w tym
domu odbywała się uczta weselna, zapro

szono również biskupa Karola Wojtyłę, czy
li przyszłego papieża Jana Pawła II.
Jeszcze w latach 70. XX wieku (!) w kuch
ni za parawanem z grubej tkaniny stało
sześć krów. Nie dlatego, żeby gospodarze
byli zbyt biedni i nie mogli sobie pozwolić
na stajnię. Taki stan rzeczy istniał bowiem
za sprawą gospodyni, która nie zgodziła się
na wyprowadzenie krów z kuchni, dopóki
będzie gospodynią.
Zwykła mówić, że jak chałupa zostanie
sprzedana do muzeum i wszyscy przeniosą
się do nowego domu, rolę gospodyni obej
mie synowa. - Wówczas nie będę miała tu
nic do gadania, ale póki ja jestem gospody
nią, będzie jak za mojej babki i prababki broniła swych racji pani Kunegunda.

WALORY
DREWNIANYCH OBIEKTÓW
Obiekty drewniane dają się stosunkowo
łatwo rozebrać i ponownie złożyć w innym
miejscu. Na ogół chodziło o konstrukcje
zrębowe, których poszczególne belki i inne
elementy oznakowano za pomocą blaszek
z numerkami.
Przed rozebraniem budowli identyczne
oznakowanie naniesiono również na pa-

Sektor Niemców Galicyjskich, w tyle kościół ewangelicki.
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Niezapomniane klimaty wsi galicyjskiej...

pier. Po rozbiórce, na podstawie rysunków
z naniesionymi numeracjami poszczegól
nych elementów, zaczęto ponownie wzno
sić obiekt na terenie skansenu.
Nie wszystkie drewniane elementy ze
względu na zły stan nadawały się do po
nownego wmontowania. W wypadku, że
zniszczeniu uległ tylko mniejszy fragment,
na przykład belki, odcinano zdewastowany
kawałek, a w jego miejsce wkładano nowe
drewno.
Kiedy jakiś element nie nadawał się do
ponownego użytku, wykorzystywano go
tylko jako wzór, a z nowego drewna wyko
nywano taki sam. Na szczęście w pierw
szym okresie budowy skansenu większość
obiektów znajdowała się w tak dobrym sta
nie, że elementów wymagających wymiany
było stosunkowo niewiele.

SKANSEN
Z PRAWDZIWEGO ZDARZENIA
Po wzniesieniu poszczególnych chałup
od razu zakładano przy nich ogródki wa
rzywne, zielarskie czy kwiatowe, gdzienie
gdzie sady, a niekiedy obsiewano również
kawałek pola. Wysadzano też drzewka, z któ
rych po latach wyrósł istny parawan zieleni
oddzielający ekspozycję od zaplecza.
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Na podstawie wywiadów w terenie od
twarzano potem wnętrza poszczególnych
budowli.
Pracownicy skansenu poświęcali wiele
uwagi nie tylko podstawowym ekspona
tom, ale również drobiazgom dotwarzającym odpowiedni nastrój. Są to na przykład
najróżniejsze słoiczki nakryte kawałkiem
lnianej szmatki owiniętej lnianą nitką czy
najróżniejsze buteleczki ułożone nie cał
kiem równo, jednym słowem tak, jak gdy
by tu jeszcze mieszkali pierwotni gospo
darze.
W miarę możliwości zapraszano też go
spodynie, które zamieszkiwały poszcze
gólne domostwa przed ich przeniesieniem
do skansenu, zachęcając je, żeby się urzą
dziły „jak u siebie w domu". W poszukiwa
niu odpowiednich eksponatów buszowa
no po strychach i spichlerzach, spotykając
się z niesłychaną życzliwością ludzi.
Jednak sama budowa skansenu już nie
była przyjmowana z takim samym przychyl
nym nastawieniem. Spotykano się z nieuf
nością i powątpiewaniami. Pozytywna zmia
na nastąpiła dopiero po kilkunastu latach.
W ludziach starszych, którzy pamiętali,
jak wyglądały wsie na Sądecczyźnie w cza
sach ich młodości, pobyt w skansenie za

wsze wywoływał nostalgiczne wspomnie
nia i wzbudzał wzruszenie.
Niektórzy przyprowadzali swoich wnu
ków, żeby im pokazać, w jakich warunkach
kiedyś mieszkali i byli wychowywani.

CHARAKTER DAWNEJ WIOSKI
Ze względu na ograniczoną ilość miej
sca nie udało się zrealizować przestrzennej
zabudowy autentycznej wsi. Jednak cha
rakter dawnej wioski udało się odtworzyć
w obrębie zagród i w obrębie sektorów pre
zentujących poszczególne grupy etnogra
ficzne w skansenie.
Obok sektorów poświęconych budow
nictwu polskich grup etnograficznych - La
chów, Górali Sądeckich i Pogórzan - znala
zły się też sektory prezentujące budownic
two i kulturę górali rusińskich, czyli Łemków,
jak również karpackich Cyganów.
Taką mniejszościową grupą etniczną by
li również Niemcy Galicyjscy, żyjący w roz
proszonych enklawach, a nazywani rów
nież kolonistami józefińskimi.
Zostali sprowadzeni na Sądecczyznę przez
cesarza Józefa II, by pomóc w kolonizacji tych
terenów. Większość z nich z biegiem czasu
się spolonizowała. Ich budownictwo i kulturę
przybliża Sektor Kolonistów Niemieckich.

REPORTAŻ

KLIMATY DAWNEJ GALICJI
Jedną z filii Sądeckiego Parku Etnograficz
nego jest sąsiadujące z nim Miasteczko Gali
cyjskie przy ul. Lwowskiej. Wybudowano go
w latach 2005-2011. Mały rynek i dwie krótkie
uliczki oddają charakter małomiasteczkowej
zabudowy w Galicji u schyłku XIX w.
Znajduje się tu okazały ratusz z wysmu
kłą wieżą i arkadowymi podcieniami czy re
miza strażacka z kaplicą św. Floriana.
Są też domy mieszczańskie, większość
z nich z różnymi punktami usługowymi na
parterze, c. k. urząd pocztowy, posterunek
żandarmerii, oraz dwór szlachecki oddzie
lony od reszty zabudowy zieleńcem i za
groda dla kóz.
Jest też Cukiernia „Lwowska" i replika by
łej karczmy żydowskiej funkcjonującej obec
nie pod nazwą C. K. Gospoda Galicyjska i sto
jąca przed nią kapliczka św. Jana Nepomuce
na oraz zadaszona studnia na środku placu
rynkowego.
Jak można przeczytać na stronach inter
netowych Miasteczka, tworzące je obiekty
odtworzono wiernie na podstawie starych
planów, rycin i zachowanych rynków mało

polskich miasteczek, m.in. ze Starego Są
cza, Czchowa, Lanckorony, Ciężkowic czy
Krościenka i wyposażono zgodnie z histo
rycznymi przekazami.
Dzięki temu, przechadzając się po placu
rynkowym otoczonym domami, przekra
czając każdy próg, można w pełni poczuć
klimat czasów austro-węgierskich. W ulicz
ny pejzaż wkomponowano bowiem typo
we dla tamtych czasów punkty usługowe.
To właśnie odróżnia Miasteczko Galicyj
skie od innych ekspozycji tego typu, ponie
waż celem, który przyświecał jego twór
com, było wytworzenie żywego, namacal
nego wycinku historii.
Zwiedzanie nie ogranicza się więc do
oglądania historycznych fasad i detali archi
tektonicznych - odwiedzający Miasteczko
mogą zobaczyć, jak wyglądało życie w gali
cyjskiej rzeczywistości.

LOGO Z PODOBIZNĄ
CESARZOWEJ ELŻBIETY
Ratusz został wzniesiony według projek
tu siedziby władz samorządowych w Starym
Sączu, którego nie udało się zrealizować do

końca z powodu pożaru. W Miasteczku Ga
licyjskim pełni funkcje konferencyjno-hotelowe.
Na parterze rozgościła się Cesarsko-Kró
lewska Kawiarnia Galicyjska, która ma w swo
im logo podobiznę Elżbiety Bawarskiej na
zywanej również Sissi, małżonki cesarza
Franciszka Józefa I, który panował w latach
1848-1916.
Cesarzową Austrii i królową Węgier uwa
żano za jedną z najpiękniejszych kobiet
w Europie, a może nawet na całym świecie.
Podziw i zazdrość u ówczesnych kobiet
wzbudzała jej szczupła i wysportowana
figura.
Jej menu składało się ponoć z sześciu
szklanek mleka lub soku, wywaru z cielęci
ny, dwóch kieliszków wina, surowych jajek
z solą, pomarańczy, ale również lodów i in
nych słodyczy.
Cesarzowa miała bowiem do nich słabość
- zachowały się liczne rachunki z cukierni,
gdzie Sissi zamawiała najprzeróżniejsze
słodkie smakołyki i lody. Podobno najbar
dziej przepadała za słynnymi wiedeńskimi
tortami.
■
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mmumrn
„Spacerowaliśmy po zamku lub parku
od szóstej rano do szóstej wieczór. Wieczór
zmieniali nas inni, a my odchodziliśmy do
mieszkańców miasta, gdzie były naturalnie
ładne damy i hulali. Po kilkudniowej służbie
poszedłem z drugiemi dywizyjnymi ordynansami na nocną zabawę i spałem tam
też, kiedy nasze sławne sokoły odleciałyjak
orły na granicę Bukowińsko - Bezarabską.
Ja nowinę tą usłyszałem dopiero rano,
jak się przebudziłem. Żegnając się z obywa
telami tego domu udałem się do kancelarii
batalionu a tu niestety kancelaria batalio
nowa także wyjechała. Został tylko jeden
sierżant batalionowy, z praniem bataliono
wym, który zgodził się mój rynsztunek za
wieźć na miejsce ku swoim i mnie także za
wieźć, jeżeli będę o godzinie wpół do jede
nastej obecny, to jest jak będzie wyjeżdżał.
Ja, nieprzyzwyczajony do punktualności
przyszedłem po bawieniu w jednej restau
racji o pół godziny później na opróżnione
już miejsce. Zlekceważyłem ten przypadek
i postanowiłem zostać do następnego dnia
w owym mieście udając się do knajpy by za
bawić się z kelnerką".
Fragment Haska? Nie! Pamiętnika legio
nisty z Karwiny. Nic zatem dziwnego, że po
święconą rękopiśmiennym zapiskom z lat
1900-1918 prelekcję z cyklu „Cymelia i oso
bliwości ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej"
zatytułowano„Bohater czy cieszyński Szwejk?
Pamiętnik legionisty z Karwiny".
Ci, którzy w piątkowe popołudnie 20 lipca
przyszli do Książnicy Cieszyńskiej, wysłucha
li niezwykle barwnych wspomnień Szczepa
na Koppia, które ten skrzętnie notował od
momentu rozpoczęcia nauki w szkole po
wszechnej aż do końca wojny.
I to notował szczerze i starannie, nie po
mijając najwyraźniej żadnych szczegółów
swych przygód. A przyznać trzeba, że życie
wiódł nader barwne, a spotykające go przy
gody godne były powieściowego „Szwejka".

OD GÓRNIKA DO RESTAURATORA
Warto zaznaczyć, że pochodził z górni
czej rodziny. W szkole powszechnej w Karwi
nie uczył się krótko. Rychło trafił wpierw na
rok na służbę jako pasterz w Łąkach, później
pracował w różnych zawodach, aż trafił do
górnictwa.
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legion Śląski w Parku A. Sikory w Cieszynie.
Na pierwszym pianie oficerowie, od lewej Jan łysek, Leon Bulowskf,
Hieronim Pizepilinski. Feliks Hajduk

Karty werbunkowe do Legionu Śląskiego,
wśród nich karta Szczepana Koppia

HISTORIA

Mając 16 lat i ponad dwa przepracowane
w kopalni doszedł do wniosku, że skoro je
go koledzy których pamiętał z szóstej klasy,
zdołali jakoś wydostać się z biedy i wykształ
cić się w różnych zawodach rzemieślni
czych, to i on też może swe życie polepszyć.
Chciał zostać kelnerem i w tym kierunku
konsekwentnie dążył przez kolejne lata
kształcąc się pilnie. Uczył się też się angiel
skiego. Ale, jak pisał w pamiętniku, naukę tą
zaniechał z powodu... zatonięcia Titanica na
którym planował się nająć.
W swych pamiętnikach Koppel opisuje
drogę swej kariery od kelnera do restaura
tora (przez dwa lata przed wojną prowadził
własny interes), a także swe liczne roman
se, które zaprowadziły go do legionów pol
skich.

W LEGIONACH
I tu zaczyna się właściwa część pamiętni
ka, czyli opisy lat wojennych. Zapiski z cza
sów wojny też pełne są osobistych opowie
ści świadczących o tym, że i na froncie wiódł
bogate życie towarzyskie i nader rozrywko
we, co zawdzięczał funkcji ordynansa.
Spacerował po parku, chadzał na nocne
zabawy. I dopiero jak już całkiem „przegiął"

z hulankami, które, niczym u powieścio
CODZIENNOŚĆ W OKOPACH
wego Szwejka sprawiły, iż przegapił odjazd
I właśnie taką wiedzę znajdziemy w pa
swego pułku, zdegradowany do szeregow miętniku z frontu Szczepana Koppla. Cieka
ca miał okazję wykazać się na froncie.
we jest to, że tego typu zapiski zazwyczaj
I tu zaczyna się jego historia frontowa. robili przedstawiciele inteligencji, a Koppel
- W momencie, jak już trafił na front i miał był przecież prostym synem górnika.
możliwość się wykazać, to chyba równie
Jako szeregowiec autor pamiętnika brał
szczerze pisał o dokonaniach i przeżyciach wielokrotnie udział w straży bojowej. Za
na froncie, jak wcześniej o swych przygo znał też deszczu i zimna w okopach, a także
dach restauracyjnych i damsko-męskich - ostrzeliwania przez nieprzyjaciela. Jednak
stwierdza Anna Rusnok z Książnicy Cieszyń po czasie spędzonym na froncie znów miał
skiej, podkreślając, że pamiętnik taki jest okazję być ordynansem dywizyjnym, choć
cennym źródłem wiedzy.
tylko na krótki czas odpoczynku, po którym
Choć historię Legionów Polskich w pierw przyszło mu znów wrócić do okopów.
szej wojnie światowej znamy dziś, po stu la
„Tylko wierzący w opowieści biblijne może
tach, już dość dobrze, w licznych wydaw sobie przedstawić, że to było coś takiego, jak
nictwach można prześledzić szlaki bojowe w dzień śmierci Chrystusa" - pisał o przeży
poszczególnych pułków, a także przebieg ciach z okopów. Zapiski z ostatniego roku
najważniejszych bitew i poznać liczby strat wojny także opisują ciężką fizyczną pracę.
po obu stronach frontu, to jednak czytając
„Postanowiłem być człowiekiem prawdo
nawet najlepiej udokumentowane opraco mównym, poważnym i bardzo starannym" wania, nie dowiemy się wszystkiego.
zanotował na końcu zeszytu Koppel.
- Każdy oddział wojska składał się prze
- Co mu się raczej udawało - podsumo
cież z pojedynczych ludzi. O tym co czuli, jak wała Rusnok dodając, że autorowi z Karwiny
przeżyli działania wojenne, przemarsze, bi faktycznie ze Szwejka można przypisać spo
twy, choroby, rany, śmierć kolegów, niewolę kój, zaradność, umiejętność odnalezienia się
możemy dowiedzieć się tylko z ich osobi w trudnych sytuacjach, a także skłonność do
stych relacji - zwraca uwagę Rusnok.
zabaw.
(indi) / fot. Beata Tyma
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Festyn na boisku

Na obozie w Cieszynie

MILIKÓW / Goście Festynu na Boisku w Milikowie przyjechali
22 lipca nie tylko samochodami. Na murawę boiska wjechały naj
różniejsze ciągniki, najczęściej domowej roboty, by wziąć udział
w trochę innej traktoriadzie.
Warto podkreślić, że w Milikowie na imprezę organizowaną
przez gminę zapraszały dwujęzyczne plakaty.
Również na miejscu widać było, że w tej miejscowości wszyscy
żyją zogdnie, bez niepotrzebnych napięć. Na boisku panowała
prawdziwa piknikowa atmosfera.
Olimpiadę stowarzyszeń (w której nie zabrakło też Macierzy
Szkolnej, czy dwu drużyn MK PZKO) prowadziła wójt Ewa Kawulok
„po naszymu".
Miejscowi kibicowali wszystkim po równo, a członkowie po
szczególnych drużyn również świetnie się bawili - obierając ziem
niaki, rzucając jajkami, wypijając wodę z kubków na czas, czy prze
ciągając linę.
(HS) / Fot. Halina Szczotka

CZESKI CIESZYN /17 lipca w Dziupli rozpoczął się polski obóz języ
kowy w Czeskim Cieszynie. Był to jeden z obozów organizowanych
w formie półkolonii przez Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej w RC.
Dzieci zostały podzielone na dwie grupy. Każdy z uczestników
otrzymał znaczek, na którym zapisał swoje imię i pseudonim. Dzieci ro
biły modele łódek z drewna, które później zostały wystawione w Klu
bie Dziupla. A że upał doskwierał, sporo czasu spędzały też na brzegu
Olzy. Oczywiście odwiedziły też niejednokrotnie Cieszyn.
Obóz był również okazją do tego, by jego uczestnicy dowiedzie
li się ciekawych informacji na temat Polski, polskiego wybrzeża.
AS / Fot. Anna Szotkowska

Poznawali Polskę w Cierlicku

Udany Bierfest w Nydku
NYDEK/MK PZKO w Nydku w sobotę 15 lipca prowadziło stoisko
na nydeckim Bierfeście.
Jest to jedna z największych imprez w Nydku, w której biorą
udział niemal wszystkie nydeckie organizacje.
Nie może tam zabraknąć członków MK PZKO, którzy w swoim
stoisku oferowali m.in. placki ze śmietaną oraz szpyrkami, oscypki.
W progamie Bierfestu wystąpił np. BLAF, Mistriiianka, CAFE '80,
SUFFER AGE. Gwiazdą wieczoru byłą grupa muzyczna KREYSON
MEMORIAL.
AS / Fot. Renata Martynek
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CIERLICKO / Tradycją cierlickiej szkoły jest coroczny Mały Obóz
Szkolny w pierwszych dniach wakacji, w trakcie którego uczniowie
spędzają wspólnie czas zwiedzając bliższe i dalsze atrakcyjne miejsca.
W tym roku organizatorzy dołączyli do serii obozów językowych
organizowanych przez Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej w RC i dzie
ci mogły poznawać Polskę na wesoło. W obozie wzięło udział koło 25
uczniów, z tego po dwóch z Olbrachcie i Błędowic, a reszta z Cierlicka.
- Mieliśmy ciekawe zajęcia w bibliotece hawierzowskiej, pozna
liśmy meandry Lucyny, na Paszówce pojeździliśmy na koniach.
W środę mieliśmy ciekawe spotkanie z przyrodą pod Łysą Górą opisywali organizatorzy.
W czwartek dzieci poznały atrakcyjne place zabaw w Ostrawie,
a cały obóz zakończyły budowaniem zamków z piasku na plaży.
Uczestnicy obozu poznawali miasta nadbałtyckie, rozwiązywali
krzyżówki, bawili się z językiem polskim.
Barbara Smugala / Fot. Barbara Smugala

■
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Oprócz maluchów i dzieci szkolnych przychodziła na popołudnio
we zajęcia młodzież, która również przygotowywała układ taneczny
na dożynki. Kierowniczka zespołu tanecznego Trzanowice stara się
młodych zachęcić, by stopniowo dołączyli do zespołu Trzanowice.
Obóz w tym roku ma wymiar międzynarodowy. Przyjechały rów
nież polskie dzieci z Austrii oraz Anglii, które są tutaj na wakacjach
u swoich rodzin. Gros obozowiczów tworzą dzieci członków MK PZKO
zTrzanowic i okolicy.
Obóz organizuje MK PZKO Trzanowice przy współpracy ze Sto
warzyszeniem Młodzieży Polskiej w RC.
AS / Fot. Anna Szotkowska
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TRZANOWICE / W tym roku zgłosiło się naobóz językowo-taneczny
„Poznaj Polskę na Wesoło" wTrzanowicach około 40 dzieci, które spę
dzały czas w Domu Kultury oraz w świeżo wyremontowanym Domu
PZKO. Oprócz tego, że poznawały polskie realia, uczyły się też tańczyć.
Dzieci zostały podzielone na dwie grupy- przedszkolaki spędza
ły czas w Domu PZKO, gdzie przygotowano dla nich zajęcia pla
styczne, natomiast starsze dzieci ulokowane zostały w trzanowickim Domu Kultury.
Dla obozowiczów przygotowano zajęcia na temat geografii Pol
ski, wybitnych Polaków, tematyczne quizy. - Wczoraj starałam się
dzieciom wyjaśnić, skąd się wzięli Polacy na tym terenie - powie
działa opiekunka Dorota Uherek. Uczestnicy obozu tworzyli papie
rowe koszyki, próbowali też wyprodukować modrzyniec.
- Mówiliśmy o Wałęsie, Sienkiewiczu i innych osobistościach pol
skich. Na mapie Polski dzieci rozpoznają województwa, granice Pol
ski, największe miasta. Przygotowano też puzzle z mapy Polski - do
daje opiekunka Weronika Uherek.
Dzieci uczyły się tańczyć krakowiaka. Starsze dziewczyny przy
gotowały na każdy dzień legendę, którą przedstawiły po południu
wszystkim obozowiczom. Była to m.in. legenda o śpiących rycer
zach, o smoku wawelskim, o złotej kaczce.
Maluchy w ramach obozu tańczyły do piosenki „Piykła placki".
Opiekunki czytały im bajki, legendy polskie.
Program artystyczny, który dzieci i młodzież przygotowały pod
czas obozu, zostanie przedstawiony na dożynkach gminnych, które
odbędą się 2 września wTrzanowicach.
1

Wystawa produktów regionalnych
USTROŃ / Ustroń może się pochwalić nową wspaniałą imprezą Międzynarodową Wystawą Produktów Regionalnych, której pierw
sza edycja odbyła się we wtorek 15 sierpnia na Rynku w Ustroniu.
Jej współorganizatorem było Miejscowe Koło PZKO Jabłonków
oraz Mikroregion Góralsko Swoboda, toteż w uroczystym otwarciu
wzięli udział Jan Ryłko, prezes MK PZKO Jabłonków oraz Leszek
Richter, koordynator marki regionalnej.
Wystawa spotkała się z ogromnym zainteresowaniem zarówno
odwiedzających, jak i wystawców. Zaproszonych zostało kilkadzie
siąt regionalnych producentów z pogranicza polsko-czesko-słowackiego.
Odwiedzający mieli okazję obejrzeć pokazy rękodzielnicze, zasma
kować regionalnych potraw, zakupić produkty regionalne i rękodzie
ło. Nie zabrakło m.in. soków naturalnych, wina, produktów pszczelich,
tradycyjnych wypieków, koronki koniakowskiej, wyrobów z drewna,
kości czy ceramiki. Na scenie wystąpiły kapele ludowe.
Ciekawym urozmaiceniem imprezy był konkurs na najlepszy re
gionalny produkt spożyczy oraz najciekawszy produkt regionalny.
Mikroregion Góralsko Swoboda odniósł ogromny sukces. W obu ka
tegoriach zwyciężyli producenci posiadający markę Góralsko Swo
boda produkt regionalny®.
W kategorii najlepszy produkt spożywczy zwyciężył Piotr Nytra,
producent Cieszyńskiego Miodu.
Złoto w kategorii najciekawszy produkt regionalny zdobył Kazi
mierz Wawrzyk zajmujący się wyrobem biżuterii filigranowej.
Impreza była świetną okazją do promocji produktów spożyw
czych i rękodzieła ludowego, przyczyniła się także do integracji re
gionalnych producentów.
Magdalena Ćmiel / Fot. Magdalena Ćmiel
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Stonawski Odpust
jest okazją do wielu spotkań
STONAWA / Stonawski Odpust ku czci św. Marii Magdaleny, pa
tronki kościoła parafialnego w Stonawie, który przebiegał 22 i 23 lipca, to jedna z największych corocznych akcji stonawskich cieszących
się popularnością nie tylko wśród mieszkańców gminy, alei szerokiej
okolicy. Zjeżdżają na nią również dawni mieszkańcy Stonawy, osoby
związane w jakiś sposób z tą miejscowością, spotykają się krewni
i znajomi.
Stonawski Odpust organizowany jest przez gminę Stonawa we
współpracy z parafią rzymskokatolicką, co pozwala na zachowanie
również jego charakteru religijnego. Toteż już w sobotę odprawio
na została msza św., ofiarowana za zmarłych od 1990 roku. Oficjalny
początek zabawy odpustowej obwieścił wystrzał z działa. Odbył się
też coroczny konkurs w koszeniu trawy kosą. Wszyscy obecni ugosz
czeni zostali piwem wójta.
W niedzielne przedpołudnie wiele osób uczestniczyło w uro
czystych mszach św. Pierwsza była w języku czeskim, podczas dru
giej, po polsku, w intencji parafian modlono się również za kapła
nów pracujących w Stonawie i z niej pochodzących oraz za dobro
dziejów i budowniczych kościoła św. Marii Magdaleny. Polska msza
św., koncelebrowana przez ks. proboszcza Rolanda Manowskiego
wraz z kapłanami z Polski, m.in. z jego rodzinnej parafii w Katowicach-Murckach, była też podziękowaniem za dziesięć lat kapłań
stwa ks. Manowskiego. Odbył się również chrzest małego Jakuba
Kozdry.
Obydwa niedzielne nabożeństwa uświetnił wspólny koncert ze
społów Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego pod batutą
Marty Orszulik, miejscowego chóru mieszanego Stonawa oraz chó
ru mieszanego Lira z Karwiny-Darkowa.
W centrum Stonawy przygotowano wiele atrakcji dla dzieci i do
rosłych. Na parkingu i łące powstało wesołe miasteczko U Czarnego
Korsarza, na głównej drodze ustawiono stoiska oferujące produkty
odpustowe, zabawki, również rękodzieła oraz smakołyki, różnego
rodzaju dania i napoje.
W Parku PZKO wystąpiła orkiestra górnicza i mażoretki Dixi, Petr
Muk Revival, grał DJ Daniel Broda. W hali sportowej koncertowali so
liści z Korei, którym akompaniowała Orkiestra Symfoniczna im. L. Janaćka, zaśpiewała również czeska piosenkarka Leona Machälkovä.
CR / Fot. Czesława Rudnik
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Z wizytą u konsula
OSTRAWA / W Konsulacie Generalnym w Ostrawie gościli 2 sierp
nia uczestnicy polskojęzycznych półkolonii dla dzieci pt.„Poznaj Pol
skę na wesoło". 25 dzieci z opiekunami przyjechało do Ostrawy z Lesznej Dolnej. W ostrawskiej placówce konsularnej przywitał ich konsul
generalny RP w Ostrawie Janusz Bilski. Konsul chętnie dzieciom wyja
śnił na czym polega praca konsulatu. Mali obozowicze zwiedzili też
jego gabinet, dział paszportowy czy ogród, gdzie odbywają się liczne
przyjęcia i spotkania dyplomatyczne, takie jak np. Spotkania Biznesu.
- W przeszłości były tu już dzieci ze szkół, ale w tym roku po raz
pierwszy przyjechały dzieci z półkolonii. Mam nadzieję, że im się
podobało, że byłem w stanie przybliżyć im, czym zajmuje się konsu
lat na co dzień i jak wygląda życie dyplomaty, bo to nie zawsze jest
takie oczywiste. Dzieciom pokazaliśmy salę recepcyjną, pomiesz
czenia konsulatu, dział paszportowy. Mam nadzieję, że zachęci je to
do dalszego poznawania zarówno Polski, ale też do poznawania
pracy dyplomatyczno-konsularnej. Kto wie, być może w przyszłości
któreś z nich zdecyduje się pójść w tym kierunku zawodowo - wy
jaśniał konsul generalny RP w Ostrawie Janusz Bilski.
- Chciałbym tutaj zamieszkać - przyznał jeden z chłopców. Mło
dzież z Lesznej przygotowała również program artystyczny dla kon
sula. Dzieci spędzały czas w Domu i ogrodzie PZKO Lesznej Dolnej od
poniedziałku 31 lipca do piątku 4 sierpnia. O sprawny przebieg obo
zu troszczyli się państwo Renata i Tadeusz Szkucikowie, panie z Klubu
Kobiet gotowały dla obozowiczów posiłki, od wtorku w opiece nad
dziećmi pomagało też pięcioro starszych kolegów - absolwentów
podstawówki i uczniów dziewiątej klasy.
- Pomagają nam z organizacją i zabawami.Ta współpraca nam bardzo
odpowiada - mówi prezes MK PZKO Renata Szkucik i dodaje, że młodzi
opiekunowie aktywnie włączają się w pracę PZKO już od dłuższego czasu.
Oprócz gier i zabaw dzieci uczestniczyły też w zajęciach edukacyj
nych, na których poznawały Polskę: symbole, hymn, polskie miasta.
Obozowicze byli również na granicy z Polską w Lesznej Górnej, Tade
usz Szkucik opowiedział im o legendach związanych z okolicznymi
szczytami, po południu odwiedzili starą szkołę w Lesznej, byli w pizzerii.
We wtorek dzieci razem z opiekunami udały się na Jagodną. - Za
planowaliśmy jeszcze widowisko„Mam talent", w którym dzieci zapre
zentują swoje zdolności oraz wycieczkę na niedaleką farmę ze strusia
mi i świniami z Indonezji - dodają Renata i Tadeusz Szkucikowie.
Obóz był organizowany w formie półkolonii przez Stowarzyszenie
Młodzieży Polskiej w RC oraz MK PZKO w Lesznej Dolnej.
AS / Fot. Anna Szotkowska
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rzom miasta Hawierzowa i wszystkim osobom zaangażowanym w przy
gotowanie i dostojny przebieg tej uroczystości wspomnieniowej.
Zabrzmiały też pieśni w wykonaniu chóru żeńskiego Canticorum
z Hawierzowa pod dyrekcją Vitezslava Sou ku pa oraz chóru żeńskiego
Melodia Miejscowego Koła PZKO w Nawsiu pod batutą Aleksandry
Zeman. Uroczystość zakończyły hymny państwowe, polski i czeski.
CR / Fot. Czesława Rudnik

Żywocickie memento
HAWIERZÓW-ŻYWOCICE / Dźwięk dzwonów w pobliskiej kapli
cy rozpoczął tegoroczną uroczystość wspomnieniową w Hawierzowie-Żywocicach, która odbyła się 5 sierpnia pod pomnikiem ofiar
tragedii żywocickiej. Pomnik upamiętnia 36 niewinnych osób za
mordowanych 6 sierpnia 1944 roku przez okupantów niemieckich.
Żywocice stały się symbolem męczeństwa i walki o wolność.
Uroczystość wspomnieniową co roku organizuje miasto Hawierzów
przy współpracy z Zarządem Głównym PZKO, Czeskim Związkiem
Bojowników o Wolność i Muzeum Ziemi Cieszyńskiej.
Wartę honorową pod pomnikiem zaciągnęli członkowie cierlickiej Drużyny Harcerskiej im. Żwirki i Wigury, żołnierze i junacy. Wika
ry hawierzowskiej parafii rzymskokatolickiej ks. David Tylećek oraz
pastor Janusz Kożusznik z Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augs
burskiego Wyznania wspólnie zapalili znicz. Wypuszczone zostały
gołębie pokoju.
Prowadząca konferansjerkę, po czesku i po polsku, Jolanta Bałon
przypomniała tragiczne okoliczności, które doprowadziły do tej
zbrodni, przeczytała nazwiska pomordowanych, 28 Polaków i 8 Cze
chów. Ich pamięć uczczono minutą ciszy.
Wieńce i kwiaty pod pomnikiem złożyli prezydent Hawierzowa
Jana Feberovä, pierwszy sekretarz hetmana województwa morawsko-śląskiego Lukas Curylo, posłanka Parlamentu RC Milada Maliko
va, konsul generalny RP w Ostrawie Janusz Bilski, prezes Zarządu
Głównego PZKO Jan Ryłko, prezes Koła Polskich Kombatantów w RC
Bronisław Firla, przewodniczący Czeskiego Związku Bojowników
o Wolność Jaroslav Vodicka.
Z kwiatami przybyli również przedstawiciele władz okolicznych
miejscowości, a także delegacje z Polski, z Jastrzębia-Zdroju, powia
tu cieszyńskiego, Bielska-Białej, delegacje Kół PZKO oraz innych or
ganizacji i stowarzyszeń, potomkowie ofiar.
Mówcy, którzy zabrali głos podczas uroczystości, przypominając
tragiczne zdarzenia z 1944 roku odnieśli się również do czasów
współczesnych. Zwracali uwagę na próby przepisywania historii, na
zagrożenia, jakie czyhają na nas także dziś. Toteż tak ważne jest me
mento, jakie stanowią Żywocice.
Oprócz prezydent Jany Feberovej, przewodniczącego Jaroslava
Vodicki i duchownych głos zabrał również przewodniczący Sekcji
Historii Regionu Zarządu Głównego PZKO Stanisław Gawlik.
- Schodzimy się tu, żeby to przesłanie przekazać potomnym, by nie
zapomnieli o tych wszystkich mordach, które nazizm niemiecki wyko
nał. Żeby się to nigdy nie powtórzyło - powiedział. Podziękował włoda

Na plenerze w Mostach
MOSTY KOŁO JABŁONKOWA / W Mostach koło Jabłonkowa od po
niedziałku 24 lipca trwał plener malarski Stowarzyszenia Artystów Pla
styków w RC. Plener zakończył się w piątek, kiedy to można było zoba
czyć na wystawie w mosteckiej bibliotece owoce zmagań artystów.
Na plener dotarli też goście SAP. Kawał drogi, bo aż z Poznania
przejechał za artystami Mirosław Bąkowski, który malował pastela
mi. Gościnnie był na plenerze też Florian Kohut z Bielska i Anna Jursa z Czeskiego Cieszyna.
- Każdy tworzy w technice, która mu najbardziej odpowiada, czy
już to jest technika olejowa, akrylowa, akwarelowa, są też pastele mówi prezes SAP Ewa Ćmok.
Członkowie SAP, którzy corocznie spotykają się na plenerach,
w tym roku po raz pierwszy postanowili zaprosić również młodzież.
Najmłodszymi uczestniczkami kursu były Natalia Sikora i Tereza
Marszałek, świeże absolwentki PSP im. Henryka Sienkiewicza w Ja
błonkowie. W środę kończyły malować schronisko Skałkę zimą oraz
jabłonkowski kościół.
- Zbieramy tutaj inspiracje, ja nauczyłam się rysować niebo, co
wcale nie jest takie proste, jak się wydaje - wyjaśnia Tereza.
- Ponieważ chcemy wciągnąć też młodzież, zostawiliśmy tematy
otwarte, żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie - dodaje Barbara
Kowalczyk.
Wystawa poplenerowa jest czynna w godzinach otwarcia biblio
teki aż do końca sierpnia, potem zostanie przeniesiona do Jawo
rzynki do Muzeum „Na Grapie".
Na wystawie w bibliotece zainstalowano ponad 30 prac, które
powstały w Mostach koło Jabłonkowa. Oprawę muzyczną wernisa
żu zapewnił Otmar Kantor grą na gajdach i piszczołkach.
- Gdyby była ładna pogoda, to wyszlibyśmy naprawdę między
te chałupy, bo tu okolica jest urocza, ale było tak zimno, że nie wy
chodziliśmy, a jeśli już, to tylko na chwilę, niektórzy malowali nawet
w samochodzie żeby schronić się przed deszczem - mówiła prezes
SAP Ewa Ćmok.
AS / Fot. Anna Szotkowska
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Impreza dobrze rozreklamowana
KARWINA-RAJ / Przez całą niedzielę 30 lipca Dom PZKO i ogród
w Karwinie-Raju był do dyspozycji uczestników tradycyjnego Od
pustu św. Anny połączonego z festynem ogrodowym. To jedna ze
sztandarowych imprez organizowanych przez rajskie Miejscowe
Koło PZKO.
Jak co roku odpust w Raju rozpoczęła w stojącej na tej samej uli
cy co Dom PZKO kaplicy św. Anny o godz. 8 msza św. w języku pol
skim. Druga o godz. 10 odprawiona została po czesku. Po południu
odbyło się również nabożeństwo eucharystyczne z błogosławień
stwem sakramentalnym.
Przede wszystkim o roli rodziny mówił podczas homilii karwiński
proboszcz ks. Przemysław Traczyk, ponieważ patronka rajskiej ka
plicy św. Anna była matką Marii, matki Jezusa. Podkreślił, że rodzina
to kościół domowy, a Święta Rodzina jest ikoną wzajemności. - Nie
skupiajmy się na swoich interesach, ale na dobru wspólnym - ape
lował ksiądz proboszcz.
Po uczcie duchowej uczestnicy mszy św. udali się do Domu PZKO,
gdzie przygotowana została także uczta dla ciała. Panie pod przewodnictwej prezes Klubu Kobiet Anny Rzyman jak co roku na długo
przed odpustem miały pełne ręce roboty.
Już przy wejściu do ogrodu kupić można było serca odpustowe,
ręcznie zdobione, toteż nie było dwóch jednakowych. Na przekąskę
serwowano w Domu PZKO kanapki domowej roboty, a po południu
w ogrodzie również np. placki ziemniaczane.
Smaczne różnorodne ciastka oraz kołacze z czterema rodzajami
nadzienia można było nabyć w Domu PZKO już w sobotnie popołu
dnie. Sprzedawano je potem oczywiście również w niedzielę.
Na niedzielną imprezę przygotowano trzy zestawy dań obiado
wych. Podawano zupę, a na drugie danie był do wyboru sznycel z kur
czaka i sałatka ziemniaczana, sznycel wieprzowy„naopak"z ziemnia
kami i sałatką z kapusty lub pieczone udko z kurczaka z ziemniakami
i sałatką.
Jak wyjaśniła kierująca pracą w kuchni Maria Owczarzy, padł po
mysł, by tym razem ugotować coś innego, ale myśl ta szybko poszła
w zapomnienie, ponieważ ludzie przychodzący co roku na odpust
również na obiad oczekują nadal tych samych tradycyjnych dań.
Po południu przywitał obecnych prezes Miejscowego Koła PZKO
Tadeusz Puchała. Impreza jest okazją do spotkań dawno niewidzia
nych znajomych, przybywają też na nią całe kilkupokoleniowe ro
dziny. Organizatorzy nie zapominają o dzieciach, przygotowując
gry i zabawy specjalnie dla najmłodszych.
J
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Głównym punktem programu artystycznego był koncert karwińskiej orkiestry dętej Mala ćernś hudba, która jest już na festynie
ogrodowym stałym wykonawcą i gra również do tańca. Zespół
przyciąga na imprezę także czeskich słuchaczy.
Odpust z festynem cieszy się co roku wielką popularnością. A je
śli, tak jak w tym roku, pogoda dopisuje, zdarza się, że w ogrodzie
brakuje miejsc do siedzenia i trzeba dostawiać stoły i krzesła.
O tym, że impreza jest zapewne dobrze rozreklamowana, prze
konali się organizatorzy tuż przed tegorocznym odpustem również
w niezbyt przyjemnych okolicznościach. Dom PZKO odwiedził zło
dziej. Rozbił okno, wszedł do kuchni i zaczął wynosić ciastka, mięso.
Nie zdążył na szczęście narobić zbyt wiele szkody, bo został zła
pany na gorącym uczynku. Większość wiktuałów pozostało nie
tkniętych. Uczestnicy zabawy odpustowej nie domyślali się nawet,
że niedużo brakowało, a organizatorzy mieliby problem, co podać
głodnym gościom.
CR Z Fot. Czesława Rudnik

Trzycieskie lato
TRZYCIEŻ/W sobotę 15 lipca odbyła się wTrzycieżu kolejna edy
cja gminnej imprezy „Striteżske leto/Trzycieskie Lato", na którą sto
iska z posiłkami i napojami na zmianę przygotowują stowarzysze
nia działające na terenie gminy.
Wprawdzie członkowie MK PZKO Trzycież już w ubiegłych latach
udzielali się w organizacji imprezy, jednak tylko przygotowując
drobne atrakcje dla dzieci.Tym razem przypadło im w udziale przy
gotowanie stoiska.
Życzeniem prezesa było, aby kuchnia miała polski akcent, ale też
była do przyjęcia dla tych, którzy polskiej kuchni nie znają, tak żeby
każdy znalazł coś dla siebie.
W stoisku znalazły się więc kołaczyki, placki „na blasze" ze śmie
taną i cukrem czy też ze szpyrkami, polski bigos i uniwersalne hot-dogi. Było też piwo z beczki i napoje.
Bigos dla większości obywateli Trzycieża był czymś nieznanym
i ostrożnie próbowali, natomiast placki zrobiły furorę.
Program tegorocznej imprezy był bardzo bogaty. Gmina ufun
dowała dzieciom w tym roku darmową karuzelę i dmuchane zamki.
Na scenie wystąpił iluzjonista, zatańczył zespół taneczny Trzanowice (MK PZKO Trzanowice), zaśpiewali uczestnicy konkursu śpiewa
czego „Rozvi'jel se poupśtko". Wysłuchać można było też Gott revi
val i duetu z repertuarem ludowych piosenek.
Magda Tomeczek / Fot. Magda Tomeczek
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Przyjaciele z Węgier
TRZYNIEC / Niebywałą okazję do obejrzenia folkloru węgierskie
go mieli wszyscy ci, którzy 27 lipca po południu pojawili się na ryn
ku TGM w Trzyńcu.
W ramach Tzynieckiego Lata Kulturalnego wystąpił na rynku ze
spół Małe Oldrzychowice, który przebywał na festiwalu Święto Dzieci
Gór w Nowym Sączu. Razem z Małymi Oldrzychowicami do Trzyńca
z Nowego Sącza przyjechał węgierski zespół Forgatós Täncegyüttes.
Dzieci z obu zespołów przybyły na Zaolzie w środę, w czwartek
po występie wracały ponownie do Nowego Sącza, gdzie uczestni
czyły w festiwalu jeszcze do niedzieli.
Jak przyznał kierownik zespołu Oldrzychowice Marek Grycz, po
byt na festiwalu był bardzo intensywny, ale też niesamowicie inspiru
jący. Zespół Małe Oldrzychowice pod kierownictwem Janiny Kokotek, Agaty Gut i Radka Łacnego wziął w nim udział po raz pierwszy.
-W sumie dwa lata trwało, zanim udało nam się zakwalifikować
do udziału w tym przeglądzie. Najpierw był festiwal w Wiśle, na któ
rym dzieci zakwalifikowały się do festiwalu w Rabce Zdroju, gdzie
dopiero udało im sie dostać do Nowego Sącza - opisywał drogę na
festiwal Marek Grycz.
Zespół jest zachwycony pobytem w Nowym Sączu. - Jest super,
wszystkie bloki programowe organizuje pan Broda. Festiwal polega
na tym, że dwa zespoły (zagraniczny i polski) pracują razem, bawią
się razem, mają swój dzień narodowy razem, przygotowują wspól
ne tańce i zawsze polski zespół zaprasza do siebie zespół zagranicz
ny-wyjaśnia wizytę Forgatós Täncegyüttes wTrzyńcu Marek Grycz.
(HS) / Fot. Halina Szczotka
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Wakacyjne spotkanie pokoleń
LUTYNIA DOLNA / Klub Młodych może łączyć generacje. W pią
tek 28 lipca na tarasie restauracji U Temu odbyło się wakacyjne
spotkanie pokoleń Klubu Młodych Miejscowego Koła PZKO w Lu
tyni Dolnej.
Podczas spotkania podziękowano obecnym aktywnym człon
kom i sympatykom za pomoc w organizacji zabawy karnawałowej,
obwodowej akademii jubileuszowej i przedstawiono plan imprez
na drugie półrocze 2017 roku.
Do najważniejszych należeć będzie tradycyjna wycieczka krajo
znawcza, prelekcja oraz świetlica z okazji 70-lecia istnienia Miejsco
wego Koła PZKO w Lutyni Dolnej, które powstało 16 listopada 1947
roku.
W pierwszej części spotkania odbył się turniej w bowlingu. Ra
dość i entuzjazm towarzyszyły każdemu udanemu rzutowi. Okrzyki
triumfu miały swoje uzasadnienie. Niektórzy grali po raz pierwszy,
co wzmagało emocje. Po udanym turnieju, w którym oczywiście
wszyscy byli zwycięzcami, na uczestników spotkania pokoleń cze
kał poczęstunek przy szwedzkim stole.
Impreza nie byłaby tak udana, gdyby nie ludzie o „wielkich ser
cach". Dlatego wszystkim ofiarnym członkom i hojnym sponsorom
serdecznie dziękujemy i dedykujemy słowa Jana Pawła II:„Człowiek
jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest. Nie przez
to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
MS / Fot. Archiwum Koła

Trzyniec
Czeski Cieszyn
Jabłonków

tygodnik pełen bieżących informacji
0 wydarzeniach w regionie, jak również
bezpośrednich wiadomości o działalności
spółek grupy Trinecke żelezarny - Moravia Steel,
zawierający także aktualne informacje kulturalne
1 sportowe oraz bogatą ofertę ogłoszeń

z czasopismem TV pohoda
z programem 50 stacji telewizyjnych,
ciekawostkami z życia gwiazd i konkursami

w każdą środę tylko za 11 koron
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PIELGRZYMKA

ZAOLZIE NA JASNEJ GÓRZE
Po raz XXVII Zaolzie wyruszyło na Jasną Górę, tym razem pod
hasłem „Idźcie w pokoju Chrystusa". Jak wyglądają przygotowa
nia do trasy, co to oznacza być porządkowym na pielgrzymce, ilu
pielgrzymów w tym roku dotarło do Częstochowy? Na te pyta
nia odpowiedział Tomasz Krajća, członek Komitetu Organizacyj
nego Pieszej Pielgrzymki Zaolzie.
TEKST: KATARZYNA CZERNA
ZDJĘCIA: LUDEK SEVCfK, ARCHIWUM PIELGRZYMKI
W tym roku byłeś odpowiedzialny za trasę pielgrzymki?

Tak, jako porządkowy. Wspólnie z Karolem Juraszkiem zajmowa
liśmy się trasą, kompletowaniem porządkowych i ich wyszkole
niem. W Polsce porządkowi muszą przejść specjalne szkolenie, któ
re jest ważne później przez pięć lat. Odbywało się w Gliwicach.
Czym dokładnie zajmuje się porządkowy?

Pilnuje ruchu drogowego, trasy. Uważa, aby samochody nie wje
chały w ludzi. Na skrzyżowaniach zatrzymuje ruch. Zastępuje poli
cjantów i dba o to, by ludzie bezpiecznie dotarli na miejsce. Bardziej
niż zwierząt w lesie trzeba bowiem bać się szybkich samochodów.
Jak zawsze, również w tym roku zdarzały się gorące chwile, kiedy
kierowca nie usłuchał i zamiast się zatrzymać, po prostu mnie obje
chał. Chociaż według polskiego prawa nieusłuchanie porządkowe
go to tak samo, jak zignorowanie policjanta. I można takie sprawy
dać do sądu. Na szczęście wtedy z tyłu Karol nie puszczał żadnego
samochodu i było wolne, więc nic złego się nie stało.
Ilu porządkowych dbało o zaolziańską pielgrzymkę?

W tym roku wyjątkowo było nas aż ośmiu. Na szkolenie udało
nam się zwerbować więcej osób. Równocześnie wszystkie prze
szkolone osoby poszły na pielgrzymkę, co nie zdarza się często.
Chociaż faktem jest, że nie wszyscy byli przez całą pielgrzymkę. Je
den z nas był na przykład porządkowym tylko w weekend, później
wrócił do domu.
Inni zmieniali się: jednego dnia byli porządkowymi, następnego
modlili się z innymi pielgrzymami. My z Karolem nie mogliśmy się
zmieniać. Ja prowadziłem, a Karol był na samym końcu.
Muszę jednak dodać, że tegoroczna pielgrzymka była jeszcze tym
wyjątkowa, że po raz pierwszy porządkowymi zostały dwie dziewczyny.

36

ZWROT I 8/2017

Jak wyglądają przygotowania przed rozpoczęciem pielgrzymki?

Przygotowanie trasy rozpoczyna się już kilka miesięcy przed sa
mą pielgrzymką. Do Polski na Policję przesyłamy listę ulic i konkret
nych dni, w których się na nich pojawimy. Potem powinno się trasę
bezpośrednio kilka dni przed wyruszeniem sprawdzić.
W tym roku udało nam się na próbę przejechać samochodem
całą trasę oprócz kilku odcinków. Miejsca, w których nie dało się ko
rzystać z samochodu, przejechaliśmy rowerem.
Czym różnią się odczucia pielgrzyma a pielgrzyma-porządkowego?

Czasami porządkowy ma wrażenie, że pielgrzymka to jeden
wielki sprint. Nie ma zbytnio czasu skupić się na modlitwie, trzeba
pilnować ludzi i samochodów. Duchowość często przychodzi do
piero w Częstochowie.
Ilu pielgrzymów w tym roku wyruszyło z Zaolzia na Jasną Górę?

Było 100 pieszych pielgrzymów, chociaż nie wszyscy szli przez
cały czas, dołączyli dopiero na trasie albo szli w tylko w weekend,
ponieważ na dłużej nie pozwoliła praca.
Pamiętam jednak lata, kiedy bywało nas ponad 200, najczęściej
około 130. W zeszłym roku było nas najmniej. Z powodu Świato
wych Dni Młodzieży wiele osób wybrało wtedy wyjazd do Krakowa.
Miejmy nadzieję, że jeżeli w przyszłym roku pójdą tegoroczni piel
grzymi i dołączą następni, to nasza liczba znowu wzrośnie.
Miłym zaskoczeniem dla mnie były trzy panie z Orłowej, które
mówiły po czesku, rozumiały jednak wszystko i bardzo im się podo
bało. Kiedyś chodzili ludzie z Czech, w tym roku nikogo takiego nie
zauważyłem. Wyłącznie czeskojęzycznych pielgrzymów mogła być
piątka czy szóstka, ale to tylko z okolicy.
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ZABÓJSTWO ttSMZOWTJ
AUSTBIACAIBJ UŻiltTU
Niecodzienne zjawisko w postaci mieniącej się różnymi kolorami
zorzy polarnej można było oglądać w piątek 9 września 1898 r. mię
dzy godziną 22 a 23 również na Śląsku Cieszyńskim. Spektakularne,
zapierające oddech w piersiach widowisko trwało około trzech kwa
dransów.
Niektórzy przesądni ludzie dopatrywali się w tym bardzo rzadko
na tej szerokości geograficznej spotykanym zjawisku przyrodniczym
zapowiedzijakiegoś ważnego wydarzenia. Kiedy na drugi dzień wło
ski anarchista zamordował cesarzową austriacką i królową węgierską
Elżbietę zwaną Sissi, ich zabobonne przeczucia znalazły rację bytu.
TEKST: CZESŁAW GAMROT / ZDJĘCIA: WIKIPEDIA

Była sobota 10 września 1898 r., ok. godziny 12,30. Wówczas już
sześćdziesięcioletnia żona cesarza Franciszka Józefa I, ubrana
w czarną suknię, wyszła z hotelu„Beau Rivage" w Genewie w Szwaj
carii w towarzystwie swej damy dworu, węgierskiej hrabiny Irmy
Sztaray i skierowała się w kierunku molo nad Jeziorem Genewskim,
gdzie stał parowiec wycieczkowy.

ZABITO CESARZOWĄ AUSTRII!
Na bulwarze Mont Blanc podbiegł do nich młody mężczyzna
z wielkimi czarnymi wąsami. Cesarzową pchnął trójkątnym pilni
kiem o zaostrzonym końcu i zaczął szybko uciekać. Cios powalił Elż
bietę na ziemię. Z początku sytuacja nie wyglądała groźnie, małej

Cesarzowa Elżbieta w 1862 r.

ranki nie zauważono i wszyscy świadkowie zdarzenia sądzili, że Sissi upadła tylko z powodu uderzenia.
Kiedy podniosła się z ziemi z pomocą Irmy i przechodniów,
wspólnie ze swą towarzyszką wsiadła na statek, który zaraz potem
odpłynął. Nagle poczuła ból na lewej stronie klatki piersiowej. Przy
łożyła ręce do rany, a potem osunęła się bezładnie na pokład. Kapi
tan nakazał zawrócić statek ku brzegu.
Jakaś kobieta rozpięła ubranie Sissi i przerażona ujrzała czerwoną
plamę z krwi. Wezwany lekarz stwierdził, że dalsza pomoc jest zby
teczna. Jakiś kapłan próbował udzielić małżonce Franciszka Józefa
rozgrzeszenia. Wtem umierająca cesarzowa zaczęła rzęzić, z czego
obecnym przechodziły ciarki po plecach. Hrabina Sztäray straciła
z nadmiaru emocji przytomność. Przedtem zdążyła jeszcze wykrzyk
nąć: - Zabito cesarzową Austrii!

ZDRUZGOTANY CESARZ

Portret cesarzowej Elżbiety autorstwa Georga Raaba w Lwowskiej Galerii Sztuki.

Smutną wiadomość Franciszek Józef przyjął gwałtownie. Monar
cha zadrżał kurczowo, chwycił się za głowę, upadł na krzesło i jęk
nął: „Mnie już doprawdy niczego nie oszczędzono na tym świecie".
W Wiedniu podobno zapanowało trudne do opisania wzburze
nie. Jeden z lokajów dworskich w następstwie wiadomości o zgonie
cesarzowej dostał pomieszania zmysłów. Wybiegł na ulicę i rzucił
się w gromadzące się przed zamkiem tłumy z wyciągniętymi rękami
i wołał:„Gdzie jest morderca naszej cesarzowej?"
Zabalsamowane zwłoki Elżbiety zostały przewiezione specjal
nym pociągiem z Genewy do Wiednia, gdzie dotarły w czwartek
wieczorem i zostały złożone w kościele zamkowym. Odpowiednio
przygotowany pogrzebowy wagon salonowy zamówiło wiedeń
skie Towarzystwo Pogrzebowe u Pierwszego Galicyjskiego Towa-
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Cesarzowa w 1864 r.

Zabójca cesarzowej Luigi Lucheni.

rzystwa Akcyjnego Budowy Wagonów i Maszyn w Sanoku, które
zrealizowało zlecenie w ciągu czterech dni.
Na dawne sanockie galicyjskie towarzystwo akcyjne obecnie na
wiązuje spółka Autosan produkująca autobusy. Ciekawostką jest, że
polski prezydent Andrzej Duda w roku 2015 podróżował po Polsce
podczas kampanii wyborczej modelem Autosan A1112T, nazywa
nym „DudaBus".

Istnieje wiele odmian anarchizmu, jak również wiele dróg mają
cych doprowadzić do zrealizowania utopistycznych celów. Niektó
rzy uznawali przemoc jako niezbędny i pożądany środek do wpro
wadzenia w życie swych wizji, przemoc.
W drugiej połowie XIX i na początku XX wieku anarchiści doko
nali licznych zamachów na koronowane głowy i znaczących polity
ków. Elżbieta była tylko jedną z nich. Na przykład w 1894 Santo Geronimo Caserio zasztyletował prezydenta Francji Marie-Franęois
Sadi Carnota, w 1900 r. anarchista Gaetano Bresci zamordował kró
la Włoch Umberta I. W 1901 r. Leon Frank Czołgosz zastrzelił prezy
denta Stanów Zjednoczonych Williama McKinleya.

PO PROSTU ZABIĆ JAKIEGOŚ WŁADCĘ

Zabójcą cesarzowej, którego niebawem schwytano, był włoski
anarchista Luigi Lucheni. Później przyznał, że pragnął po prostu zabić
jakiegoś władcę, obojętnie którego. Pierwotnie nosił się z zamiarem
pozbawienia życia księcia Orleanu Henryka, ale kiedy ten zdecydo
KOBIETA 0 SKOMPLIKOWANEJ OSOBOWOŚCI
wał się tym razem ominąć Genewę, Lucheni postanowił unicestwić
Elżbieta przyszła na świat 24 grudnia 1837 w Monachium, w tym ro
cesarzową Austrii, o której pobycie w mieście nad Jeziorem Genew ku więc minie 180 lat od jej urodzenia. Ojcem Sissi był książę Maksymi
skim dowiedział się z gazety. Potem mu tylko
lian Bawarski (z młodszej linii książęcej Wittelsbawystarczyło ją śledzić i wybrać najodpowied
chów), matką księżniczka Ludwika Wilhelmina
niejszą chwilę.
Wittelsbach. Miała dziewięcioro rodzeństwa. Jej
Został skazany na karę dożywotniego po
młodszy brat, książę Karol Teodor Wittelsbach,
zbawienia wolności. W trakcie pobytu w wię
zdobył uznanie również jako lekarz i okulista.
zieniu morderca, trafnie nazwany przez gaze
24 kwietnia 1854 wyszła za cesarza austriac
tę Głos Ludu Śląskiego z 17 września 1898 r.
kiego Franciszka Józefa I. Z małżeństwa urodzi
jako „zwyrodniały wyrzutek ludzkiego społe
ło się czworo dzieci, pierworodna Zofia zmarła
czeństwa," popełnił samobójstwo.
w wieku dwu lat. Stopniowo stosunki między
Warto wspomnieć, że zamachu dokonano
małżonkami ulegały ochłodzeniu. Swą rolę ode
również na Franciszka Józefa I. Zdarzenie to
grała w tym nader sztywna etykieta dworu wie
miało miejsce w Wiedniu jeszcze przed jego
deńskiego, do której młoda cesarzowa nie była
ślubem z Sissi, 18 lutego 1853 r. Zamachow
przyzwyczajona i złe stosunki z teściową Zofią,
cem był również anarchista, tyle że węgierski,
która traktowała ją jak niesforne dziecko.
0 imieniu Janos Libenyi, który cesarza na
Ich jedyny syn i następca tronu Rudolf
szczęście tylko lekko zranił.
w 1889 r. popełnił samobójstwo wraz ze swą ko
W podzięce za ocalenie życia monarchy
chanką. Chociaż Sissi nie poświęcała synowi ja
wzniesiono w Wiedniu kościół wotywny, nie
ko matka należytej uwagi, jego śmierć była dla
doszłego mordercę skazano na karę śmierci
niej poważnym ciosem. Do końca życia pozosta
Cesarzowa Elżbieta w 1867 r.
1 już 26 lutego stracono.
wała w żałobie i nosiła już tylko czarne suknie.
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Cesarzowa (w czarnej sukni) podczas odwiedzin Miramare, rezydencji arcyksięcia Ferdynanda Maksymiliana, młodszego brata jej męża.

Portret Sissi od Franza Xavera Winterhaltera.

„Jakże zazdroszczę Rudolfowi" - miała często powtarzać - „lecz, ski podarował jej pałac myśliwski Gödöllö w odległości ok. 30 kilo
niestety, nie wiadomo, co następuje potem. Gdyby się wiedziało, metrów od Budapesztu.
śmierć byłaby łatwa."
Oprócz tego para cesarska miała córki Gizelę i Marię Walerię. Po
POGRZEB CESARZOWE/
urodzeniu dzieci rozkwitła legendarna uroda Elżbiety. Uważano ją
Pogrzeb odbył się w sobotę 17 września. „Nie wiadomo, czy od czasu
za jedną z najpiękniejszych kobiet na świecie. Jednak jej troska kongresu wiedeńskiego w r. 1814 i 1815, Wiedeń widział i gościł w swoich
o szczupłą sylwetkę i pielęgnację urody graniczyła z obsesją. Wielu murach tyle naraz głów ukoronowanych i tylu rozlicznych dygnitarzy za
historyków uważa, że cierpiała na anoreksję.
granicznych, co w dzień pogrzebu cesarzowej Elżbiety," zaznaczył obecny
Skrajnie narcystyczna, stale kontrolowała swą wagę, jadała raz w stolicy monarchii redaktor Gwiazdki Cieszyńskiej z 24 września 1898 r.
dziennie, a jej posiłki składały się podobno przede wszystkim z wy
Wielu monarchów przesłało cesarzowi kondolencje. Żałobę przy
waru mięsnego, gotowanych owoców i nabiału. Wiele godzin po brały nie tylko miasta Austro-Węgier, lecz nawet niektóre miasta za gra
święcała sportu, a gdy zaczęła się starzeć, zastąpiła ćwiczenia długi nicą monarchii. Szatę żałobną przywdział oczywiście również Cieszyn.
mi spacerami.
Na domach powiewały czarne chorągwie, w witrynach wielu
W 1860 wyjechała na wyspę Maderę a potem na wyspę Korfu, sklepów znajdowały się obrazy albo popiersia cesarzowej ozdobio
gdzie w latach 80. kazała sobie zbudować wil
ne kirem. We wszystkich kościołach w mieście
lę Achilleon, nazwaną tak od jej ulubionego
odbywały się nabożeństwa żałobne. Obrzą
bohatera z mitologii greckiej Achillesa. I tak
dek żałobny miał miejsce również w synago
rozpoczęły się jej nieustanne podróże, który
dze żydowskiej.
mi próbowała zagłuszyć melancholiczne my
W kościele parafialnym p. w. św. Marii Magda
śli i samotność.
leny ściany i ołtarze były pokryte czarnym suk
Nadmienić jeszcze należy, iż cesarzowa da
nem. Wokół katafalku, na którym umieszczono
rzyła szczerą sympatią Węgry. Ceniła ich kultu
koronę cesarską z kirem, migotały płomyki wielu
rę i starała się bronić ich praw. Nawiązała też
świec. Prawie identycznie prezentowało się przy
bliską przyjaźń z węgierskim politykiem, hra
ozdobione wnętrze kościoła ewangelickiego.
bią Gyulą Andrassym i nauczyła się trudnego
Podczas pogrzebu rozświecono gazowe la
języka węgierskiego. Swe damy dworu wybie
tarnie uliczne i zamykano sklepy. Atmosferę
rała wśród tamtejszych szlachcianek.
smutku potęgowało jeszcze bicie dzwonów
Wielokrotnie wpływała na męża w sprawie
kościelnych. Zabawa w Czytelni ludowej w Cie
kraju Korony Świętego Stefana, co w efekcie
szynie, która zapowiedziana była na dzień
doprowadziło do spełnienia węgierskich po
11 września nie odbyła się z powodu żałoby.
stulatów i koronacji pary cesarskiej w Buda
Cesarzowa została pochowana w krypcie ce
peszcie w 1867 r. Można więc stwierdzić, że
sarskiej obok swojego syna Rudolfa. Za osiem
w przekształceniu Cesarstwa Austriackiego
naście lat przy jej boku spoczął FranciszekJózef.
Cesarzowa Elżbieta w czarnej sukni
w dualistyczne Austro-Węgry miała swój nie
A dwa lata po zgonie cesarza nastąpił rozpad
na obrazie Leopolda Horowitza.
bagatelny udział również Sissi. Naród węgierAustro-Węgier.
■
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Podczas 70. Gorolskigo Święta w Jabłonkowie w Domu PZKO
od 4 do 6 sierpnia otwarta była wystawa malarstwa i rysunku
Agnieszki Pawlitko pod nazwą „W Beskidach". Malarka jest człon
kiem Polskiego Stowarzyszenia Artystów Plastyków w RC, z któ
rym ściśle współpracuje Polski Związek Kulturalno-Oświatowy.
TEKST I ZDJĘCIA: CZESŁAWA RUDNIK

Na piątkowym wernisażu Agnieszkę Pawlitko przedstawił Jan Ryłko,
prezes ZG PZKO i Miejscowego Koła w Jabłonkowie, które organizuje
Góralski Święto. - Zachwyciła ją beskidzka przyroda - powiedział mię
dzy innymi. - Jej ulubionym tematem są tańce, obrzędy i zwyczaje lu
dowe. Zajmuje się też haftem ludowym, np. na kabotkach cieszyńskich.
W ubiegłym roku ukończyła w Istebnej kurs szycia czepców ludowych.
Na wernisaż swoich prac malarka włożyła suknię cieszyńską, którą
wykonała własnoręcznie w ramach pracy magisterskiej. Obrazy podzi
wiano przy dźwiękach muzyki wykonanej przez kapelę Górale z Mo
stów koło Jabłonkowa, która swoim występem uświetniła wernisaż.
Agnieszka Pawlitko jest cieszynianką, absolwentką Etnologii
(2013) i Instytutu Sztuki (2011) Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.
Dyplom zrealizowała w pracowni malarstwa prof. Tadeusza Rusa.
Pracuje w Domu Narodowym w Cieszynie.
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Zajmuje się malarstwem i rękodziełem artystycznym (haft ludo
wy cieszyński i beskidzki oraz biżuteria artystyczna). Obrazy two
rzy głównie w technice akrylowej. Ulubionym tematem jej prac jest
folklor i sztuka ludowa. Swoje prace prezentowała na wystawach
w kraju i za granicą.
Jest członkiem Macierzy Ziemi Cieszyńskiej i Polskiego Stowa
rzyszenia Artystów Plastyków w RC. Tańczyła w Zespole Pieśni i Tań
ca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej w Cieszynie.

RECENZJA ZWROTU

Co Jot o Gorofskm Święcie mpisai?
1/1/ lipcu ukazała się nakładem Wy

dawnictwa Beskidy Bronisława Ondraszka książka „Nie tylko Gorolski - więcej niż
Święto" Jarosławajot-Drużyckiego.
I wydawać by się mogło, że skoro auto
rem jest znany z krytycznej postawy wo
bec działań Polaków na Zaolziu Drużycki
(Hospicjum Zaolzie), a wydawcą nie jest
organizator festiwalu (MK PZKO Jabłon
ków), do ręki dostaniemy książkę opisują
cą Gorolski Święto bez upiększeń, z odpo
wiednią dawką ironii i krytyki.

Nic bardziej mylnego. Są co prawda frag
menty zwracające uwagę chociażby na tan
detę sprzedawaną w niektórych stoiskach,
ale pojawiają się sporadycznie. Inne proble
my też są sugerowane, ale na sugestii owej
autor kończy...
Jeśli czytelnik spodziewa się, że przeczy
ta, jak to Święto, które stało się już poniekąd
naszą codziennością, widzi „warszawiok", to
też może czuć się zawiedziony. Drużycki co
prawda z Warszawy przyjechał, ale po lektu
rze jego najnowszej książki można odnieść
wrażenie, że jest już bardziej „tustela", niż
niejeden mieszkaniec Jabłonkowa.
Czym więc jest „Nie tylko Gorolski - wię
cej niż Święto"? Z jednej strony albumem

pełnym zdjęć z najróżniejszych edycji impre
zy, z drugiej strony próbą opisania Gorolskigo Święta z punktu widzenia etnografa i hi
storyka, momentami zaś pojawia się narra
cja reportażowa.
I można odnieść wrażenie, jakby autor
sam nie mógł się zdecydować, czym powin
na być ta książka. Jedno trzeba mu jednak
przyznać - czyta się dobrze.
Szkoda tylko, że zabrakło redaktora pu
blikacji. Wiele do życzenia pozostawia gwara
użyta w książce. I można się zgodzić z tym,
że autor zapisywał to, co usłyszał, a przecież
na Zaolziu nikt nie mówi tak, jak by sobie
profesor pewien życzył.
Jednak trudno nie odnieść wrażenia, że
ze słuchem autora coś nie tak. Nikt nie mówi
u nas „ja prowiymtrzi półki a drzić tu stela", bo
wszyscy mówią „jo prawiym trzi półki a drzić
tustela", i nawet najbardziej pijany miejsco

.
S*
N

JiroAw jot-1
ruymkie) emrgtacji. Publicysta,z wyksztaljęciu U zajmuje uę Śląskiem C-estyóskim,
1 1 P'ze* wszystkim jcg„ „thodmj częścią zwana Zaolziem Artykuły na len tern« rameszI czat nun. na lamach -Tygodnika Powszechnego'. .Gazety Polskiej Codziennie", .RzeczpoSpohtej , .Dziennika Zachodniego', nowojorskiego .Nmscgo Dziennika" oraz zaoizian’kiego -Ciosu Ludu' i miesięcznika .Zwrot", a także na prowadzonym przez siebie blogu
I kuryer salon24.pl. Autor zbiorku esejów I reportaży .Hospicjum Zaolzie (7014)

Niniejsza publikacja to reportażowa próba uchwycenia intrygującego zjawiska kulturowego,
jakim jest odbywające się nieprzerwanie od 1948 -oku doroczne .Gorolski Święto' w Jabłonkowie - największa polska
impreza w subregionie zaolziańskim. Wstęp, a właściwi, «-szyny-, napisał Otmar Kantor—gajdosz i salonek gorolski kapeli
.Bukóń". Ponadto wykorzystano o-sunki satyryczne Bronisława Liberdy, któro przez «jele lal ukazywały się w .Gfosie I ’ *
W przededniu .Święta", oraz liczne fotografie z ostatnich siedemdziesięciu lat.

Nie tylko

GOROLSKI
więcej niż

ŚWIĘTO
Jarosław jot-Drużycki

wy nie wymówi „Dobre, kaj i o kieryj? Przi ła
wie o szóstyi godzini.", tylko „Dobre, kaj a ło

kierej? Przi ławie ło szóstej."
Niby drobiazgi, które można by literów
kami przy odrobinie dobrej woli nazwać, ale
jednak przeszkadzają w czytaniu.
Problemem też są pewne nieścisłości.
Autor bowiem twierdzi, że pierwsze Gorol
ski Święta odbywały się w Szygle. W rzeczy
wistości zaś pierwsze odbywały się w Lasku
Miejskim, dopiero w roku 1952 zostały prze
sunięte do Szygły, by do Lasku Miejskiego
powrócić w 1960.
Trudno też uwierzyć w to, że „Pomysłodaw

cą tego pierwszego wozu alegorycznego w hi
storii ,Gorola' był Władysław Niedoba", a kolej
ne wozy pojawiły się w następnych latach. Już
w korowodzie pierwszej edycji imprezy do La
sku Miejskiego zmierzało kilka wozów alego
rycznych, o czym zresztą sam Drużycki w swo
jej książce wspomina.
Nie jest też prawdą to, że w Szygle było
zbyt mało miejsca, by rozstawiać kramy i by
ły tam tylko stoły, a stoiska można było roz
stawić dopiero w Lasku Miejskim. Gorolski
Święto w 1952 przeniosło się z Lasku Miej
skiego do Szygły właśnie z tego powodu, że
Lasek okazał się dla imprezy za mały. W 1960
musiano zrezygnować ze Szygły, ponieważ
zacząto tam budować ośrodek wczasowy
dla dzieci.
W Szygle były też stoiska, można je zoba
czyć chociażby na zdjęciach z tego okresu.
A tak ich budowę wspominał na łamach
„Zwrotu" nieżyjący już Antoni Szpyrc: „Z łu

pin kory świerkowej budowano budy-stoiska.
Jakby prymitywne, ale jakoś bliższe naturze

góralskiej i całemu świętu. Z łupin sterczały biaszanne rury a z nich szedł dym. To był znak, że
stoisko żyje. Ten dym snujący się między buda
mi to był tylko szczegół, ale też z tego brała się
niepowtarzalna atmosfera pierwszych świąt.
Z Nawsia Jura spod Grónia przywożił cięż
kie żelazne piece, bona czym placki piec? Było
trzeba rąbać drewno na zapleczu, węgiel nie
wchodził w rachubę. Zwożono piwo w becz
kach, które schładzane stały potem rzędem
w wodzie w korycie Olzy.
Zjeżdżały się też samochody z Jednoty
i Pramenu. Na ziemię spadały z charaktery
stycznym brzękiem żelazne elementy kon
strukcji stoisk a także ciężkie brezentowe
płachty. Wzdłuż płotu okalającego areał ba
senu wyrósł rząd firmowych zielonych bre
zentowych stoisk.
W sklepach było różnie z zaopatrzeniem,
ale na Gorolskim Święcie musiała być „zbó
jecko", parówki, morele, brzoskwinie, czere
śnie i arbuzy. Były też zabawki, jeszcze wtedy
drewniane i blaszanne. Z Moraw przyjeżdżali
sprzedawcy z pseudo ludowymi wyrobami,
wtedy nie było to krzykliwe, jeszcze to były
wyroby z drewna czy papieru.
Piwo lano do papierowych woskowych ku
fli, tak samo wodę sodową. Była „warzónka",
miodula i inny alkohol. Mnogość stoisk z to
warem, także dlatego (udzie przychodzili."
Szkoda, że zabrakło redaktora, który wyła
pałby te nieścisłości, ponieważ książka Drużyckiego może być traktowana w przyszłości
jako materiał źródłowy i błędy te mogą być
powielane przez innych autorów.
Halina Szczotka
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KSIĄŻKA 0 KAWIARNI AVION W CZESKIM WYDANIU
Kiedy polska poetka i dramaturg Renata Putzlacherjako organizator i kierownik programo
wy towarzystwa teatralno-kulturalnego Kawiarnia Avion dopisała swoją polską książkę „W ka
wiarni Avion, której nie ma" (Czeski Cieszyn), wydawało jej się, że zamknęła jeden ważny roz
dział swojego życia.

TEKST; ug0R MARTINEK/PRZEKŁAD: CZESŁAWA RUDNIK, ZDJĘCIE: WIESŁAW PRZECZEK

OD PROGRAMU DO BUDYNKU
Było to uzasadnione mniemanie, zgod
nie z twierdzeniem littera scripta manet, i ta
książka stanowiła koniec okresu, który roz
począł się od programu teatralno-kabaretowego „W kawiarni Avion, której nie ma V kavarne Avion, ktera neni", w której wy
stępował razem z Putzlacher i niektórymi
aktorami Teatru Cieszyńskiego także Jaromir
Nohavica, a zakończony został wybudowa
niem repliki przedwojennej kawiarni Avion
niemal w tym samym miejscu obok Mostu
Przyjaźni na rzece Olzie w Czeskim Cieszynie.
Wymieniony program oraz kilkadziesiąt
następnych (ogółem od 1996 roku przebiegło
50 wieczorów z interesującymi gośćmi z Re
publiki Czeskiej i Polski, ale i z innych krajów)
nie tylko przypomniały istnienie przedwojen
nej kawiarni Avion, ale też jej atmosferę.
Kawiarnia była funkcjonalistycznym klej
notem sztuki Czeskiego Cieszyna, a zara
zem ośrodkiem intelektualnego, artystycz
nego życia w mieście rozdzielonym w 1920
roku na część czechosłowacką i polską wraz
z regionem Śląska Cieszyńskiego.
Następnie powstał pomysł zbudowania
kawiarni Avion w podobnym duchu i stylu,
jak jej sławna przedwojenna poprzednicz
ka. Udało się to w końcu dzięki poparciu
projektu Unii Europejskiej w 2010 roku.
Nowy wielofunkcyjny budynek kawiarni
i czytelni Avion/Noiva jest nie tylko repliką
pierwszej kawiarni, którą zaprojektował sło
wacki architekt pochodzenia żydowskiego
Michał M. Scheer, a której również żydow
ską właścicielką była Rosalia Wiesner.
Dlaczego podwójna nazwa obiektu? Je
den Avion już w tym czasie w Czeskim Cieszy
nie istniał, a jeśli nazwę przeczytamy od tyłu,
otrzymamy nazwę Noiva, na oknie kawiarni
mogą więc goście ten sam napis przeczytać
jako Avion. Mądre rozwiązanie, odbiciu w szy
bie nie można prawnie niczego zarzucić.
Od początku jest czytelnia i kawiarnia
Avion/Noiva częścią Biblioteki Miejskiej
w Czeskim Cieszynie. Częścią kawiarnianą
zajmuje się Średnia Szkoła Albrechta w Cze
skim Cieszynie. Również te ważne wydarze
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nia przytacza czeskie wydanie polskiej pier
wotnie książki Putzlacher.

ZAKTUALIZOWANA WERSJA
W 2014 roku, kiedy przyjechał do Cze
skiego Cieszyna Jindrich Mann, syn Ludvika
Aśkenazego i wnuk Heinricha Manna, doszła
autorka do wniosku, że należy wydać cze
ską, poszerzoną wersję książki „W kawiarni
Avion, której nie ma".
W kawiarni Avion/Noiva czytał wtedy Jindfich Mann fragmenty swej autobiograficz
nej książki „Poste restante" (Praga, Lybyrint,
2012). Była to sczeszczona i przepracowana
wersja tekstu, który autor pierwotnie napisał
po niemiecku dla niemieckich czytelników.
Dodajmy, że książka przeznaczona dla
czeskich czytelników przynosi również pew
ne interesujące powiązanie, że mianowicie oj
ciec pisarza nie urodził się w Cieszynie, jak na
pisano we wszystkich do tej pory słownikach
i podobnych podręcznikach literackich, lecz
w Stanisławowie na dzisiejszej Ukrainie, skąd
podróżowała rodzina Aśkenśzych do Pragi.
Aby ułatwić Ludvikowi przyznanie oby
watelstwa czechosłowackiego, w urzędzie
metrykalnym podano, że urodził się w Cie
szynie, gdzie matka podobno poczuła bóle
porodowe.
W ten sposób późniejszy autor„Detskych
etud" stał/nie stał się również cieszyńskim
rodakiem i jego portret wisi na ścianie Avionu/Noivy obok reżysera Frantiśka Vlacila czy
cieszyńskiego poety Henryka Jasiczka.
Renata Putzlacher stwierdziła, że rów
nież dzięki temu wieczorowi literackiemu
uświadomiła sobie, że nie musi przejmować
się faktem, że może być to poniekąd inna,
ale przede wszystkim aktualizowana czeska
wersja jej książki.

POMOST MIĘDZY NARODAMI
Osobiście cieszę się, że książka o „kawiar
ni Avion, której nie ma" ukazała się również
po czesku, i to nawet przy wsparciu Konsula
tu Generalnego RP w Ostrawie, ponieważ od
początku projekt ten uważany był za wielo
kulturowy, a więc także z licznymi czeskimi

aktywnymi uczestnikami i gośćmi, którzy nie
czytają biegle po polsku, i interdyscyplinar
ny (muzyka, śpiew, poezja, teatr itp.).
Równieżz punktu widzenia szerszej popu
larności projektu w mieście, regionie, ale i po
za, nim jest ta książka pożyteczna jako przy
kład tolerancji i współpracy na obszarze (urzę
dowo zdefiniowanym jako Schengen), który
był wcześniej rozdzielony granicą, ale obecnie
jest łącznikiem, pomostem pomiędzy naroda
mi i narodowościami (sam uważam to miejsce
za interesujące i niezwykle transcendujące).
A jako tłumacz muszę ocenić brawurową
translację Michaela Alexy, która jest nie tyl
ko dokładna, ale i celna. Swoim kultywowa
nym stylem podnosi czytelność książki.
Pierwotny tekst ukrywa cały szereg realiów
trudnych do sprawdzenia, zabaw językiem
autorki i pewną dozę dowcipu, chociaż czę
sto pomieszanego z nostalgią za starymi
złotymi czasami, kiedy brzmiał na ulicach zapewne i Cieszyna - podczas uroczystości
i świąt,,Marsz Radeckiego".

SILVA RERUM
Pierwszy rozdział swej książki nazwała
Renata Putzlacher „Les veci" co można zro
zumieć jako gatunkowe określenie efektu jej
pisania w znaczeniu łacińskiego silva rerum.
A więc jako zbiór różnych informacji czy wy
tworów o różnorodnej treści, a z punktu wi
dzenia wcześniejszego pojmowania wyraże
nia jako książkę domową (kronikę w archa
icznym tego słowa znaczeniu) zawierającą
zbiór najróżniejszych wiadomości z dziedzi
ny życia politycznego, przemówienia, ale
i przepisy czy opowiadania itd.
W czeskim systemie genologicznym dla
takich zbiorów przyjęła się nazwa miscelanea lub varia (sam niedawno recenzowałem
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taki zbiór tekstów czeskiego noblisty Jaro
slava Seiferta wydany w ramach edycji jego
dzieł i uporządkowany według zasady róż
norodności). Obecnie trudno byłoby zna
leźć w czeskim środowisku nazwane we
dług gatunku i tak zdefiniowane dzieło lite
rackie jako silvy (od silva rerum).
Głębszą i szerszą tradycję znajdujemy już
w polskiej literaturze. Na przykład w formie
hortus (ogród) Wacława Potockiego, znane
go i na ziemiach czeskich w ówczesnym Kró
lestwie Czeskim, w utworze „Ogród" o dłu
gim barokizującym podtytule z 1660 roku,
ale wydanym dopiero w 1907 roku.
Jak przypominają polscy badacze gatun
ku (Stefania Skwarczyńska czy Ryszard Nycz),
silva rerum w Polsce rozszerzyły się zwłaszcza
w okresie szwedzkiego potopu w połowie
XVII wieku, kiedy na dworach szlacheckich
zapisywano ku pamięci przyszłych pokoleń
najróżniejsze informacje z tego okresu na te
mat rodziny, sąsiedztwa czy kraju, a nie bra
kowało również tekstów innego rodzaju na
podstawie zapisanego podania ustnego. Po
wstawały tak dzieła pokazujące pewien pro
ces, bez zamierzonej tabulacji, o niejasnej
kompozycji i różnorodności tematycznej.
Elementem scalającym stawał się przede
wszystkim podmiot autorski.

NIE TYLKO HISTORIE PRZODKÓW
To samo dzieje się w wypadku Putzlacher, której książka posiada ponadto bogatą
szatę graficzną, która ma ilustrować nie tyl
ko temat, ale przede wszystkim atmosferę
okresu, o którym mowa. A więc od czasów
austriackich (Austro-Węgier), kiedy autorka
przedstawia historię swych przodków, się
gając bardzo często do dokumentów od
wiedza poszczególne miejsca Austrii, Galicji
i Śląska Cieszyńskiego, ale również połu
dniowych Moraw, bowiem jakiś czas temu
przeprowadziła się do Brna.
Wiele zna z autopsji, ale książka zawiera
nie tylko historię rodziny, kiedy na przykład
mowa jest o kawie, przypomnień! zostają
małżonkowie Reynkowie. Poeta Bohuslav
Reynek, który urodził się i mieszkał w Petrkove koło Havlickova Brodu na Wierzchowi
nie Czesko-Morawskiej oraz jego żona, fran
cuska poetka Suzanne Renaud, pochodząca
z Grenoble u podnóża francuskich Alp, byli
zapalonymi miłośnikami kawy.
A jeśli już jesteśmy w temacie Grenoble,
stanął na drodze autorki również polski pro
zaik i rodak z Suchej Górnej Wiesław Adam
Berger, który podczas wojny uczył się we
francuskim gimnazjum Villard de Lans, a któ

rego niepospolita osobowość zainspirowała
do sławnej wyprawy pisarzy cieszyńskich
oczywiście wspólnie z Bergerem i Putzlacher
do tego czarującego - jeśli chodzi o historię
i tradycje kulturowe - regionu.
Nie brakuje też wspomnienia o synach
Bohuslava Reynka (zmarłego w 1971 roku)
Jirym i Danielu, z którymi poetka spotkała
się w ich rodzinnej petrkovskiej posiadłości,
właściwie twierdzy, ale dziś już też niestety
nieżyjących.

SCALAJĄCE DZIAŁANIE
Książka wyposażona została w różnorod
ne cytaty, zwłaszcza pisarzy, którzy zajmowa
li się losami Europy środkowej czy środkowo-wschodniej (Kundera, Kapuściński, Miłosz,
J. Roth, Zagajewski), jednak nie wyłącznie, bo
są tu i klasycy literatury europejskiej, które
pomagają budować kontekst do wybrane
go tematu (Achmatowa, Alighieri, Brodskij,
Bułhakow, Herbert, Holan, Keats, Norwid,
Proust, Rimbaud, Sienkiewicz, Słowacki, Saint-Exupery, Shakespeare), wstawki liryczne
w postaci wierszy Putzlacher czy innych au
torów, których spis wraz z cytowanymi utwo
rami umieszczony jest na końcu publikacji.
Niemniej przez „Las rzeczy" w książce
Putzlacher nie trzeba się przedzierać jak
przez gąszcz tekstu. Pewna „silvowość" książ
ki nie stoi na przeszkodzie, ponieważ jest to
scalające działanie podmiotu autorskiego,
jak powiedzieliby teoretycy, która trzyma
książkę w całości.
Bez problemu śledzimy i pewną chrono
logiczną nitkę wiodącą od mitu monarchii
austriackiej, poprzez legendę Galicji i ze
„Sklepami cynamonowymi" żydowskiego
pisarza z Drohobycza Brunona Schulza, aż
do legendy o Cieszynie, która związana jest
ze studnią trzech słowiańskich braci, przy
byłych wspólnie aż ku studni, po czym każ
dy z nich poszedł w swoją stronę.
Do mitopoetyki pierwszych części tego
dzieła nawiązują historyzujące obrazy mię
dzywojennej architektury Brna, który rów
nież ma swój Avion architekta Fuchsa, który
mógł być inspiracją dla architekta Scheera
podczas jego tam studiów.
Michał M. Scheer pochodził ze słowac
kiej Żyliny, która rozwijała się wówczas po
dobnie dynamicznie budowniczo i architek
tonicznie jak metropolia brneńska.
Książkę kończą najnowsze przeżycia zwią
zane z projektem teatralnym Putzlacher i jej
teatralnymi przyjaciółmi w Broumowie, który
został nazwany trochę w duchu francuskiego
filozofa Jacguesa Derridy Hra-nic-e.

SPRAWIEDLIWOŚĆ DZIEJOWA
Podsumujmy więc: Avion jako palimpsest
- pergamin, na którym zlikwidowano jego
pierwotne pismo i zastąpiono nowym tek
stem, most na rzece Olzie, a na jej brzegu ka
wiarnia Avion, która nie przeżyła wysadze
nia mostu przez niemieckich okupantów
podczas ich odwrotu na końcu wojny, most
na rzece Ren koto miasta Avignon, na któ
rym tańczy się wesoło, towarzystwo Kawiar
nia Avion, której nie ma, ale trzyma się hasła
„dopóki się śpiewa, jeszcze się nie umarło".
Kawiarnia Avion w Brnie przetrwała, ka
wiarnia Avion/Noiva znowu stoi w Cieszy
nie, tylko nieco inna niż ta pierwotna. Było,
nie było, nie ma i znowu jest.
Kropkę za całą historią postawił w końcu
dokument Telewizji Czeskiej o dawnej cie
szyńskiej kawiarni Avion i nowo otwartej
kawiarni i czytelni Avion/Noiva w 2011 roku.
Jego scenarzystka i dokumentalistka Rad
ka Lokajova była zdziwiona, że pomysł przy
pomnienia funkcjonalistycznej kawiarni na
brzegu Olzy zaczął powstawać w latach 80.
ubiegłego wieku dzięki starej widokówce.
Po wyświetleniu dokumentu„Pribehy do
mu - Kavarna Avion/Noiva"odezwały się pra
wnuczki Rosalii Wiesner, o których istnieniu
Putzlacher nie miała do tej pory pojęcia.
Pierwsze spotkanie z Sylvią Petrovą, któ
ra przywiozła z Pragi do Czeskiego Cieszyna
fotografie prababci i jej kawiarni oraz inne
ważne dokumenty z rodzinnego archiwum,
odbyło się 17 sierpnia 2011 roku na tarasie
kawiarni Avion/Noiva.
Z tymi materiałami również można za
znajomić się w opisywanej właśnie publika
cji, którą mogę szczerze polecić (rzadko kie
dy robię to tak bezpośrednio) czytelnikowi,
któremu nie jest obojętne określenie „spra
wiedliwość dziejowa".
■

Renata Putzlacher-Buch tovi

V kavärne Avion,
kteraneni

Renata Putzlacher-Buchtovä„V kavärne Avion,
kterä neni", tłum. Michael Alexa. Czeski Cieszyn,
Spółek - Towarzystwo Avion, 2016,192 s.
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ODSZEDŁ O WIELE ZA WCZEŚNIE
TEKST: CZESŁAWA RUDNIK / ZDJĘCIA: CZESŁAWA RUDNIK, ARCHIWUM RODZINNE WŁADYSŁAWA MŁYNKA

WŁADYSŁAW MŁYNEK

Urodził się 6 czerwca 1930 roku w Gród
ku jako najstarsze dziecko Jana Młynka i An
ny z Rabinów.
Uczył się w Polskim Gimnazjum w Cze
skim Cieszynie, w Gimnazjum Pedagogicz
nym w Orłowej i w Instytucie Pedagogicz
nym w Ostrawie.
Był nauczycielem w polskich szkołach
w różnych miejscowościach Zaolzia: wTrzyńcu-Kanadzie, Gnojniku, bigotce Kameralnej,
Milikowie, na Kamienitym, w Bukowcu, kie
rownikiem szkoły w Nawsiu.
Jako pedagog wpajał swoim uczniom
przywiązanie do ziemi rodzinnej. Uważał,
że zajęcia pozalekcyjne są równie ważne
jak lekcje obowiązkowe. Starał się wzniecić
w swych podopiecznych zamiłowanie do
śpiewu i ogólnie do działalności społecznej.
Był założycielem i kierownikiem chórów
szkolnych i zespołów chóralnych PZKO.
W Gródku prowadził tercet dziewczęcy,
w Trzyńcu zespół dziecięcy Czantoryjki,
w Milikowie zespół Goroliczek. Był dyry
gentem chórów w Gródku, Gnojniku, Żuko
wie Górnym, bigotce Kameralnej, Oldrzychowicach, Śmiłowicach, Jabłonkowie.
Należał do zespołu Gorol z Jabłonkowa,
w 1978 roku został jego kierownikiem arty
stycznym. Gorol śpiewał na corocznym Gó
ralskim Święcie, którego kierownikiem arty
stycznym został w 1983 roku Władysław Mły
nek. Występował tam też jako konferansjer,
również podczas Tygodnia Kultury Beskidz
kiej w Polsce, i gawędziarz, dał się poznać sze
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rokiej publiczności jako Hadam z Drugi Jizby.
W latach 1990-93 był prezesem, a na
stępnie wiceprezesem Zarządu Głównego
PZKO, działał w jego Sekcji Folklorystycznej.
Od lipca 1992 roku do stycznia 1993 roku
pełnił obowiązki redaktora naczelnego mie
sięcznika „Zwrot".
Dość wcześnie ujawnił się talent pisarski
Władysława Młynka. Jako poeta zadebiuto
wał w wieku 17 lat. Pisemko „Praca Szkolna"
zamieściło wtedy jego wiersz„Czas do szko
ły, czas". Główną inspiracją dla gimnazjalisty
było piękno beskidzkiego krajobrazu.Tema
tyce kraju i języka ojczystego pozostał wier
ny przez całe życie.
Swoje utwory pisał gwarą, ale używał
również literackiej polszczyzny. Pisał dla do
rosłych, ale i dla dzieci. Był autorem wierszy,
poematów, opowiadań, tworzył sztuki dla
sceny amatorskiej i dla teatru dla dzieci oraz
programy świetlicowe, a także słuchowiska
radiowe. Po jego sztuki teatralne także dziś
sięgają amatorskie zespoły teatralne.
Utwory sceniczne dla dzieci Władysława
Młynka to m. in. „Ziarnko paproci", „Wymia
na", „Nasza szkoła", „Złotogłowiec", „Księż
niczka Prawda", „Cudowny owoc", dla doro
słych natomiast napisał „Małżeństwo w gip
sie",„Piąte koło",„U nas dóma"„Tako miłość",
„Z deszczu pod rynne",„Zolyty"i in.
Wiersze, poematy i opowiadania druko
wał Władysław Młynek na łamach prasy,
m.in. w„Zwrocie". Wydał także kilka pozycji
książkowych, debiutem były wiersze w an
tologii „Mrowisko" (Profil, Ostrawa 1964).

W1979 roku Sekcja Folklorystyczna ZG PZKO
w Czeskim Cieszynie wydała zbiór poezji
dziecięcej „Koło, koło młyński" z utworami
Młynka. Pisał też np. do antologii„Samosiewy" (Trzyniec 1988),„Wiersze z okazji" (Cze
ski Cieszyn 1991), „Z miłości do ziemi i lu
dzi" (Jabłonków 2001), do almanachu Gru
py biterackiej '63 „Odnajdywanie siebie"
(Czeski Cieszyn 2003). W 1989 roku ukazały
się opowiadania Młynka „Śpiewające zbo
cza" (Profil, Ostrawa).
Utwory Młynka drukowane były również
w Polsce, m.in. w antologiach „Słowa i krajo
brazy" (Katowice 1980), „Suita zaolziańska"
(Opole 1985), „Zaproszenie do źródła" (To
ruń 1987),,,Z biegiem Olzy"(Katowice 1990).
W Warszawie ukazał się w budowej Spół
dzielni Wydawniczej w 1983 roku zbiór
„Śpiywy zza Olzy", a w wydawnictwie Polo
nia w 1992 roku „Droga przez siebie".
Był członkiem Sekcji biteracko-Artystycznej ZG PZKO, Grupy biterackiej '63, Zrzesze
nia biteratów Polskich w RC, Górnośląskiego
Towarzystwa biterackiego. Był honorowym
członkiem Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, lau
reatem nagrody im. Oskara Kolberga. Wy
różniony został licznymi odznaczeniami,
otrzymał medal Zasłużony dla Kultury Pol
skiej, Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi.
W kwietniu 1997 roku obchodził Włady
sław Młynek pięćdziesięciolecie swej pracy
literackiej. Zmarł nagle 1 grudnia 1997 roku.
Odszedł o wiele za wcześnie. Pochowany
jest na cmentarzu ewangelickim w Nawsiu.

ANEKS

POD PEGAZEM
Tegoroczna Świętogóralska Kawiaren
ka pod Pegazem 4 sierpnia poświęcona
została Władysławowi Młynkowi. W tym
roku obchodzimy dwudziestą rocznicę je
go śmierci.

Z zawodu był nauczycielem, ale działał
też w wielu innych dziedzinach, był aktyw
nym animatorem kultury. Miał również ta
lent pisarski.
Kawiarenkę pod Pegazem, w jabłonkow
skim Domu PZKO w ramach Gorolskigo
Święta, prowadził Stanisław Gawlik, jeden
z jej twórców przed laty, obecnie prezes
Sekcji Historii Regionu Zarządu Głównego
PZKO. Wśród gości była Anna Młynek, żona
bohatera wieczoru, z najbliższą rodziną.
O Władysławie Młynku mówił Janusz
Wójcik z Opola, na kawiarenkowych spotka
niach obecny od 25 lat. Zaczął od korzeni,
z jakich wywodził się Młynek. - Ludzie wte
dy chcieli się spotykać - konstatował. Zwró
cił uwagę na wpływ osób z najbliższego krę
gu rodzinnego, które kształtowały sposób
myślenia przyszłego poety i animatora kul
tury o własnej tożsamości.
- W kręgi literackie Zaolzia wprowadzał
Młynka Adam Wawrosz. Credo dla nich sta
nowiła polska mowa - mówił Wójcik. Podkre
ślił, że Władysław Młynek zastanawiał się, któ
rym nurtem pójść: literackim czy gwarowym.
Swoje utwory pisał gwarą, ale używał rów
nież polszczyzny literackiej. - Gwary bronił,
podnosił ją na wyżyny języka literackiego,
udowadniał, że gwara może nobilitować po
ezję - utrzymywał Wójcik.
- Władysław Młynek łączył w sobie dwie
piękne cechy: był romantykiem i pozytywi
stą. Romantykiem w myśleniu, w liryce, po
zytywistą w działaniu - stwierdził następnie
Wójcik. Opowiadał też o fascynacjach Młyn
ka Mickiewiczem i Różewiczem. Podobień
stwo między polskim wieszczem, a poetą
zaolziańskim odnalazł w tym, że obaj zaczy
nali karierę zawodową jako pedagodzy.
Przypomniał, że w 1997 roku Władysław
Młynek obchodził 50-lecie debiutu literackie
go. Podczas spotkania poetyckiego w pol
skim Brzegu w październiku owego roku czy
tano jego wiersz„Pogrzyb gorola". W grudniu
Władysław Młynek zmarł.
Obecni na Świętogóralskiej Kawiarence
pod Pegazem mieli okazję posłuchać ob
szernych fragmentów twórczości Władysła
wa Młynka w wykonaniu dyrektora Teatru
Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie Karola
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Suszki, który jest również jednym z założy
cieli Kawiarenki. Karol Suszka czytał gwaro
we wiersze, jak również te napisane języ
kiem literackim, przedstawił też urywki pro
zy Młynka.
Słowo uzupełniały potęgujące nastrój
przerywniki muzyczne. Na cymbałach rze
szowskich grał Andrzej Mozgała, dziś zwią

zany z Rzeszowem, kiedyś dyrygent chóru
męskiego Gorol z Jabłonkowa.
Władysława Młynka wspominał również
prezes jabłonkowskiego Koła PZKO, które
organizuje Góralski Święto, a jednocześnie
prezes Zarządu Głównego PZKO Jan Ryłko.
Władysław Młynek mocno zaangażowany
był w organizację Gorolskigo Święta, był też

DRUKARNIA

jednym z wykonawców i prowa
dzących.
Prezes Ryłko mówił o swoich
odczuciach, kiedy Młynek zapronował mu przejście na ty. Cenił
Władysława Młynka także za je
go optymizm. Wymienił nazwi
ska działaczy (Stanisława Hady
ny, Władysława Niedoby, Włady
sława Młynka, Ludwika Cienciały,
Karola Piegzy, Bogusława Słowiaczka), których groby odwie
dzono jak co roku podczas Go
rolskigo Święta. - Chylę czoła
przed nimi wszystkimi, stanowią
oni dla mnie niesamowity im
puls- podkreślił.
W imieniu rodziny Władysła
wa Młynka za wzruszający wie
czór podziękowała córka Halina.
- Strasznie się cieszę, że pamięć o nim zostaje
nie tylko w waszych głowach, ale i w waszych
sercach. Myślę, że o to przede wszystkim tacie
chodziło - mówiła do obecnych na spotkaniu
w Kawiarence pod Pegazem osób, z których
wiele bywało u Młynków w domu albo też
występowało z Władysławem Młynkiem na
scenie.
■
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Miejscowe Koło PZKO Leszna Dolna * Mistni skupina PZKO Dolni Ustna
zaprasza serdecznie na * srdećne zve na

XI rocznik PRZEGLĄDU KAPEL LUDOWYCH

XI. roćnik PREHLIDKY LIDOVYCH KAPEL
Dom PZKO - niedziela - nedele
*****

10.9.2017

i zespołów tanecznych

a tanećmch souborü
-

od 14,00

udział biorą — ücinkujf *****

Zespół Pieśni i Tańca OLZA, Cz. Cieszyn

Soubor pism a tańcu OLZA, Ć. Teśin

Zespół Ludowy GOK Jasienica, Polska

Lidovy soubor GOK Jasienica, Polsko

Zespół Taneczny MK PZKO Trzanowice

Tanećni soubor MS PZKO, Tranovice

Etnograficzna grupa Herczawa

Närodopisnä skupina Hrcava

Kapela Ludowa TORKA, Cieszyn, Polska

Lidovä kapela TORKA Cieszyn, Polsko

dalej proponujemy - dale nabizfme

************

PLACKI ZIEMNIACZANE i inne SPECJAŁY - BRAMBOROVE PLACKY a jine SPECIALITY
WYSTAWA ŻARTÓW RYSUNKOWYCH - VYSTAVA KRESLENYCH VTIPÜ Bronisława LIBERDY
Prezentacja posiadaczy certyfikatu marki regionalnej „Góralsko Swoboda produkt regionalny"
z możliwością kupna - wyroby z drewna, cieszyńskie stroje, pszczele produkty, biżuteria srebrna
Prezentace drźitelu certifikśtu regionalni znacky „Góralsko Swoboda regionalni produkt
s możnosti koupe - dfevene vyrobky, teśinske kroje, vceli produkty, stribrna biżuterie
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Imprezę wsparli finansowo - akci finanćne podpofili: Ministerstvo kultury ĆR, Mesto Trinec, ZG PZKO

KRZYŻÓWKA ZWROTU

KRZYŻÓWKA
ZWROTU
Wśród autorów prawidłowych
rozwiązań zostanie rozlosowana
nagroda książkowa.
Rozwiązanie dodatkowe prosimy
przesyłać na adres pocztowy lub
e-mail: info@zwrot.cz
do 8 października 2017.
Rozwiązanie krzyżówki z nr. 6/2017:
Czerwiec po deszczowym maju często
dżdżysty w naszym kraju.
Nagrodę książkową wylosował
Bogusław Chowaniec z Karwiny.
Gratulujemy!

PIONOWO:

POZIOMO:
2. egzotyczny chordofon smyczkowy
6. niegłośny gwar
10. przeszedł je Hannibal
11. walczył z Komanczem
12. aromatyczna przyprawa
13. wykorzystywanie mieszkania za
opłatą
14. port w Szwecji z promem do
Świnoujścia
15. jedno z imion Komeńskiego
16. piłka rzezOstrawy
17. bożyszcze
18. wrażenie chłodu
19. ofiara Balladyny
20. cienki drążek
21. zastępuje pieniądze w ruletce
24. znana z produkcji samowarów
25. zniewaga

28. włoski król tenorów
31. biała dla niewidomego
33. amerykański autor horrorów
34. na więziennym oknie
37. Ilion
38. miasto w Indiach
39. produkcyjna w fabryce
40. roślina na olej i włókno
42. pracuje w teatrze
43. wziernik krtaniowy
44. perspektywny fiński hokeista
45. Instytut Otwartego Kształcenia
46. zagajnik
47. czubek buta
48. prawo wyboru
49. kieliszek na zdrowie
52. niemiecki pociąg
53. naczynie na szlachetny napój

56. komedia Machulskiego
59. uchwyty na tarczach rycerskich
62. herbata paragwajska
63. w Szwajcarii leży
65. skrzynia lub areszt
66. twardy, drobny cukierek
67. sufit w okazałym gmachu
68. przejmujący chłód
69. z rodziny dyniowatych
70. uczeń szkoły podoficerskiej
71. rzadkie imię męskie
72. z światełkiem na końcu
73. zDedalem uczył się latać
74. stary miauczący samiec
75. polska zbożówka
76. podhalański gospodarz
77. Delon

1. sprzączka.
2. ściek uliczny
3. polski herb szlachecki
4. pantofel z filcu
5. sztylet na lufie
6. złośliwa przykrość
7. Mirelle, piosenkarka francuska
8. kaloryfer
9. ogrodzenie z krzewów
22. wypiera zapałki
23. nauka o morskich głębiach
26. maluje obrazy o tematyce
wojennej
27. polimorfizm
29. odwołanie z placówki
dyplomatycznej
30. zamienia substancję lotną na ciekłą
31. pisarz
32. ozdobne drzewo iglaste
35. twórca dzieła sztuki
36. starogrecki okręt wiosłowy
41. własne ja
50. biała niewolnica w haremie
51. szwedzki chemik-noblista
54. sterowiec
55. paletka pingpongowa
57. ma bujny zarost
58. skuwka
60. wojskowa zaprawa
61. pospolita kaczka
64. urabia węgiel w przodku
ROZWIĄZANIE DODATKOWE
(Polskie przysłowie)

Opr. BIKI

ILUSTROWANA KRONIKA MIESIĄCA: LIPIEC 2017
Do Dolomitów we Włoszech wybrali się turyści PTTS Beskid Śląski.

Turniej w bowlingu towarzyszył wakacyjnemu spotkaniu pokoleń Klubu Mło
dych MK PZKO w Lutyni Dolnej.

Rozpoczął się 54. Tydzień Kultury Beskidzkiej, którego częścią jest również Gó
ralski Święto w Jabłonkowie.

Autokarem pojechali na Hostyńskie Wierchy członkowie PTTS Beskid Śląski, by
na miejscu piechotą pokonać jedną z wybranych tras o długości 6 km, 10 km,
14 km i 19 km.

Szaszłyk z grilla i chleb ze skwarkami podawali w swoim stoisku podczas XVIII
Ligockiego Jarmarku pezetkaowcy z Ligotki Kameralnej.

Również dzieci z Zaolzia uczestniczyły w ramach akcji Lato z Polską w koloniach
w Pułtusku, organizowanych przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska.

Ł

Wycieczkę autokarową do Beskidu Śląskiego, połączoną ze zwiedzeniem Mu
zeum Jerzego Kukuczki, zorganizowało PTTS Beskid Śląski.

1 Przymiejski obóz językowy pod hasłem „Poznajemy Polskę na wesoło"
I w ramach projektu SMP odbył się w Łomnej Dolnej, Cz. Cieszynie

i Karwinie.

1 Q T/ Pezetkaowskie ZPiT Suszanie z Suchej Górnej oraz ZPiT Olza z Cz. CieI y~J-0 szyna wzięły udział w XVII Światowym Festiwalu Polonijnych Zespo
łów Folklorystycznych w Rzeszowie.
TA Do Częstochowy dotarli uczestnicy dwudniowej XV Rowerowej Pielgrzymki ZaZU olzie-JasnaGóra.
*) O

*) “) Częstochowa, Łańcut, Przemyśl, Stara Wieś w południowo-wschodniej Polsce to kolejne przystanki XXV Autokarowej Pielgrzymki Zaolzie
-Jasna Góra.

ZU~ZZ

nnNa wycieczkę rowerową do Kończyc Małych i Kaczyc w ramach projektu transgranicznego „Jeden region - dwa kraje" pojechali pezetkaowcy z Karwiny-Frysztatu. Po powrocie do zabawy grały i śpiewały zespoły: miejscowy No Net oraz Old
Boys Band z MK PZKO w Orłowej-Porębie.

ZZ

ZZ
*) *)

W 39. turnieju o Memoriał Franciszka Menśika w siatkówce, organizowanym przez
MK PZKO w Bystrzycy, wzięło udział 7 drużyn, zwyciężyli zawodnicy ze Słowacji.

W Toruniu rozpoczęły się XVIII Światowe Letnie Igrzyska Polonijne, w których
uczestniczyła również duża ekipa zaolziańska.

3 Podczas Stonawskiego Odpustu św. Marii Magdaleny śpiewały również
chóry mieszane PZKO: miejscowy Stonawa oraz Lira z Karwiny-Darkowa.

ZZ~Z3

Ą -)Q Przymiejski obóz językowy pod hasłem„Poznajemy Polskę na wesoło"
Zt-"ZO odbył się w Bystrzycy.
"JA
Polskie Stowarzyszenie Artystów Plastyków w RC zorganizowało
ZH-Zy w Beskidach SAPART - plener malarski z młodzieżą. 28 lipca w Bibliotece Gminnej w Mostach k. Jabłonkowa odbył się wernisaż wystawy poplenerowej.

MK PZKO Karwina-Raj zaprosiło na Odpust św. Anny połączony z festynem
ogrodowym. W programie był koncert zespołu Mala ćerna hudba.

<Q

Tradycyjny odpust św. Anny na Kozubowej połączony został z obchodami
80-lecia kaplicy.

Q 1

W Trzyńcu rozpoaął się obóz językowy pod hasłem „Poznajemy Polskę na we
soło".
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ILUSTROWANA KRONIKA MIESIĄCA: SIERPIEŃ 2017

•1 W lasku na Osowce po raz pierwszy spotkały się rodziny z dziećmi na warszatach
I twórczych, zorganizowanych przez MK PZKO w Trzyńcu-Końskiej-Osówkach. Zaję
cia przygotowane były dla nich potem w każdy wtorek sierpnia.

r W ramach Gorolskigo Święta w Jabłonkowie zaprezentowały się oprócz dziecięD cych zespołów i gawędziarzy zespoły zagraniczne: Szamotuły, Osijek 1862 z Chor
wacji, Calabruix z Hiszpanii, Sonja Marinkovic z Serbii.

Z

n W ramach programu Wakacje z Dziuplą odbyło się pieczenie Chleba na Wzgórzu
Zamkowym w Cieszynie.

5

A W jabłonkowskim Domu PZKO odbył się panel dyskusyjny pod hasłem „Międzynaro4 dowe Spotkania Folklorystyczne Góralski Święto jako fenomen kulturowo-społeczny".

D

W Toruniu zakończyły się XVIII Światowe Letnie Igrzyska Polonijne.

r Ponad 120 biegaczy uczestniczyło w biegu o Dzbanek Mleka w ramach Gorolskigo
Święta w Jabłonkowie.

r PTTS Beskid Śląski zorganizował 23. rajd turystyczny 0 Kyrpce Macieja w ramach
D Gorolskigo Święta w Jabłonkowie.
r Pod pomnikiem ofiar tragedii żywocickiej w Hawierzowie-Żywocicach odbyła się
3 uroczystość wspomnieniowa, zorganizowana przez miasto Hawierzów przy współ
pracy z ZG PZKO, Czeskim Związkiem Bojowników o Wolność i Muzeum Ziemi Cieszyńskiej.
Zaśpiewały chóry żeńskie Canticorum z Hawierzowa oraz Melodia MK PZKO w Nawsiu.

A Wernisaż wystawy malarstwa Agnieszki Pawlitko „W Beskidach" miał miejsce
4 w ramach Gorolskigo Święta w Domu PZKO w Jabłonkowie.

Z W 73. rocznicę mordu w Żywocicach odbył się rajd rowerowy„Po żywocickich ste0 lach".
Z W towarzyskim meczu piłkarskim w ramach Gorolskigo Święta Orty Zaolzia prze0 grały ze Szczakowianką Jaworzno 2:10.
Z Po korowodzie do Lasku Miejskiego Góralskim Święcie w Jabłonkowie odbyła się
U inauguracja i koncert chórów, następnie zespoły zaolziańskie przedstawiły pro
gram „Z biegiem Olzy". Wystąpiły też zespoły Śląsk, Carovne Ostrohy ze Słowacji oraz
Hradiśtan. W sobotę i niedzielę rzemieślnicy prezentowali swoje wyroby w ramach po
kazów Szikowne Góralski Rynce.

A Program pierwszego dnia Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych 70. Gorolski Święto w Jabłonkowie, które organizuje MK PZKO, zagaiły dziecięce zespoły folk
lorystyczne, następnie wystąpiły zespoły dorosłe. Gwoździem programu był zespół Romanasul z Rumunii. Odbył się też wernisaż wystawy z okazji 70 lat Gorolskigo Święta.

4

A Świętogóralska Kawiarenki pod Pegazem w ramach Gorolskigo Święta w Jabłonkowie poświęcona została Władysławowi Młynkowi, mówił o nim Janusz Wójcik.
Utwory czytał Karol Suszka, na cymbałach grał Andrzej Mozgała.

4

*1 1 W Trzanowicach odbył się obóz językowo-taneczny Poznaj Polskę na We/ I I soło, zorganizowany przez MK PZKO przy współpracy ze Stowarzysze
niem Młodzieży Polskiej.
~7

11 1(1 W Koszarzyskach odbyły się zorganizowane przez Kongres Polaków
I “ZU Warsztaty Teatralno-Filmowe.
1

IZ

Wycieczkę autokarową (Beskid Żywiecki, Zawoja, Mędralowa) zorganizowali
członkowie PTTS Beskid Śląski.
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OD WYDAWCY

W przygotowaniu znajduje się oczywiście

DRODZY CZYTELNICY,

wydawnictwo okolicznościowe. Powstaje

półmetek 2017 roku już dawno minął. Przed

publikacja„Polski Związek Kulturalno-Oświa

nami najważniejsza część jubileuszowego

towy - 70 lat na straży dziedzictwa kulturo

roku Polskiego Związku Kulturalno-Oświato

wego Polaków w Republice Czeskiej". Mamy

wego. Miejscowe Koła PZKO będą organizo

nadzieję, że zdążymy ją przedstawić człon

wać kolejne akademie upamiętniające po

kom PZKO na uroczystej Gali.

wstanie oraz siedemdziesięcioletnią działal

Otóż, jak już wcześniej pisałem, Rada Or

ność PZKO.Tę działalność, której celem zawsze

ganizacyjna Zarządu Głównego PZKO pod
przewodnictwem Jarosława Miczka od ponad

było i jest zachowanie tożsamości narodo
wej, dziedzictwa kultury, tradycji i zwycza

go roku z prośbą do polskich szkół podsta

roku przygotowuje scenariusz i tezy progra

jów, a także pamięci o naszych przodkach.

wowych na Zaolziu. Ogłoszony przez Zarząd

mowe Uroczystej Gali. Do udziału w ich opra

Punktem kulminacyjnym obchodów sie

Główny PZKO konkurs plastyczny spotkał

cowaniu zaprosiliśmy naszych najlepszych

demdziesiątej rocznicy powstania Polskiego

się ze sporym zainteresowaniem uczniów.

ekspertów, członków PZKO, dobrze wszyst

Związku Kulturalno-Oświatowego w Repu

Z 9 szkół z obu powiatów wpłynęło do nas

kim znanych z wielu wspaniałych dokonań

blice Czeskiej będzie niewątpliwie Uroczy

128 prac. Autorką logo, które widzicie na po

kulturalnych - Barbarę Mraćna oraz Bogdana

sta Gala poświęcona temu, najważniejsze

czątku tego artykułu, jest Monika Płaczek,

Ko kotka. Nie będę oczywiście zdradzać szcze

mu na Zaolziu, wydarzeniu. Uroczystość ta

uczennica siódmej klasy Szkoły Podstawo

gółów. Pozwolę sobie pokrótce nakreślić ideę

będzie miała miejsce w sali Teatru Cieszyń

wej im. H. Sienkiewicza w Jabłonkowie.
Kolejną imprezą firmującą naszą siedem

ka 2017. Rozpocznie się punktualnie o godz.

dziesięcioletnią działalność był kwietniowy

Autorzy spróbują przedstawić siedem

16:00. Z pewnością nie zabraknie znakomi

konkurs INICJATYWY PZKO - nowa impreza

dziesięcioletnią historię i dorobek PZKO w se

tych gości, którzy razem z nami będą świę

kulturalna, prezentująca i promująca działal

kwencjach filmowych, które zostaną podzie

tować to jubileuszowe wydarzenie.

ność Miejscowych Kół PZKO, Zarządu Głów

lone na dziesięciolecia. Przeplatane będą sło

„Z filmem przez dziesięciolecia".

Wśród zaproszonych członków PZKO bę

nego PZKO oraz całego Związku, ciesząca się

wem przewodnim oraz (a jakżeby inaczej)

dzie wielu odznaczonych najwyższym od

wywalić powodzeniem. Przypomnę, że tego

występami naszych chórów, kapel, teatrzy

znaczeniem Związkowym - wpisem do Zło

rocznym zwycięzcą był zespół Dziecka ze

ków amatorskich i zespołów. Prezentacja na

tej Księgi PZKO. Nie jest to byle co. Niewielu

Stonawy, który zdobył największą liczbę gło

szej działalności byłaby niekompletna, gdyby

przecież może się pochwalić co najmniej

sów oraz nagrodę finansową w wysokości

śmy nie dali możliwości popisu Gimnastom

trzydziestoletnią działalnością społeczną na

20 tys. koron.

z MK PZKO w Wędryni. Wystąpi również cie

Zarząd Główny PZKO ogłosił także kon

szący się ogromnym powodzeniem Dziecię

Niektórzy nawet nie wiedzą, co to takie

kurs wiedzy o PZKO, którego zwycięzcy mo

cy Zespół Rytmiki i Tańca Zarządu Głównego

go „działalność społeczna" i często mylą ją

gli się cieszyć z wartościowych nagród prze

PZKO pod kierownictwem Renaty Milerskiej.

z działalnością charytatywną. A to przecież

kazanych im w siedzibie Zarządu Głównego

bezmiar poświęcenia dla drugich, bezinte

PZKO w Czeskim Cieszynie w czerwcu br.

rzecz swojej organizacji.

Postaramy się przedstawić pokrótce syl
wetki naszych poprzedników, dzięki którym

resowność, troska o dobro wspólne, odpo

Nasz niestrudzony Marian Steffek przygo

wiedzialność. To podstawowe cechy charak

towuje wystawę okolicznościową pt.: „Polski

teryzujące działacza społecznego. Nie za

Związek Kulturalno-Oświatowy w Republi

Po programie będzie jeszcze czas i sposob

wsze tymi cechami mogą się pochwalić ci,

ce Czeskiej - historia i współczesność". Wy

ność, by spotkać się w gronie członków PZKO

którzy pierwsi wypinają piersi do orderów,

stawę będzie można oglądać w foyer teatru

i porozmawiać przy kawie i lampce wina.

mamią nas pięknymi słówkami, roztaczają

w Czeskim Cieszynie w trakcie Uroczystej Gali.

Tyle na temat przygotowywanej uroczy

Niesłabnącym zainteresowaniem cieszą

stej Gali z okazji jubileuszu siedemdziesięcio

wokół siebie fałszywy nimb elity narodu.

2

przewodnią, którą można zamknąć w słowach

skiego w Czeskim Cieszynie 21 październi

polskość na Zaolziu przetrwała do dnia dzi
siejszego.

Przecież już w Biblii mieliśmy możliwość

się kroniki PZKO. Niektóre z nich są pereł

lecia Polskiego Związku Kulturalno-Oświato

przeczytania o fałszywych prorokach. Ale to

kami, małymi dziełami sztuki. Inne z kolei,

wego w Republice Czeskiej.

tylko taka nic nie znacząca dygresja. Nie

korzystając z najnowocześniejszych osią

Niewątpliwą wisienką na torcie będzie

prawdaż?

gnięć techniki, można przeglądać w każ

niespodzianka - koncert z okazji 70 lecia

Wracając jednak do tematu pozwolę so

dym niemal domu za pośrednictwem kom

PZKO, znanej nam wszystkim Renaty Drossier

bie nieco uchylić rąbka tajemnicy i przybliżyć

putera podłączonego do Internetu. Rów

w Domu Kultury Trisia w Trzyńcu w ponie

Tobie, Drogi Czytelniku, co takiego będzie się

nież i do PZKO wkroczył postęp!

działek 23 października o godz. 19:00. W kon

działo w październikowe popołudnie na sce

Niezłym wyzwaniem będzie projekt za

cercie wezmą też udział goście Renaty Dros

nie i w kuluarach teatru w Czeskim Cieszynie.

tytułowany „Młode PZKO - krótkie filmy

sier. Bilety w cenie 250 koron można zakupić

Zanim jednak tak uczynię, pozwolę sobie

z życia młodych Polaków na Zaolziu".

w Sekretariacie ZG PZKO, w DKTrisia w Trzyń

przypomnieć to wszystko, co już w tym jubi

Zwróciliśmy się do młodzieży pezetkaow-

cu lub za pośrednictwem internetu.

leuszowym roku miało miejsce.

skiej o przesłanie nam krótkich filmików za

W imieniu własnym, całego zespołu orga

Właśnie na początku tego roku wybrali

rejestrowanych za pomocą komórek.Temat

nizacyjnego oraz Zarządu Głównego PZKO

śmy nowe logo 70-lecia PZKO. O jego opra

-jak wyżej. Ciekawe, czy uda nam się naszą

wszystkich serdecznie zapraszam...

cowanie zwróciliśmy się w połowie ubiegłe-

młodzież zainteresować tym projektem.

ZWROT | 9/2017

Jan Ryłko

WYDARZENIE

Narodziny wystawy z udziałem PZKO
USTROŃ / Ustroń może się pochwalić nową wspaniałą imprezą Międzynarodową Wystawą Produktów Regionalnych, której pierw
sza edycja od byłą się we wtorek 15 sierpnia na Rynku w Ustroniu.

kodzieło. Nie zabrakło m.in. soków naturalnych, wina, produktów
pszczelich, tradycyjnych wypieków, koronki koniakowskiej, wyro
bów z drewna, kości czy ceramiki. Na scenie wystąpiły kapele lu
dowe.
Ciekawym urozmaiceniem imprezy był konkurs na najlepszy re
gionalny produkt spożyczy oraz najciekawszy produkt regionalny.

Jej współorganizatorem było Miejscowe Koło PZKO Jabłonków

Mikroregion Góralsko Swoboda odniósł ogromny sukces. W obu ka

oraz Mikroregion Góralsko Swoboda, toteż w uroczystym otwarciu

tegoriach zwyciężyli producenci posiadający markę Góralsko Swo

wzięli udział Jan Ryłko, prezes MK PZKO Jabłonków oraz Leszek Rich

boda produkt regionalny®.

ter, koordynator marki regionalnej. Wystawa spotkała się z ogrom

W kategorii najlepszy produkt spożywczy zwyciężył Piotr Nytra,

nym zainteresowaniem zarówno odwiedzających, jak i wystawców.

producent Cieszyńskiego Miodu. Złoto w kategorii najciekawszy

Zaproszonych zostało kilkadziesiąt regionalnych producentów z po

produkt regionalny zdobył Kazimierz Wawrzyk zajmujący się wyro

granicza polsko-czesko-słowackiego.

bem biżuterii filigranowej. Impreza była świetną okazją do promocji

Odwiedzający mieli okazję obejrzeć pokazy rękodzielnicze, za
smakować regionalnych potraw, zakupić produkty regionalne i rę-

produktów spożywczych i rękodzieła ludowego, przyczyniła się tak
że do integracji regionalnych producentów.

Magdalena Ćmiel

RADIŚTf - GRODZISZCZ
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TEKST: HALINA SZCZOTKA
ZDJĘCIA: WIESŁAW PRZECZEK,
ARCHIWUM IZABELI KAPIAS
&

Prowadzi imprezy, gra w serialach i w filmach, śpiewa, pracuje jako redaktor w ostrowskim radiu. - Czasamijest ciężko,
zwłaszcza, że prawie wszystkie imprezy na Zaolziu odbywają się w weekendy, kiedy śpiewam na koncertach, albo pro
wadzę inne akcje. Wymaga to bardzo precyzyjnego planowania czasu pracy. Do tego w te wakacje doszły zdjęcia do
dwu filmów. W polskim filmie gram Czeszkę, zaś w czeskim filmie gram Polkę - zdradza Izabela Kapias.

Kiedy pojawiło się w twoim życiu zain

Dlaczego wybrałaś właśnie studia w Pra

pierwszym razem mi się nie udało, to zosta

dze, a nie np. w Krakowie czy w Warszawie?

łam bardzo dobrze przyjęta przez egzami

Odkąd pamiętam tańczyłam, grałam, śpie

Powód był prozaiczny - w Pradze odbyły

natorów i zauważył mnie Boris Rosner, któ

wałam. Pierwsze kroki na scenie stawiałam

się wcześniej egzaminy na studia. I choć za

ry powiedział mi, bym nie rezygnowała, że

teresowanie sceną?

w teatrzyku Drops, który w Olbrachcicach
prowadziła Jadwiga Czap. Śpiewałam w chó
rze Colegium luvenum Leszka Kaliny i chodzi
łam na zajęcia przygotowawcze do ZPiT Olza.
Zamiłowanie do występowania dosta
łaś w spadku po rodzicach?

Ojciec jest kierownikiem zespołu Forum.
Ale aktorów w rodzinie nie mamy. Chociaż,
mój dziadek, który emigrował do Niemiec, był
takim showmanem. W zasadzie to w dzieciń
stwie dziadka nie znałam, w czasach komuny
widywaliśmy się bardzo rzadko, do Czech
mógł przyjechać dopiero po 1989 roku. Dzia
dek nie studiował aktorstwa, ale miał talent,
pamiętam najróżniejsze jego zabawne wystę
py. A mama nie ma artystycznych ambicji, nie
tańczy, nie gra, jest urzędnikiem w urzędzie
gminnym w Olbrachcicach. Może więc od
dziadka te geny artystyczne otrzymałam?

4
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dy ma bowiem swój własny sposób na prze
kazywanie wiedzy i doświadczeń. I to można
zaobserwować tak w Pradze, jak w Krakowie.
Może różnica jest też w tym, że w Pradze
na każdym roku opanowuje się inny styl te
atru. Na trzecim roku bardzo blisko współ
pracuje się ze studentami reżyserii, z który
mi przygotowywaliśmy jednoaktówki.
Niemniej wielu moich kolegów stwierdzi
ło, że praska uczelnia w pewnym momencie
zamiast otwierać aktora, blokuje go.Takie by
ło też moje doświadczenie. Na drugim roku
nawet myślałam o tym, że zrezygnuję ze stu
diów aktorskich. Wypominano mi akcent,
mówiono o tym, że mam chore struny głoso
we, musiałam chodzić do laryngologa, gdzie
wprowadzano mi kamerkę do gardła, chodzi
łam na zastrzyki, inhalacje. Profesor od woka
mam potencjał i bym zdawała w przyszłym

lu mówił, że ta moja charakterystyczna chry-

roku. Więc nie podchodziłam już do egza

pa oznacza, że nie poradzę sobie na scenie, że

minów w Polsce, przez pół roku studiowa

nie nadaję się do tego zawodu. Na zajęciach

łam polonistykę i teatrologię w Ołomuńcu.

z mowy scenicznej usłyszałam, że taka subtel

Później znowu spróbowałam szczęścia na

na blondyka nie może mieć takiego tembru

DAMU i udało mi się.

głosu. Ale przecież ja od dzieciństwa śpiewa
łam, stąd wziął się ten tembr. Przecież nie mo

Jak radziłaś sobie z językiem czeskim?

gę zmienić swojego naturalnego głosu.

Ze znajomością słownictwa czeskiego
nie miałam problemów, bardziej był mi wy

Rzeczywiście, można się załamać.

pominany „ostrawski akcent", który na po

Gdyby na drugim roku nie było warszta

czątku był bardzo słyszalny. I z grubsza rok

tów z Olegiem Tabakowem - dyrektorem

zajęło mi pozbycie się go. Chciałam na drugi

MCHATu - Moskiewskiego Akademickiego

rok pojechać studiować do PWST do Krako

Teatru Artystycznego, który specjalizuje się

wa, i wtedy ówczesny kierownik wydziału

w teatrze Stanisławskiego, to pewnie bym

aktorstwa powiedział mi, że nie będzie mi

nie wytrzymała. Pracowaliśmy nad sceną ze

robił problemów, ale mam się zastanowić,

sztuki Czechowa „Trzy siostry", ja miałam

bo rok trwało, zanim poduczyłam się cze

w tym spektaklu takie wyjście z szafy. Pod

skiego akcentu, i po powrocie z Polski po

koniec warsztatów wysłuchaliśmy uwag re

nownie będę musiała się tego uczyć. Więc

żysera, do mnie miał tylko jedną - Iza, wyjdź

postanowiłam poczekać i do Krakowa poje

już z tej szafy! Potem stwierdziłam, że prze-

chałam dopiero na piątym roku.
Jak oceniasz ten rok w Krakowie?

Najpierw planowałam tam spędzić jeden
semestr, ale tak mi się spodobało, że spędzi
łam tam cały rok. Nawet się zastanawiałam,
czy nie powtórzyć całych studiów w Polsce.
Niesamowita była możliwość obserwowa
nia pracy np. Krystiana Lupy, Jana Peszka,
Krzysztofa Globisza. Miałam absolutną wol
ność w wyborze zajęć, mogłam sobie wy
brać to, co mnie naprawdę interesowało. Na
pierwszym semetrze skoncetrowałam się
na aktorstwie, na drugim zaś zaliczałam za
jęcia wokalno-estradowe.
Możesz porównać obie uczelnie?

Trudno je porównywać. Wszystko zależy
od wykładowcy, który prowadzi zajęcia, każ
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cięż niezależnie od tego, co mi mówią, ja

dy: - Iza, nie wstydź się tego, że masz taki czy

26 lat wypaliłam się, skończyłam w szpitalu.

i tak będę robiła swoje.

owaki akcent. Zrób z tego swój walor. To jest

Wtedy powiedziałam sobie dość.

twój atut, ten akcent, ten głos. To możesz pro
Na studiach spotkałaś się z Magdale

mować!

ną Frydrych (Gregorovä), która przecież
też pochodzi z Zaolzia.

Tak, na trzecim roku robiłyśmy razem

Jak więc wyglądał ten czas po stu
diach?

.Tak, udało mi się wygrać konkurs. Z jednej
strony miałam funkcję menedżerską, z dru

przedstawienie. Ciekawe jest to, że podczas

Kiedy byłam na studiach w Krakowie, do

giej kontakt z kulturą. Wtedy udało się zrobić

prób rozmawiałyśmy w gwarze. Była to sztu

stałam już propozycję zagrania małej roli

wiele ciekawych inicjatyw, imprez, z których
jestem naprawdę dumna. Ta praca bardzo

ka dla dwu osób, a tą drugą była koleżanka

w Teatrze Cieszyńskim, za co muszę podzię

z Ostrawy - Marketa Stehlikovä, która wiele

kować kierownictwu teatru. Potem jeszcze

mi się podobała, bo mogłam się realizować.

rozumiała z tych naszych rozmów. Magda

zagrałam chyba w sześciu spektaklach

W domu kultury pracowałam cztery lata

była również dramaturgiem mego spekta

w Scenie Polskiej Teatru Cieszyńskiego, po

i udało się tam zrobić sporo ważnych rzeczy,

klu absolwenckiego Don Juan, w którym za

czym nastał taki moment, kiedy nie było już

jak choćby z sali teatralnej wybudowanie sali

grałam Elwirę.

dla mnie miejsca w tym teatrze. Ale na razie

wielofunkcyjnej z kinem 3D, remont kina let

Skończyłaś studia, czułaś, że masz
przed sobą karierę?

Nie, tak wcale nie jest. Podczas studiów

miałam zawsze tak, że praca do mnie przy

niego, remont obu sal wystawowych i reno

chodziła.

wację zaplecza sanitarnego w domu kultury.

Dostałam propozycję pracy w dużej firmie

Zaproponowałam również realizację no

posiadającej sieć szpitali. Pracowałam jako

wych imprez, jak naprzykład imprezy grudnio
we w czasie adwentu - zapalanie świateł na

spotkałam się z niezbyt przyjemnymi reak

manager ds. marketingu i PR. No i przez rok

cjami kolegów. Mówię o tym, by przekonać

zapomniałam o tym, że jestem aktorką, kom

choince, wspólne śpiewanie kolęd na rynku,

młodych ludzi, że nie powinni się wstydzić

pletnie zmieniłam zawód. I wtedy poznałam,

wypuszczanie baloników z listami do Mikołaja

swojego pochodzenia. Ten pierwszy rok na

co to znaczy wypalenie. Przyszła tam pani dy

itp. Realizowaliśmy corocznie rockowy festi

studiach był dla mnie trudny, młoda dziew

rektor, która wiedząc, że daję radę pracować

wal charytatywny Rocktherapy, gdzie zawsze

czyna, która do 19. roku życia była Izą Kapias,

za trzech, dawała mi pracę za pięciu. W wieku

wspieraliśmy konkretne osoby z konkretnymi

nagle musiała się stać Izabelą Kapiasovą. Ko
ledzy nie rozumieli mojego poczucia humo
ru, ponieważ mnie akurat śmieszyły inne
rzeczy, niż ich. Nie podobało im się to, że już
na pierwszym roku zagrałam w reklamie, na
drugim w kolejnych dwu reklamach i w dwu
filmach pełnometrażowych. Oni przecież ro
bili sztukę i udzielanie się w reklamach było
odbierane jako„sprzedanie się". Ale ja wtedy
chciałam zarobić na studia, by nie obciążać
rodziców dodatkowymi kosztami.
W zrozumieniu tego, że jestem inna i że
nie ma się czego wstydzić, bardzo mi pomo
gła rozmowa z Bronisławem Potoczkiem
(pochodzącym z Suchej Górnej, gdzie po 01brachcickiej podstawówce dojeżdżałam do
szkoły), który przyszedł na jeden z naszych
spektakli absolwenckich. Powiedział mi wte

6

No i potem zostałaś dyrektorem Do
mu Kultury w Orłowej.

ZWROT | 9/2017

ROZMOWA ZWROTU

schorzeniami czy wadami. W czasie wakacji

Oprócz tego jeszcze śpiewasz.

w kinie letnim wprowadziłam Bajkowe czwart

Tak. Ostatnio np. z Bogdanem Bartnic

ki - popołudniowe spektakle dla dzieci.

kim. Dwa lata temu nagraliśmy razem singla
„Czuję się sam", i kiedy zespół gra koncerty

W pewnym momencie jednak odwoła

gdzieś w pobliżu i jestem na miejscu, to z ni

no cię z funkcji.

mi śpiewam. Ostatnio z zespołem Bartnicki

Wtedy moim zdaniem zadecydowały

Band zaśpiewałam w Wiedniu na inauguracji

głównie kwestie polityczne. Byłam przeko

Dni Polskich, którą miałam również zaszczyt

nana, że dam radę połączyć tę pracę z moimi

poprowadzić jako konferansjer. Mam własny

wyjazdami do Polski na zdjęcia. Tylko, że na

projekt muzyczny czesko-polskich przebo

gle zaczęto mi te wyjazdy wypominać, po

jów, gdzie na scenie towarzyszą mi muzycy

mimo tego, że brałam urlop po to, by wyje

zespołu Gang Olsena i gościnnie Przemy

chać. Uważam, że to było niesprawiedliwe,

sław Orszulik z zespołu Ampli Fire. Pod ko

ponieważ nikt nie wypominał innym urzęd

niec sierpnia udało mi się zaśpiewać z Hele

nikom czy przedstawicielom władz miasta

ną Vondraćkovą „Malowany dzbanek" na

tego, co robią w czasie swoich urlopów.

Dniu Czeskim w Czechowica-Dziedzicach.

W tym czasie grałaś Aldonę w serialu

Współpracujesz też z zespołem Ampli

„Przepis na życie".

Fire ze Stonawy.

To była moja pierwsza rola serialowa

Grasz w serialach, oprócz tego ludzie na

Tak, dogadałam się ostatnio z braćmi Or

w Polsce, pomimo tego, że przecież grałam

Zaolziu mogą słyszeć twój głos w ostraw-

szulikami i resztą muzyków tego rockowego

Czeszkę. Podejrzewam, że wielu Zaolziaków

skim radiu.

zespołu i pomagam im trochę w wejściu na

śmieje się z języka, jakiego tam używam.

W lutym ubiegłego roku z dnia na dzień

Musiałam stworzyć swój, specyficzny język.

odwołano mnie z funkcji dyrektora domu

Zapotrzebowanie było takie: musi być cze

kultury. Ale już następnego dnia zadzwo

polski rynek. Właśnie pracujemy nad wspól
ną piosenką.

ski akcent, ale nie możesz mówić po czesku,

niła do mnie Martyna Radłowska-Obrusnik

Kim więc jest Izabela Kapias?

bo polski widz nie zrozumie. Pierwszy dzień

z konkretną propozycją pracy w radiu. Mu

Chciałabym być postrzegana jako śpie

zdjęciowy był dla mnie koszmarem, bo mia

siałam wtedy nabrać dystansu i ochłonąć.

wająca aktorka. Nigdy nie będę piosenkarką,

łam te najtrudniejsze sceny dwójkowe z Mag

Na początku spróbowałam jako redaktor

jak np. Ewa Fama. Po pierwsze już jest trochę
za późno. Zresztą bardzo cenię sobie prywat

dą Kumorek, chyba z osiem scen z rzędu.

eksternistyczny. Jednak propozycja z radia

Agencja wtedy naciskała, bym znała precy

była bardzo ciekawa, jakoś tam nawiązy

ność i nie byłabym w stanie profilować się na

zyjnie tekst po polsku, ale nikt nie powie

wała na to, co robiłam dotychczas, więc się

wszystkich tych blogach i w innych mediach

dział mi, że ma on brzmieć z czeska. Więc na

zgodziłam na etat radiowca.

plotkarskich. Oprócz tego mam niedomykal

miejscu musiałam kombinować i przerabiać
scenariusz, by dla polskiego widza brzmiał
„po czesku". Nagraliśmy pięć sezonów tego

ność strun głosowych i po odśpiewaniu dwu
Jak udaje ci się łączyć pracę w radiu
z innymi zajęciami?

koncertów w weekend muszę zregenerować
swój głos, odpocząć. Na pewno nie chciała

serialu. Kiedy skończyliśmy zdjęcia do seria-

Czasami jest ciężko, zwłaszcza, że prawie

iu,.Przepis na życie", zostałam zaproszona na

wszystkie imprezy na Zaolziu odbywają się

kaś propozycja zagrania w teatrze, to nie po

zdjęcia próbne do serialu „M jak miłość",

w weekendy, kiedy śpiewam na koncertach,

wiedziałabym nie. Brakuje mi trochę tej pra

gdzie gram policjantkę Marylę.

albo prowadzę inne akcje. Wymaga to bar

cy nad rolą, jaka jest w teatrze. Jednak praca

dzo precyzyjnego planowania czasu pracy.

przed kamerą jest zupełnie inna.

bym zrezygnować z aktorstwa, jakby była ja

Do tego w te wakacje doszły zdjęcia do dwu
filmów. W polskim filmie gram Czeszkę, zaś
w czeskim filmie gram Polkę.

A życie prywatne, masz na niego jesz
cze czas?

Staram się za bardzo nie ujawniać mojej
Możesz zdradzić, o jakie filmy chodzi?

prywatności, zresztą mój partner bardzo rzad

Oczywiście, pierwszy to film Wojciecha

ko pojawia się ze mną publicznie. Na razie nie

Smarzowskiego, który był m.in. kręcony

mam dzieci, więc mogę pracy poświęcać wie

w Opawie i w Orłowej. Pracowałam przy

le czasu. Jeśli przyjdzie czas macierzyństwa, to

nim też jako tłumacz i asystent reżysera od

na pewno będę musiała z czegoś zrezygno

statystów. Nazwa robocza filmu to „Trzy",

wać. Zwłaszcza, że moja praca wymaga po

będzie w nim poruszany wątek kościoła ka

dróżowania. A teraz zawsze staram się wygo

tolickiego i zagrałam w scenie z Robertem

spodarować trochę czasu na to, by odpocząć.

Więckiewiczem. Natomiast w czeskim fil

W ubiegłym roku udało nam się wyjechać do

mie gram w sumie epizod, bo mam tam tyl

Tajlandii w grudniu, wierzę, że w tym roku też

ko jedno zdanie. Gram Polkę, która z córką

tak będzie. Oprócz tego sporo energii dodają

przyjeżdża z Warszawy. Jest to komedia,

mi fani na koncertach i imprezach, które orga

która nosi nazwę„Troji żivot".

nizuje lub prowadzę jako konferansjer.

■
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REGION / Chórzyści Collegium Canticorum pojechali do zapomnianej perły Bałka
nów - nad Jezioro Ochrydzkie - by po raz
kolejny zabłysnąć na arenie międzynarodo
wej. Chór pod batutą Anny Szawińskiej na
Ochrydzkim Festiwalu Chóralnym zdobył
srebrny dyplom oraz drugie miejsce w kate
gorii chórów dorosłych.
Festiwal odbył się w dniach 24 - 28 sierp
nia. Konkurencja była na bardzo wysokim
poziomie. Do Macedonii przyjechały chóry
z 28 krajów, przede wszystkim chodziło o pań
stwa Europy Wschodniej. Prezentacje rywa
lizujących ze sobą formacji trwały 15 minut
i przebiegały w trakcie czterech koncertów.
Collegium Canticorum rywalizowało w ka
tegorii chórów dorosłych.
Dyrygent Anna Szawińska zadbała o zróż
nicowany program konkursowy, w którym
znalazły się utwory sakralne i ludowe, w języ

najlepszym chórem w dorosłej kategorii

- zdradziła chórzystka i kronikarz Bogdana

ku francuskim, łacińskim, rosyjskim i mace

w ramach całego konkursu.
W pisemnej ocenie od jury znalazły się ko

Najder.
W tym roku festiwal został zdominowany

dońskim.
Chór przedstawił pięć utworów: „ll est bel

mentarze „Gratulacje", „Bardzo dobry zespół",

przez Polaków, medalowe pozycje zajęły mło

et"Pierra Passereau,„Cheruwimskaja"Dmitri-

„Widać ogrom włożonej pracy i entuzjazmu".

dzieżowe chóry z Polski, a Grand Prix otrzymał

ja Bortniańskiego, „Rum dum dum" Dragana

Jurorzy docenili wybór repertuaru czy spraw

Chór Kameralny Akademii Muzycznej im. Fe

Szuplewskiego, „Ubi caritas" Oli Gjeilo oraz

ne zróżnicowanie stylów poszczególnych

liksa Nowowiejskiego z Bydgoszczy.

„Wieniki" Fiodora Rubcowa.
Występując jako przedostatni, chórzyści

utworów.
- Występy festiwalowe okazały się wspa

w Macedonii wróciliśmy zadowoleni i pełni

musieli poradzić sobie nie tylko z upałem,

niałą ucztą duchową, ale też źródłem inspi

wrażeń, zainspirowani do daszego śpiewania

ale również z męczącym oczekiwaniem na

racji. Podziwialiśmy zwłaszcza pokazy pol

w rozpoczynającym się nowym sezonie arty

swoją kolejkę.

skich zespołów akademickich z Bydgoszczy,

stycznym. Być może za rok ponownie wybie

- Po tygodniowym, barwnym pobycie

Zaolziański chór zdobył srebrny dyplom

Zabrza i Kalisza, niezwykle emocjonalne by

rzemy się na światowy festiwal. W planach

z wynikiem 86,67 punktów. Równocześnie

ły pieśni sakralne w wykonaniu dziewczęce

jest Hiszpania lub Cypr. Może Skandynawia.

został najwyżej punktowanym zespołem

go chóru „Lira" z Białorusi, podobały się ze

W każdym razie nie brakuje nam motywacji

w srebrnym paśmie (do złotego pasma za

społy czeskie z Hranic i Przerowa, wzruszały

do całorocznej twórczej pracy - dodała Bog

brakło niespełna 4 punktów) oraz drugim

patriotyczne pieśni chórów macedońskich

dana Najder.

OXPUflCKM XOPCKM <t>ECTMBAJl
OHRID CI^PIR^ES^VAL^17

_

Polski Chór Mieszany

Collegium Canticorum
J
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WYDARZENIE

ZAOLZIE W WIEDNIU
WIEDEŃ/W sobotę 9 września rozpoczęły
się w Wiedniu XXVI Dni Kultury Polskiej w Au
strii. Na zaproszenie Forum Polonii w Austrii
do Wiednia wyjechali też polscy artyści z Za
olzia.
Pierwszym wydarzeniem 26. Dni Kultury
Polskiej w Austrii był pokaz szermierki pol
ską szablą, manewry jeździeckie husarii,
konny pokaz walki szablą, damy husarskie,
pokaz sprawności jeździeckiej i władania
dawną bronią husarii zakończone szarżą hu
sarską. Odbyły się w Muzeum Historii Militar
nej Arsenał z okazji upamiętnienia 334-lecia
Wiktorii Wiedeńskiej.
Wieczorem w Ambasadzie Polskiej w Wied
niu odbyła się oficjalna inauguracja 26. Dni
Kultury Polskiej w Austrii. Jej uczestnicy mo
gli obejrzeć występ ZPiT Suszanie (MK PZKO

deńskiej i 34. rocznicy obecności Ojca św. Ja

proszeniu naszych zespołów na to wyda

Sucha Górna) oraz kapeli folkowej Bartnicky

na Pawła II na Kahlenbergu.

rzenie.

Band. Konferansjerkę w języku polskim pro

Dni Kultury Polskiej w Austrii to też poka

- W związku z tym, że wielu członków

wadziła Izabela Kapias.zaś w jeżyku niemiec

zy filmów polskich, przedstawień teatral

Suszan nie było jeszcze w Wiedniu lub byli

nych i koncertów. Uroczystości zakończą się

tylko przejazdem, wyjazd pozostawił nieza

w najbliższą niedzielę.

pomniane wrażenia - stwierdziła Barbara

kim Liliana Niesielska.
W niedzielę natomiast w kościele św. Józe
fa na Kahlenbergu odbyła się msza św. ponty-

Artystom z Zaolzia towarzyszył prezes

fikalna z okazji 334. rocznicy Odsieczy Wie

ZG PZKO Jan Ryłko, który pośredniczył w za

Mraćna, kierownik zespołu.
(HS) / Fot. Barbara Mraćna
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ŚWIĘTOWANO DZIEWIĘĆDZIESIĄTE
URODZINY WITOLDA RYBICKIEGO
Aktor i reżyser Witold Rybicki to legenda Teatru Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie.
W swoje urodziny 4 września wspaniale odegrał rolę dziewięćdziesięcioletniego jubilata.
Dyrekcja Teatru Cieszyńskiego wyreżyserowała dia niego przyjęcie urodzinowe.

TEKST:CZESŁAWA RUDNIK/ I ZDJĘCIA: CZESŁAWA RUDNIK I KARIN DZIADEK
CZERWONY DYWAN DLA JUBILATA
Uroczystość rozpoczęła się przed teatrem,
gdzie rozłożono czerwony dywan. Na jubi

cześć „Dwieście lat". Odebrał kwiaty i gratu
lacje od aktorów i w ich towarzystwie po
czerwonym dywanie wszedł do teatru.

lata czekały już dawne koleżanki z pracy

Dziarsko pokonał również schody na

Emilia Bobek i Anna Kaleta-Rzyman, które

pierwsze piętro, nie szczędząc przy tym żar

grały w pierwszym zespole Sceny Polskiej,

tobliwych uwag na temat swojej kondycji.
W dyrekcji teatru czekał na niego tort, kwiaty,
pamiątkowy portret i szampan. A także albu
my, które pomagały wrócić wspomnieniom.

GRATULACJE I PODZIĘKOWANIA
- Chciałbym ci pogratulować, a przede
wszystkim podziękować za całokształt twojej
pracy - zwrócił się do jubilata dyrektor Karol
Suszka. - Rozpoczynałeś działalność Teatru
Cieszyńskiego, nie tylko w Scenie Polskiej, ale
przede wszystkim w Scenie Czeskiej, a póź
niej cały czas zostałeś wierny Scenie Polskiej.
To są szlachetne idee, szlachetne poczynania.
Twoje zaangażowanie w pracy świadczy
0 głębokim uświadomieniu sobie swej roli
1 funkcji w danej społeczności i w danym te
atrze. Dziękuję ci za opiekę nad młodzieżą,
nad literaturą, nad teatrami, nad śpiewami
i niech ci gwiazda pomyślności nigdy nie za
gaśnie - mówił dyrektor.
oraz Halina Pasekova, która również całe
swoje życie zawodowe spędziła w tym te
atrze i nieraz spotykała się z Witoldem Ry
bickim na scenie.
Przed teatrem zebrał się też cały zespół
aktorski Sceny Polskiej w kostiumach z „Klu
bu kawalerów" i inni pracownicy Teatru Cie
szyńskiego oraz uczniowie i nauczyciele Pol
skiego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego.
Gimnazjaliści na inaugurację roku szkolnego
obejrzeli przedstawienie, w przerwie wraz
z zespołem teatralnym przywitali Witolda Ry
bickiego.
Jubilata podwieziono pod teatr czarną li
muzyną. Zebrani przed budynkiem zaśpie
wali „Sto lat", jednak Witold Rybicki, znany
ze swego poczucia humoru, od razu zapro
testował. Wysłuchał więc jeszcze na swoją

10
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-Trzeba się napić, kurde mol, tego chce

chętnie bez okazji, opowiadał o swym życiu

W publikacji jubileuszowej Sceny Pol

ciało i dusza, trzeba się napić, kurde mol,

codziennym. Mieszka sam, chociaż jak twier

skiej takie znalazły się ciekawe o nim wspo

dopóki człowiek się rusza - zaśpiewała Wi

dził, chciał iść do domu seniora, ale go nie

mnienia z lat siedemdziesiątych pod tytu-

toldowi Rybickiemu po rozlaniu szampana

przyjęto. By nie podrywał pielęgniarek, które

łem„Laurka dla Witolda":

Halina Pasekovä.

miałyby się nim opiekować.

„To trzeba widzieć - czytamy tam między

Witold Rybicki znany jest ze swych wier

Problemy ze wzrokiem utrudniają mu ży

szyków, laurek, tworzonych z różnych okazji,

cie, ale nie traci optymizmu. Znajome osoby

idzie ulicą w Cz. Cieszynie do teatru. Krok, syl

dla różnych osób, drukowanych nieraz także

rozpoznaje po głosie. I dotyku. Pokazywał,

wetka, spojrzenie - wszystko charakterystycz

w prasie zaolziańskiej.Tym razem wiersz oko

w jaki sposób ćwiczy, by zachować kondy

ne! To trzeba słyszeć, kiedy w klubie teatral

licznościowy powiedział mu Karol Suszka,

cję. Bo aktywność fizyczna i odpowiednia

nym opowiada o swych licznych przygodach

posiłkując się tekstem polskiej noblistki.

dieta są kluczem do długowieczności.

związanych z jego hobbystycznymi upodo

- Co to za życie bywa w młodości - recy

Witold Rybicki jest jednym z członków za

tował - nie boli cię serce, wątroba, kości.

łożycieli Sceny Polskiej, znalazł się w pierw

innymi - jak Witold Rybicki z teczką w ręce

baniami wędkarza, grzybiarza i kucharza wszystko fascynujące, i jakże uteatralnione!

Śpisz jak zabity, połykasz gładko, nawet gło

szym jej zespole. Zatrudniony był w Teatrze

Talent gawędziarski, zmysł obserwacyjny,

wa boli cię rzadko. Dopiero, człeku, twój

Cieszyńskim od kwietnia 1951 roku do mar

autoironia, skojarzenia sięgające szczytów

wiek dojrzały otwiera życia urok wspaniały.

ca 1963 roku jako aktor, od lipca 1966 roku

i dna zarazem składają się na arcykomiczny

Gdy łyk powietrza z wysiłkiem łapiesz, rwą

do lipca 1994 roku jako reżyser i aktor. Praco

skecz estradowy pogłębiony refleksją nad

cię kolana, na schodach sapiesz. Serce jak

wał też jeszcze okazyjnie jako emeryt.

kolejami życia ludzkiego, w tym i własnego.

głupie szybko ci bije, lecz w każdej chwili

Te zdolności kreowały go na reżysera.

czujesz, że żyjesz. Więc nie narzekaj z byle

Jego przedstawienia mają nośność ideową

powodu, masz teraz wszystko, czego za

i kształt artystyczny uwierzytelniający reżyser

młodu nie doświadczyłeś. Ale dożyłeś. Więc

ski warsztat Rybickiego. Jego koledzy teatral

chociaż czasem w krzyżu cię łupie, ciesz się

ni uważają, że jest także niezłym aktorem.

dniem każdym, miej wszystko...

Pasją Rybickiego jest też muzykowanie.
Wykorzystuje te zdolności w teatrze, wspo

LEGENDA TEATRU
Jubilat, który nigdy nie opuszczał premier
w Teatrze Cieszyńskim i zagląda tam również

maga orkiestry wielu zespołów śpiewaczych
i tanecznych, zyskując w ten sposób drogą
naturalną - popularność".

■
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Kiedy przed dwoma laty Urszula Kurzysz z Piosku koło Jabłonkowa wróciła z wolontariatu misyjnego na Su
matrze, wiedziała, że do Indonezji wróci. Działalność wolontariacka czeskiej organizacji Puszcza Dzieciom
skierowana na ratowanie deszczowych lasów tropikalnych oraz zagrożonych wyginięciem gatunków zwie
rząt po prostu ją urzekła.
TEKST: EMILIA ŚWIDER / ZDJĘCIA: ARCHIWUM ZUZANY KOLOUSKOVEJ
Kocha przyrodę i zwierzęta, nic więc

czeski prywatny rezerwat przyrody na Su

nych puszczy deszczowej przed dewasta

dziwnego, że w tym roku podjęła decyzję

matrze leżący wprost na granicy z Narodo

cją, by mogły w nim swobodnie żyć dzikie

ponownego wyjazdu do odległego, egzo

wym Parkiem Gunung Leuser, który po

zwierzęta, które należy chronić przed kłu

tycznego kraju azjatyckiego. Przyznała też,

wstał w roku 2009. Jego najważniejszym

sownikami. Istotne jest zachowanie natu

że trochę już zatęskniła za życiem na łonie

zadaniem jest ratowanie lasów tropikal-

ralnego ekosystemu.

kuszącej swoim naturalnym pięknem dzie
wiczej natury, za życiem bez prądu, interne
tu czy zasięgu telefonii komórkowej. Unika
towy program wolontariacki na Sumatrze
stał się po temu wspaniałą okazją.

PIĘKNO DZIEWICZEJ PRZYRODY
W czasie swojej pierwszej misji wolontariackiej na Sumatrze w roku 2015 Urszula
wspólnie z kolejnymi wolontariuszami
z kraju włączyła się w ochronę lasów desz
czowych w ramach czesko-indonezyjskiego projektu Green Life, czyli Zielone Życie
skierowanego na ratowanie tropikalnych
lasów deszczowych i zagrożonych wyginię
ciem zwierząt.
Projekt został założony i jest finansowa
ny przez małą czeską organizację pozarzą
dową pod nazwą Puszcza Dzieciom (Prałeś
detem). Tak samo nazywa się pierwszy

12
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NOWY PROJEKT
Od swojego powrotu z Indonezji wolontariuszka z Piosku pozostała w stałym kon
takcie z członkami organizacji Puszcza
Dzieciom. Pomaga między innymi w tłuma
czeniu tekstów na język angielski.
- Na jednym ze spotkań z kolegami do
wiedziałam się, że powstał nowy projekt
Blue Life, tym razem nastawiony na ochro
nę i zachowanie żółwi morskich. Nie waha
łam się ani przez moment i ponownie zgło
siłam swój udział w wolontariacie misyjnym
- rozpoczyna swoje opowiadanie Urszula.
Bardzo ją też ciekawiło, co nowego wy
darzyło się pod jej nieobecność w czeskim
rezerwacie przyrody i będąc już na Suma
trze, właśnie tam skierowała swoje pierw
sze kroki.
- W ciągu dwóch lat zmieniło się wiele

Narodowego Gunung Leuser. Cieszę się, że

swoją uwagę na ochronie Oceanu Indyj

rzeczy. Przede wszystkim czeski rezerwat

tak wiele udało się już zrobić w zakresie ra

skiego w archipelagu Pulau Banyak. Archi

przyrody rozrósł się i w tej chwili rozciąga się

towania puszczy deszczowej dla przyszłości

pelag tworzy grupa ponad dziewięćdzie

już na prawie stu hektarach. Skończono też

naszej planety - mówi Urszula.

sięciu małych, przeważnie bezludnych, ko
ralowych wysepek z rajskimi plażami i tylko

budowę Domu Tygrysa, który jest pierwszą
szkołą edukacji ekologiczno-enwironmen-

BLUE LIFE, CZYLI BŁĘKITNE ŻYCIE

siedmiu wioskami rybackimi.

talnej z nauczaniem języka angielskiego,

Lasy deszczowe to jedna sprawa. Nie

Na małej wysepce Sikatang wybudowa

ukierunkowaną na ochronę puszczy desz

mniej ważny jest jednak drugi program wo-

na została baza dla wolontariuszy, w lutym

czowej włączając zagrożone wyginięciem

lontariacki stworzony przez spółkę Pusz

bieżącego roku zaś ruszyła pierwsza żółwia

zwierzęta. Dom stanął na prawym brzegu

cza Dzieciom jesienią roku ubiegłego. Na

misja. Włączyła się w nią dwudziestka wo

rzeki Berkail niedaleko wioski Batu Katak,

zwany został Ocean Dzieciom. Projekt Blue

lontariuszy z Republiki Czeskiej, wśród któ

koło ścieżki prowadzącej do granicy Parku

Life, co oznacza Błękitne Życie, koncentruje

rych nie zabrakło Urszuli Kurzysz.
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Sprzątanie plaży
Droga do bazy wcale nie była łatwa. Na

rai owej ogarnął nas smutek. Jedyną osobą,

Urszula Kurzysz wspomniała, iż głównym

leżało pokonać wiele przeszkód. - Z maleń

która nie miała najmniejszych wyrzutów

celem projektu Ocean Dzieciom jest przede

kiej wioski Batu Katakjechaliśmy samocho

sumienia, był niestety pan kapitan - dzieli

wszystkim oczyszczanie z plastiku morza

dem do miasteczka portowego Singkil od

się swoimi wrażeniami wolontariuszka.

oraz plaży, na które wychodzą żółwie, by

Wiadomo, że rafy koralowe należą do nie

Podróż trwała trzynaście godzin. Niewiary

zwykłych i bardzo cennych ekosystemów na

Oceany są przeładowane plastikowymi

godne! Stan tamtejszych dróg jest fatalny.

świecie i należy je chronić. Przyczyną ich wy

workami, torbami i innymi rodzajami synte

Żeby dostać się na wyspy Pulau Banyak,

mierania jest również globalne ocieplenie.

tycznych śmieci, które mogą stanowić śmier
telne zagrożenie dla morskich zwierząt i śro

czekał nas jeszcze czterogodzinny rejs ło

NA RATUNEK ŻÓŁWIOM

dzią-wspomina Urszula.

dowiska morskiego.

Każdy dzień dostarczał wielu niezapo

Kiedy grupka wolontariuszy dotarła na

Żółwie mylą często plastikowe worki

mnianych wrażeń. - Na wyspę wyruszyli

wyspę, mogła podziwiać piękno dzikiej,

z meduzami, które są ich przysmakiem. Po

śmy w czasie odpływu. Naszemu kapitano

nieskażonej przez człowieka przyrody. Wy

połknięciu torebek plastikowych żółwie

wi nie chciało się objeżdżać raf koralowych

sepki rajskiego archipelagu są naturalnie

chorują lub umierają w wyniku uduszenia.

i postanowił przecisnąć się między nimi.

piękne, porośnięte palmami, otoczone tur

Spożycie plastiku może też spowodować

Oczywiście manewr się nie udał, kapitan

kusową wodą oceanu.

śmiertelne zablokowanie jelita lub przebi

zahaczył o rafę, którą uszkodził, łódź się za

Na piaszczystych plażach nie było wpraw

cięła i nie mogła ruszyć z miejsca. Był to dla

dzie leżaków czy parasoli, ale zalegało ją

nas ogromny szok. Wszyscy szybko wysko

mnóstwo plastikowych śmieci. Zanieczysz

cie jego ściany.

ZAGROŻONE WYGINIĘCIEM

czyliśmy z łodzi i wspólnymi siłami pomogli

czenia te trafiły tu z oceanu, zostały nanie

Krytycznie zagrożone wyginięciem są

wypłynąć jej na otwarte morze. Po przeszło

sione przez prądy wodne. A wcale nie było

między innymi żółwie morskie Caretta.

godzinie się udało. Nasze zmagania uwień

ich mało, dowodem czego są zdjęcia udo

Składają one jaja na plażach wyspy Bang-

czone zostały sukcesem i mogliśmy konty

stępnione przez współzałożycielkę projektu

karu, będącej narodowym rezerwatem

nuować rejs. Na widok zniszczonej rafy ko-

Puszcza Dzieciom Zuzannę Kolouśkovą.

przyrody.

Plastikowe śmieci

14

składać jaja.

dalonego przeszło dwieście kilometrów.
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Tam właśnie grupka wolontariuszy roz

często towarzyszyli członkom miejscowej

lat własną bazę, wolontariusze pracowali na

poczęła swoją misję na rzecz ochrony żół

straży, tak zwanemu żółwiemu patrolowi,

okolicznych wyspach. Jedna grupka oczysz

monitorując plaże. Właśnie tam kłusownicy

czała wyspę, druga udała się do Singkil w ce

wi, czyszcząc miejsca ich gniazdowania.
- Niezapomnianym przeżyciem była ob

czyhają na należące do najstarszych na Zie

lu monitorowania krokodyli za pośrednic

serwacja żółwi składających jaja wprost na

mi stworzenia i wybierają z ich gniazd jaja.

twem fotopułapek, które umieścili tam wo

plaży. Stale mam przed oczyma olbrzymie

Później bardzo tanio sprzedają je na czar

lontariusze.

bezradne zwierzę, które wplątało się w ga

nym rynku. Ludzie kupują je wierząc, że

łęzie na plaży, które go uwięziły. Żółw nie

mają właściwości afrodyzjaków. Paradok

potrafił wrócić do morza. To wspaniałe

salnie jaja żółwi są na czarnym rynku o wie

Ziemia staje się planetą plastiku. To ogrom

uczucie wiedzieć, że uratowaliśmy sympa

le tańsze niż jaja kurze - mówi wolonta-

ny problem. Zanieczyszczenie jest poważne

tycznego olbrzyma i dzięki nam mógł trafić

riuszka z Piosku.

i tworzywa sztuczne są wszędzie. Plastikowe

PLASTIK ZALEWA ŚWIAT

śmieci są zagrożeniem dla morskich ekosys

do oceanu - wspomina Urszula.
na których znajduje się masa naniesionych

Oprócz sprzątania wyspy Sikatang, na

temów.
Podobno w całej Indonezji dziennie do

przez prądy morskie odpadów plastikowych.

której spółka Ocean Dzieciom ma od dwóch

staje się do morza blisko dziesięć ton odpa

W ciągu dnia młodzi ludzie sprzątali plaże,

NIE TYLKO ŻÓŁWIE, ALE TEŻ KROKODYLE

Od razu pierwszego dnia zebrali 260 du

dów. To olbrzymia liczba. Wiadomo, iż oce

żych worków śmieci. Zostały one przewie

an wspólnie z lasami deszczowymi należy

zione łodzią do Singkil i przekazane rodzi

do najważniejszych ekosystemów na pla

nom, dla których segregacja odpadów i ich

necie, a więc jest niezmiernie ważne, by

sprzedaż jest źródłem dochodów.

chronić te unikatowe skarby natury.

Wolontariusze pracowali na wyspie w cza

Misjom wolontariackim, które organizo

sie, kiedy powstał tam pierwszy antykłusow-

wane są przez organizacje Puszcza Dzie

niczy patrol, który ruszył na ratunek tym zwie

ciom i Ocean Dzieciom, się to udaje. To jed

rzętom narażonym na wymarcie. W nocy

nak przysłowiowa kropla w morzu.

Urszula nad oceanem

■

Grupa wolontariuszy
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Pomimo nieprzychylnej aury odbył się
w niedzielę 20 sierpnia startujący z Piotro
wic koło Karwiny pierwszy Rajd Kolarski
Szlakiem Walk Powstańców I Powstania
Śląskiego. Jego uczestnicy odwiedzili miej
sca walk, gdzie stanęły pomniki, i groby
powstańców. W sierpniu minęła 98. rocz
nica wybuchu I Powstania Śląskiego.

TEKST I ZDJĘCIA: CZESŁAWA RUDNIK
PIERWSZY TAKI RAJD ROWEROWY
Sztab powstańców w 1919 roku znajdo
wał się w gospodzie Krótki w Piotrowicach,
w których w tym czasie schroniło się wielu
uchodźców z Górnego Śląska. Tu zapadła
decyzja o rozpoczęciu działań bojowych.

Rowerzyści z Godowa stanowili najlicz

tęgo przedsięwzięcia, jak i wszystkim odważ

W 98. rocznicę Rajd Kolarski Szlakiem

niejszą grupę. Na trasie dołączyli jeszcze

nym kolarzom, którzy zdecydowali się poje

Walk Powstańców I Powstania Śląskiego zor

następni kolarze. Poranna ulewa spowodo

chać nawet w tak nieprzyjemną pogodę.

ganizowały Sekcja Historii Regionu ZG PZKO

wała, że wiele zgłoszonych wcześniej osób

Stanisław Gawlik również wyraził nadzie

i Miejscowe Koło PZKO w Piotrowicach koło

zrezygnowało z rajdu. Niektórzy, jak np.

ję, że rajd stanie się imprezą cykliczną i co ro

Karwiny oraz Towarzystwo Rowerowe Olza

przedstawiciele Zebrzydowic i jego Klubu

ku kolarze będą odwiedzać groby i pomniki

PTTS Beskid Śląski i Turystyczny Klub Kolar

Rowerowego Przerzutka z przewodniczą

bohaterów walk. Zwłaszcza, że za dwa lat ob

ski PTTK Ondraszek z Cieszyna.

cym Rady Gminy Henrykiem Frankiem,

chodzić będziemy setną rocznicę I Powstania
Śląskiego.

Rajd przebiegał pod patronatem honoro

przebyli trasę samochodami.

wym konsula generalnego RP w Ostrawie
Janusza Bilskiego oraz dyrektor Muzeum Po
wstań Śląskich w Świętochłowicach Haliny

Budynek, w którym mieściła się kiedyś

PRZYGOTOWANIA
DO STULETNIEJ ROCZNICY

związana z epizodem powstańczym restau
racja Krótki, a do którego przylega piotro-

Biedy. Partnerami rajdu były gminy Piotrowi

Funkcję startera honorowego przyjął

ce koło Karwiny, Godów wraz z Kołem Tury

wójt gminy Piotrowice koło Karwiny Marian

ny. Na jego miejscu wyrasta nowe Gminne

styki Rowerowej oraz Zebrzydowice wraz

Lebiedzik. Za bardzo interesujący uznał po

Centrum Kultury.

z Klubem Rowerowym Przerzutka.

wicki Dom PZKO, został niedawno wyburzo

mysł połączenia rajdu rowerowego z histo

- Na Gminnym Centrum Kultury zawiśnie

Na starcie przed Urzędem Gminy w Piotro

rią i przypomnieniem wydarzeń, które roze

tablica upamiętniająca wybuch I Powstania

wicach przywitał uczestników główny orga

grały się w przeszłości na obszarze tej i oko
licznych miejscowości.

zapowiedział później Stanisław Gawlik, infor

nizator Stanisław Gawlik, prezes Sekcji Histo

Śląskiego i wyruszenia stąd powstańców -

rii Regionu ZG PZKO. Na trasie rajdu kolarzy

- Wierzę, że będziemy się tu spotykać re

mując, że wraz z wójtami Godowa i Zebrzy

prowadził Stanisław Grym, kierownik Koła Tu

gularnie co roku przy tej okazji - stwierdził

dowic przygotowany zostanie projekt na wy

rystyki Rowerowej Gminy Godów.

z przekonaniem. Podziękował organizatorom

budowanie kiosków elektronicznych, dzięki
którym można będzie zaznajomić się z histo
rią Powstań Śląskich w tym regionie. Opisana
zostanie w językach polskim, czeskim, an
gielskim i niemieckim.

POMNIKU GROBY
Droga pierwszego Rajdu Kolarskiego
Szlakiem Walk Powstańców I Powstania Ślą
skiego wiodła najpierw przez przejście gra
niczne w Zawadzie pod drewniany kościół
św. Anny w Gołkowicach. Tam pod pomni
kiem dwunastu poległych w walkach o wol
ność Śląska zapalono pierwszy znicz.
Następny zapłonął na pobliskim cmenta
rzu, gdzie znajduje się grób z nazwiskami
pięciu powstańców.
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Uczestnicy rajdu udali się potem do Go
dowa, gdzie w sierpniu 1919 roku powstań
cy toczyli walki z Niemcami o dworzec kole
jowy. Dziś dawny budynek dworca to dom
mieszkalny, przed nim ukryty nieco w krza
kach stoi pomnik z nazwiskami trzech mło
dych ludzi, którzy, jak głosi napis, rozstrzela
ni zostali przez Grenzschutz. Znicz zapalili
wójt Godowa Mariusz Adamczyk i przewod
niczący Rady Gminy Antoni Tomas.
Kolejny przystanek był w Skrzyszowie.
Najpierw zrobiono zdjęcie pamiątkowe pod
tablicą upamiętniającą miejsce, gdzie w 1928
roku skrzyszowianie usypali kopiec wolności
na cześć miejscowych powstańców śląskich.
Kopiec zlikwidowali Niemcy podczas okupa
cji. Uczestnicy rajdu odwiedzili potem na
cmentarzu w Skrzyszowie grób trzech boha

larze, słuchając informacji o I Powstaniu Ślą

terów powstań śląskich.

skim i wspomnień z pamiętnika uczestnika

Zginęli za wolność - głosił napis na wspól

ówczesnych wydarzeń. Przytaczany przez

nym pomniku poległych podczas Powstań

Stanisława Gawlika materiał historyczny

Śląskich w latach 1919-1921 oraz podczas

opracował dyrektor Książnicy Cieszyńskiej

II wojny światowej w latach 1939-1945, który

w Cieszynie Krzysztof Szelong.

stoi w Skrbeńsku, innej jeszcze miejscowości
graniczącej z Piotrowicami. Tam również za
płonął znicz od uczestników rajdu.

Oto kilka wydarzeń poprzedzających
wybuch I Powstania Śląskiego:
11 stycznia 1919 roku w Katowicach po

Kolarze udali się potem z powrotem do

wołano Główny Komitet Wykonawczy Pol

Gołkowic, gdzie na cmentarzu przy kościele

skiej Organizacji Wojskowej, latem POW li

ewangelickim znajduje się grób poległych

czyła już 15 tys. ochotników. Istotny wpływ

za ojczyznę w 1921 roku. W Gołkowicach,

na rozwój organizacji miały wydarzenia mię

mimo że pogoda nieco się poprawiła, za
kończono pierwszy Rajd Kolarski Szlakiem
Walk Powstańców I Powstania Śląskiego.

dzynarodowe.
7 maja zasiadająca w Paryżu Rada Naj
wyższa wręczyła delegacji niemieckiej pro

Po oficjalnym zakończeniu rajdu przed

jekt traktatu pokojowego, w którym przy

stawiciele Zaolzia i gminy Zebrzydowice po

znano Polsce Górny Śląsk z okręgiem prze

jechali jeszcze ze zniczami na zebrzydowicki

mysłowym i Opolem, na co kategorycznie

cmentarz, gdzie również spoczywają po

nie zgodziła się strona niemiecka.

wstańcy śląscy.

FAKTY HISTORYCZNE

TRZY POWSTANIA ŚLĄSKIE
I Powstanie Śląskie wybuchło w nocy

z 16 na 17 sierpnia 1919 roku. Objęło tere
ny powiatu rybnickiego i pszczyńskiego
oraz część okręgu przemysłowego. Miesz
kańcy śląskich miast zaczęli atakować po
sterunki Grenzschutzu - niemieckiej stra
ży granicznej. Opanowali m.in. Tychy, Ra
dzionków, Piekary i część Katowic, jednak
Niemcom udało się odbić te punkty.
Wobec przewagi wroga i braku pomo
cy ze strony państwa polskiego wstrzyma
no walki. Powstanie przygotowało jednak
grunt do kolejnych. Zwróciło też uwagę
międzynarodowej społeczności na sprawę
Śląska i pod jej naciskiem Niemcy ogłosili
amnestię dla uczestników powstania.
II Powstanie Śląskie w sierpniu 1920

W odpowiedzi władze niemieckie wzmo

roku w przeciwieństwie do pierwszego

gły terror i aresztowania. Taka sytuacja spo

nie było spontaniczne. Zostało ogłoszone

wodowała, że 18 czerwca doszło do narady

przez Dowództwo Główne Polskiej Organi

Przy kawie i pączkach pod wiatą w gołko-

komendantów powiatowych POW pod prze

zacji Wojskowej Górnego Śląska i Polski Ko

wickim klubie sportowym odpoczywali ko

wodnictwem Józefa Dreyzy w Piotrowicach,

misariat Plebiscytowy. Głównym celem by
ło wyparcie niemieckiej Policji Bezpieczeń
stwa z obszaru plebiscytowego. 24 sierpnia
1920 roku Międzysojusznicza Komisja Ple
biscytowa ogłosiła rozwiązanie niemiec
kiej policji i powołała Policję Górnego Ślą
ska o polsko-niemieckim składzie.
III Powstanie Śląskie, które wybuchło

w nocy z 2 na 3 maja 1921 roku, było reak
cją na niekorzystne orzeczenie, Polska mia
ła otrzymać tylko powiaty pszczyński i ryb
nicki. O korzystniejszym dla Polski podziale
Śląska zdecydowała Rada Ambasadorów,
z terenu objętego plebiscytem do Polski
przyłączono 29 proc. obszaru i 46 proc.
ludności.
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gdzie postanowiono, że w nocy z 22 na
23 czerwca wybuchnie powstanie na Śląsku.
Wybuch powstania w takiej chwili mógi
spowodować poważne komplikacje sytuacji
międzynarodowej, toteż Wojciech Korfanty
rozpoczął energiczne przeciwdziałanie. Część
działaczy sprzeciwiła się Korfantemu i dopro
wadziła w Piotrowicach do powołania Do
wództwa Głównego POW Górnego Śląska
pod przywództwem Alfonsa Zgrzebnioka.
Wybuch I Powstania Śląskiego wiążę
się jednak bezpośrednio z aresztowaniem
w Pawłowicach głównych działaczy POW,
którzy nie byli przychylni wybuchowi po
wstania. Aresztowanie spowodowało, że
w ręce niemieckie dostały się ważne doku
menty zawierające rozmieszczenie i stan li
czebny sił polskich na Śląsku.

350 osób, w restauracji u Krótkiego podej

słonięty obóz w Piotrowicach. Uprowadził

Epizod pawłowicki miał szczególne zna

muje decyzję o rozpoczęciu powstania,

40 osób, a samą miejscowość ostrzelał.

czenie dla Górnego Śląska, inicjatywę prze

a moment jego wybuchu wyznacza na go

26 sierpnia Grenzschutz w ubraniach cy

jęli ludzie niezwiązani z żadną wojskową or

dzinę 2.00 dnia 17 sierpnia. Grupa ochotni

wilnych przeszedł do Piotrowic, gdzie oto

ganizacją bojową. Na ich czoło wysunął się

ków z piotrowickiego obozu pod dowódz

czył grupę uchodźców, kilku przy tym zabi

Maksymilian Iksal, który wydał rozkaz, aby

twem Maksymiliana Iksala zaatakowała pla

jając, a resztę w liczbie 15 osób biorąc do

z 16 na 17 sierpnia rozpocząć w powiecie

cówkę Grenzschutzu w Gołkowicach.
Następnie powstańcy uderzyli na Go

niewoli. Pościg okazał się nieskuteczny, a sa

pszczyńskim i rybnickim działania bojowe.
Kiedy 17 sierpnia do działaczy POW dotarła

dów, ale tam na skutek przewagi niemiec

lerię. Dwa dni później powstańcy z tego re

wiadomość o aresztowaniu Józefa Grze

kiej zdobyli tylko dworzec, po czym zmu

gorzka, podjęto decyzję o rozszerzeniu walk

szono ich do odwrotu. 18 sierpnia Niemcy

gionu uderzyli na niemiecką placówkę
w Małych Gorzyczkach, którą zupełnie roz

na pozostałe powiaty.

zaatakowali Piotrowice i Piersną. Dzięki po

nieśli, zabijając 11 Niemców.

mocy wojska atak szczęśliwie odparto.

WALKI W OKOLICACH PIOTROWIC

Piotrowice zostały zaatakowane raz jesz

Do walki włączyła się grupa ochotników

cze 1 września, kiedy kompania Grenzschut

ze Strumienia na czele z Mikołajem Witcza
kiem i Janem Wyglendą. Pierwszą wspól

zu wspierana przez samochód pancerny sto

sprzed 98 lat Stanisław Gawlik podkreślił rolę,
jaką odegrały w nich Piotrowice. Uchodźcy

ną akcją była wyprawa na Pielgrzymowice.

W połowie września powoli likwidowano obo

górnośląscy w 1919 roku uciekali na Śląsk Cie

Została zdobyta siedziba sztabu kpt. Rei-

zy, a problem uchodźców rozwiązała umo

szyński. - Pierwsza grupa pojawiła się w Piotro

chenbacha oraz znaczne zasoby żywności

wa amnestyjna z 1 października, na mocy

wicach już w styczniu 1919 roku. Znajdowali

i broni.

której większość powróciła na Górny Śląsk.

Mówiąc o wydarzeniach historycznych

18

me Piotrowice zostały ostrzelane przez arty

czyła potyczkę z powstańcami i wojskiem.

nieraz gościnę w prywatnych domach, wiado

20 sierpnia stuosobowy oddział z Piotro

Autorem tekstu wspomnień, które czytał

mo, że udzielili im schronienia obywatele Pie-

wic uderzył ponownie na Godów. Dzięki

następnie Stanisław Gawlik, jest Mikołaj Wit

chaczek, Konieczny i Gajdziok - mówił Gawlik.

sprawnemu dowodzeniu i niesłychanej bra

czak junior, zredagował je i opatrzył przypi

Z zebranych informacji wynika, że ogól

wurze powstańców odniesiono pełny suk

sami Jarosław Mrożkiewicz. W pamiętniku

ne zebranie uchodźców, których regularne

ces. W tym czasie jednak inny oddział Grenz

znalazły się bardziej szczegółowe opisy prze

oddziały powstańcze w Piotrowicach liczyły

schutzu skorzystał z okazji i zaatakował od

biegu walk na terenach wokół Piotrowic.
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Z PAMIĘTNIKA POWSTAŃCA MIKOŁAJA WITCZAKA
Aż pewnego dnia gruchnęła wieść: wybu

cha, o którym szła wieść, że posiada najwyższe

chło powstanie! Otóż, pierwszy bohater I po

niemieckie odznaczenie bojowe - Pour la Me-

wstania kolega lks[al] - taki tytuł powinien on

rite. Ruszyliśmy w kilkanaście ludzi w nocy. Po

mieć po wsze czasy - nie wytrzymał nerwo

walce przystąpiliśmy do robienia prowiantów.

wo i na własną rękę z parunastu ludźmi ruszył

Zarekwirowaliśmy powóz myśliwski, wo

z Piotrowic na Skrbeńsko i Gołkowice, gdzie

zy, konie itp., mały wózek jakby zrobiony dla

były posterunki Regimentu Hasse. Posterunki

maszynki austriackiej i do niego ślicznego ku

te były szczególnie uciążliwe dla uciekinie

cyka; kucyk stał się ulubieńcem wiary i wszę

rów. Iks[al] i towarzysze znieśli te twardo bro

dzie nam towarzyszył, dzielnie ciągnąc wózek

niące się placówki; wzięli jeńców i broń.

z maszynką.

ZAPAMIĘTAJ'
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1919

1920

1921

SKRZYSZÓW Z0Ö7R.
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A więc powstanie pierwsze zaczynało przy

(Wobec niezdecydowania ze strony kie

Postanowiliśmy zdobyć silną placówkę

nosić owoce, i to realne owoce. Przeciwnika
zaczęto szarpać na prawie całym terenie Ślą

rownictwa ruchu niepodległościowego na

niemiecką w Godowie, okopaną naprzeciw

Górnym Śląsku decyzję o podjęciu walki

stacji kolejowej. (Pierwsze uderzenie na Go

ska, widoki na szybkie uspokojenie nie roko

zbrojnej wziął na siebie w obozie w Piotrowi

dów przeprowadził w nocy 17/18 sierpnia

wały dobrze. Nie mogliśmy oczywiście w ta

cach Maksymilian Iksal. 14 sierpnia 1919 ro

1919 roku 40-osobowy oddział z Piotrowic

kich warunkach dopuścić, by ruch bojowy

ku uformował się tam pięcioosobowy komi

dowodzony przez M. Iksala. Po opanowaniu

przygasł. Tak też na naszym froncie strzelanina

tet, który wydał rozkaz komendantom orga

dworca kolejowego oddział wycofał się. Na

nie ustawała, w dzień można było jeszcze jako

nizacji wojskowej w powiecie pszczyńskim

stępne uderzenie powstańców, dowodzo

tako bezpiecznie chodzić po drogach, lecz jak

i rybnickim o podjęciu akcji zbrojnej 17 sierp

nych przez braci Witczaków i J. Wyglendę,

się tylko ściemniło, to strzelanina przybrała na

nia, o godzinie 2 w nocy. Rozkaz o kryptoni

ruszyło na Godów 20 sierpnia 1919 roku.)

sile z wszystkich luf.

mie Gwiazda podpisali Iksal i Marszolik. Iksal

Placówka miała się składać z całej kom

Postanowiliśmy zrobić jeszcze jeden wy

panii Regimentu Hasse; okazało się, że kom

pad - tym razem do Gorzyczek (był tam też

ry uderzył na Gołkowice, gdzie stacjonował

pania ta ma słaby stan liczbowy, coś około

folwark hrabiego Larischa). Oddział nie

oddział niemieckiego regimentu Hasse.)

80-100 ludzi, trzy cekaemy i granatnik. Na

miecki został zniesiony i broń, żywy inwen

Porozsyłaliśmy powiadomienia na,.wszyst

trasie Olza - Turza - Jastrzębie kursował po

tarz i inna zdobycz zabrana. Powracająca

kie strony" z wezwaniem do chwycenia za

ciąg pancerny, który według informacji miał

kolumna, chyba 2 kilometry długa, nie mia

broń, aby wesprzeć tych, co już krwawią.

mieć 6 dział 75 mm i 36cekaemów. Miał fak

ła ale to już żadnego wyglądu wojskowego;

Pszczyna zareagowała natychmiast i dzielny

tycznie 4 działa i 24 cekaemy - jego skład

była to karawana handlowa.

A[lojzy] Fijzia] zniósł większą formację nie

został zmniejszony.

stanął na czele 40-osobowego oddziału, któ

Napad ten rozwścieklił do białości Niem

miecką, zdobywając przytem kompletną ba

Na mnie i 12 kolegów przypadło zadanie

ców. Zdobyli się na zaatakowanie jednej

terię 75 mm połówek. Jaszcze tej baterii wy

przekroczenia toru kolejowego i odcięcia

z naszych placówek przygranicznych. Urzą

pełnione były granatami gazowymi - iperyto

Niemcom drogi w kierunku Skrzyszowa. Ja

dzili wypad na naszą stronę - był to jedyny

wymi (Gelbkreuzgranaten)!

nek W[yglenda] miał za zadanie podejść od

tego rodzaju napad - i opróżnili nam szkołę

Zorganizowałem wypad do Pielgrzymo

strony Godowa, zaś Jjózef] Mijchalski i [Au

leżącą tuż przy samej granicy. Wszystkich

wi, tam mieścił się sztab kapitana Reichenba-

gustyn] Fulfek mieli podejść pod most kole

„mieszkańców" tej szkoły zabrali, okrutnie

jowy za Godowem w kierunku Wodzisławia

znęcając się nad nimi.

i ten most podminować.
Podejście odbyło się programowo. Sam

(Polska linia obronna w rejonie obozu
piotrowickiego biegła wzdłuż rzeki Piotrów-

zająłem stanowisko blisko szosy do Skrzy

ki. Oddział Grenzschutzu zabił wartownika i

szowa. W moim oddziale był P[aweł] St[ania]

uprowadził z budynku szkoły w Marklowi

z maszynówką austriacką; z nim umówiłem

cach 40 uchodźców. W odwecie powstańcy

się tak, że on zacznie grzać z cekaemu, kiedy

zastrzelili na terenie Skrbeńska Oberleut

oddam strzał i że ma mi dać znać podniesie

nante Muellera. Powstańcy uderzyli także

niem ręki, że ma maszynkę gotową.

na zabudowania kopalni Fryderyk w Go-

Pozycja niemiecka była na pagórku, circa

rzyczkach. Patrz: S. Karkosz, „Pierwsze po

150 metrów od nas. Na pagórku tym byli

wstanie śląskie", [w:] „Powstania śląskie na

Niemcy okopani, stał tam posterunek, wzię

terenie powiatu wodzisławskiego", opr. dr A.

liśmy 9 jeńców. Wszyscy byli ranni w głowę,

Mrowieć, Wodzisław Śląski 1972, str. 21-22.)

lżej lub ciężej. W liczbie jeńców był dowód

Pozatem pewnego poranka zaczęli nas

ca placówki leutnant Petersen z Hamburga.

okładać z artylerii tego pociągu pancernego

Całą zdobycz, broń ręczną, cekaemy spako

- wyrżnęli parę razy do fabryki kwasu siarko

waliśmy na zarekwirowane w majątku hra

wego hrabiego Larischa w Piotrowicach i na

biego Larischa na wozy i ruszyliśmy z po

robili tam trochę szkody; lecz ten incydent

wrotem do Piotrowic. (W Godowie do dziś

miał dla stron walczących niemiłe skutki -

zachował się dwór Larischów oraz resztki

w sprawę wdali się politycy i obie strony mu

zabudowań dworskich - stajnie i spichlerz.)

siały się od granicy cofnąć w głąb kraju.
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DosmiiiiizMiocmm
Wśród co najmniej 37 obywateli honorowych Cieszyna jest tylko jedna kobieta hrabina Gabriela von Thun und Hohenstein nazywana Dobra Pani z Kończyc Wielkich.
Obywatelstwo honorowe nadałjej Wydział Gminy wówczas jeszcze niepodzielne
go Cieszyna na swoim posiedzeniu 9 grudnia 1910. W tym roku upłynie sześćdziesiąt
lat od jej zgonu.

TEKST: CZESŁAW GAMROT/ZDJĘCIA: CZESŁAW GAMROT, ARCHIWUM CZESŁAWA KRAINY, WIKIPEDIA
Nadawanie obywatelstwa honorowego,

Kim właściwie była wyróżniona w ten

jako wyrazu wdzięczności dla zasłużonych

sposób przez władze Cieszyna kobieta? Po

dla rozwoju Cieszyna ludzi, umożliwiała

chodząca ze starego i znanego śląskiego ro
du szlacheckiego Larischów-Mónnichów,

członkom wydziału „Tymczasowa ustawa
o gminach"z 17 marca 1849 r. I chociaż od tej

hrabina przyszła na świat 30 listopada 1872

pory w mieście nad Olzą przyznano ten za

r. w Wiedniu. Jej ojcem był hrabia Eugeniusz

szczyt co najmniej 26 osobistościom, 9 grud

Larisch-Mónnich, najmłodszy syn hrabiego

nia 1910 obywatelem honorowym została

Henryka Larisch-Mónnicha z Karwiny, mat

po raz pierwszy (i na razie ostatni) kobieta.

ką hrabina Maria Krystyna Deym von Stritez,
znana z urody i działalności filantropijnej.
Miała jeszcze dwie siostry. Starsza Henriet

W UZNANIU ZASŁUG
Uznano bowiem jej ogólne zasługi na

ta wyszła za mąż za hrabiego Augusta von Bel

polu dobroczynności, szczególnie jako pre
zydenta kobiecego oddziału Czerwonego

legarde. Zmarła bardzo młodo, w wieku 25 lat.
Młodsza Franciszka zwana Fanny, została

Krzyża w Cieszynie, Stowarzyszenia Kobie

żoną hrabiego von Starhemberga. Potem

cego orazTowarzystwa do Zwalczania Gruź

zaczęła udzielać się politycznie, na sercu jej

licy Płuc i przy uruchomieniu cieszyńskiego

leżało zwłaszcza położenie kobiet w Austrii.

szpitala dziecięcego.
„(...) Hrabina Gabriela Thun-Hohenstein
z Wielkich Kończyc, której przede wszystkim

ŚLUB Z FELIKSEM V0NTHUN
UND HOHENSTEIN

zawdzięcza się powstanie nowego szpitala,

Już jako pięcioletnia Gabriela straciła mat

mianowana została obywatelką honorową

kę, która zmarła po upadku z konia. W dodat

Cieszyna," napisała gazeta Gwiazdka Cieszyń

ku dwa lata później zmarł również i jej ojciec.

ska z dnia 24 grudnia 1910.

Wówczas wychowaniem trójki osieroconych

Hrabina Gabriela von Thun und Hohenstein.
dziewczyn zajął się brat zmarłej matki, hrabia
Franciszek Deym von Stritez.
W domu wuja, tajnego radcy dworu i dy
plomaty, wszystkie trzy odebrały solidne
wykształcenie i poznały wiele wybitnych
osobistości, między innymi przedostatniego
księcia cieszyńskiego, arcyksięcia Albrechta
- legendarnego zwycięzcę spod Custozzy.
Od najmłodszych lat Gabriela obracała się
w kręgach wiedeńskiej arystokracji. W roku
1893 wyszła za z hrabiego Feliksa von Thun
und Hohenstein, późniejszego adiutanta ce
sarza Franciszka Józefa I i austriackiego feld
marszałka. Okazały ślub odbył się w stolicy
monarchii.
Według Mariusza Makowskiego, history
ka z Muzeum Śląska Cieszyńskiego, pocho
dząca z Tyrolu rodzina Thunów cieszyła się
w Austro-Węgrzech wielkim poważaniem.
Jej członkowie działali zwłaszcza w dyplo
macji i polityce. Józef, brat hrabiego Feliksa,
na przełomie XIX i XX wieku piastował funk
cję prezydenta Śląska Austriackiego, a FranciszekThun był przez krótki okres nawet pre
mierem rządu Austrii (przedlitawskiej części

Pałac hrabiny w Kończycach Wielkich.
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monarchii austro-węgierskiej).

HISTORIA

Kościół w Kończycach Wielkich, gdzie hrabina uczęszczała na msze św.
CZWORO DZIECI
Pierwsze wspólnie spędzone lata mał

Gimnazjum hrabiny Gabrieli von Thun und Hohenstein w Kończycach Wielkich.

Pod koniec drugiej wojny światowej Er

mąż i poświęcała się działalności charytatyw

win jako major Wehrmachtu trafił do niewo

nej jak jej matka. Zmarła w lutym 1988 r.

żonkowie dzielili pomiędzy licznymi obo

li sowieckiej. Był poddawany ze strony Ro

w Austrii. Spoczywa na cmentarzu w Sal

wiązkami na wiedeńskim dworze i poby

sjan twardym przesłuchaniom i torturowany,

zburgu.

tami w różnych garnizonach wojskowych.

w końcu zastrzelono go 12 lutego 1946 w po

W jednym z nich - w Sadagóra - przyszła

bliżu węgierskiego miasta Sopron. Jest praw

na świat w lutym 1894 r. ich pierwsza córka

dopodobnie pochowany gdzieś na Węgrzech.

Henrietta.
Drugim dzieckiem był Erwin, urodzony

OBCHODY URODZIN CESARZA
Wraz z pałacem w Kończycach Gabriela

Trzecim potomkiem Feliksa i Gabrieli był

odziedziczyła 6 mniejszych folwarków oraz

Ferdynand. Przyszedł na świat w grudniu

kilkaset hektarów lasów, gruntów ornych

w kwietniu 1896 r. w Hietzing koło Wiednia.

1898 w Marburgu w Styrii. W drugiej wojnie

i sadów. Na własność objęła też po ojcu ma

Podczas pierwszej wojny światowej zdobył

światowej brał udział jako oficer Wehrmach

jątek Pietwałd (obecnie na Zaolziu). Wkrót

wiele odznaczeń za męstwo i odwagę. Był

tu. Był też właścicielem fabryki w Karłowych

ce potem hrabina inicjowała przebudowę

świetnym narciarzem i pilotem szybowców.

Warach, którą mu w 1945 r. odebrano. Po

końszczańskiego pałacu. Wzniesiono drugie

Interesował się m. in. historią Rosji i miał do

śmierci w marcu 1978 pochowano go na

piętro i taras, dodatkowo posiadłość oto

skonale opanowany język rosyjski.

cmentarzu komunalnym w Salzburgu.

czono parkiem ze sztucznym stawem.

Prowadząc raz samochód na oblodzonej

Kiedy Gabriela otrzymała w spadku po

W 1900 r. w pałacu Thunów obchodzono

drodze zderzył się z furmanką. W wypadku

rodzicach zamek w Kończycach Wielkich

wyjątkowe dla monarchii wydarzenie. Dnia

zmarł towarzyszący mu jego najlepszy przy

pod Cieszynem, które pozostawały w posia

18 sierpnia z okazji 70 tych urodzin cesarza

jaciel pułkownik Franciszek von Adamovich.

daniu Larisch-Mónnichów od początku XIX

Franciszka Józefa I urządzono huczną zaba

Pochowany został na miejscowym cmenta

wieku, małżonkowie osiedli tam na stałe.

rzu w Kończycach Wielkich, obok rodzinne
go grobowca Thunów.

Tam w czerwcu 1902 r. urodziła się ich
najmłodsza córka Anna. Nigdy nie wyszła za

Kamienica przy ul. 3 Maja w Cieszynie, gdzie hrabina mieszkała w czasach komuny.

wę dla całej wsi, w której uczestniczył rów
nież hrabia Józef Thun - prezydent krajowy
i brat hrabiego Feliksa.

Dziedziniec klasztoru boromeuszek w Cieszynie.
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W 1906 r. zainspirowała powołanie do
życia cieszyńskiego Ochotniczego Pogoto
wia Ratunkowego.
Jedną z najważniejszych dziedzin działal
ności hrabiny Thun była opieka nad dziećmi
i młodymi matkami. W 1904 r. zainicjowała
i doprowadziła do uruchomienia w 1910 r.
Szpitala Dziecięcego w Cieszynie, który był
pawilonem w ramach Szpitala Śląskiego,
dawniej ewangelickiego, założonego przez
superintendanta Teodora Haasego.
Stojąc na czele komitetu koordynujące
go zbiórkę, z uzbieranych 120 tysięcy koron
sama ofiarowała znaczną część. Nazwany jej
imieniem pawilon został oddany do użytku
w 1910 roku.

UHONOROWANIE ORDEREM
ODRODZENIA POLSKI
Podczas pierwszej wojny światowej hra
bia Feliks walczył na froncie, natomiast hrabi
na jako sanitariuszka bezpłatnie opiekowała
A na przełomie sierpnia i września 1906 r.

Wielkich mieszkało około 1 300 ludzi, sporo

się rannymi i chorymi żołnierzami. Wspierała

w okolicach Cieszyna odbywały się wielkie

z nich pracowało w posiadłości Thunów,

finansowo Legiony Piłsudskiego.

manewry wojskowe, w obecności samego

gdzie obowiązywało ich ubezpieczenie

Po skończeniu działań wojennych Gabrie

cesarza oraz następcy tronu Franciszka Fer

zdrowotne, a w razie wypadku mieli zapew

la starała się pomagać zwłaszcza sierotom,

dynanda d'Este. Drugi wymieniony miał pier

niony transport do Cieszyna pod opiekę

wdowom, rannym żołnierzom. Równocze

wotnie zamieszkać na kończańskim zamku,

któregoś z tamtejszych lekarzy.

śnie zatroszczyła się, by w mieście powstały

w końcu jednak zakwaterowano go w willi

Działalność dobroczynna hrabiny przeja

schronisko dla dzieci i młodzieży, towarzy

budowniczego Fuldy w Alejach arc. Albrech

wiała się m. in. w takich inicjatywach jak wspar

stwo zwalczania gruźlicy czy towarzystwo

ta (ob. Aleje Masaryka) w Cieszynie, w której

cie finansowe założonego w 1901 roku w Koń

patronatu nad więźniami.

obecnie mieści się czeskie przedszkole.

czycach Wielkich stowarzyszenia halerzowe

Od 1926 roku zainicjowała akcje opieki

go. Jego celem było zaopatrywanie w odzież

nad mogiłami żołnierzy rożnych armii. W okre

i przybory szkolne najuboższych uczniów.

sie międzywojnia udało jej się doprowadzić

POCZĄTEK DZIAŁALNOŚCI
DOBROCZYNNEJ

Później zaczęła się angażować również
w Cieszynie, zwłaszcza jako przewodnicząca

Krzyża z Polskim Czerwonym Krzyżem, dzięki

rozpoczęła w Kończycach i okolicznych wio

wielu ogólnych i kobiecych stowarzyszeń

czemu można było skuteczniej pomagać po
trzebującym.

skach. Zaczęła od imprez dla biednych dzieci

charytatywnych, m.in. już wspomnianego

i organizowania dla nich dorocznej Gwiazd

kobiecego oddziału Czerwonego Krzyża, któ

ki. Na początku XX wieku w Kończycach

rego w 1902 roku została przewodniczącą.

Niewiastę dzielną-któż ją znajdzie?
Cena jej równa skarbom ziem dalekich .
Otwiera dłcń swą ubogiemu i podaje
ręce biednemu ... Słowa dobrotliwe ma
na swym języku. Wiele niewiast skarby
gromadzi, ale tyś sobie większy skarb
zapewniła. Marność jest wdzięk, a złudną
piękność. Ale niewiastę, która Pana się boi.
chwalić winniśmy. Niech się doczeka owoców
swej pracy. Niech jawnie ją sławią jej czyny.
Przypow 31)

Pamiątka

pośmiertna

śp. Gabrieli
Hrabiny Thun*Hohenstein
z. d. Hrabina Larisch»Moennich
ur. dnia 30. XI. 1872 w Wiedniu,
zmarła w Cieszynie dnia 18. X. 1957.
Zgasło serce bez egoizmu, pełne słodyczy 1
dobroci: Zgasło serce kochające, współczujące
w każdej niedoli, żyj w Panu i wstawiaj się
za nami.
(Napis z katakomb)

Pan światłość moja i zbawienie moje.
Kogóż się będę bał? Pan obrońcą życia mego.
Kogóż się ulęknę?
, Ps. 26. 1)
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Nie zapomniała też o Kończycach, gdzie
dzięki niej otworzono przytułek dla inwali-

Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nade
mną!

(300 dni odpustu)

Najsłodsze Serce Maryi, bądź moim ratunkiem!
(100 dni odpustu)
"Pamiętaj Panie o tej. która była tak wierną
Tobie, Tak oddaną i czułą dla swoich, a tak
przychylną i życzliwą dla wszystkich.
św. Augustyn)

Módlmy się: O Boże, Ty Panie zmiłowania,
udziel

duszy

służebnicy

Twojej

Gabrieli,

miejsce ochłody, błogość odpoczynku I jasność
Błogosławieni umarli, którzy w Panu umierają.
Odtąd już, mówi Duch. niech odpoczywają
cd prac swoich, albowiem uczynki ich idą
za nimi.
(Apok. 14, 13)

światłości. Przez Chrystusa Pana naszego.

Błogosławieni
miłosierni.
albowiem
oni
miłosierdzia dostąpią.
(Mat. 5. 7)
Najsłodszy Jezu. nie bądź mi Sędzią, lecz
Zbawcą!
(50 dni odpustu)

Pamiątka pośmiertna.
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do połączenia kół Niemieckiego Czerwonego

Swoją działalność dobroczynną Gabriela

Matka Boska Częstochowska
Módl się za nami!

HISTORIA

dów wojennych, w którym dyżurował pierw
szy w tej wsi lekarz oraz poradnię dla matek.
W 1930 r. współfinansowała zakup sikawki
motorowej dla tamtejszych strażaków.

W OKRESIE WŁADZY
KOMUNISTÓW

Hrabina Gabriela von Thun und Hohen
stein zmarła 18 października 1957 roku.

Po skończeniu wojny żołnierze radzieccy

Boromeuszki zajęły się wstępnymi cere

zdemolowali zamek hrabiny w Kończycach,

moniami pogrzebowymi. Otwartą trumnę

Organizowała kolonie letnie dla małych

zaś cały majątek został przejęty przez pań

wystawiono w kościele parafialnym p. w.

Kończan, wspierała stypendiami zdolnych

stwo. Dla nowych władz komunistycznych

Marii Magdaleny w Cieszynie, gdzie przy

uczniów, umożliwiając im dalszą edukację.

jej zasługi nic nie znaczyły, nawet uznano ją

były niezliczone tłumy, by pożegnać się ze

W roku 1928 zakupiła radio dla miejscowej

zmarłą. Uroczystą mszę żałobną z asystą

szkoły. Polskie władze uhonorowały ją za te

za wroga.
Wówczas dzięki cieszyńskiemu lekarzowi

wszystkie dokonania orderem „Polonia Re

Edmundowi Dalskiemu znalazła dach nad

wic.

stitute" - Orderem Odrodzenia Polski.

głową w ufundowanym przez siebie pawilo

Sarkofag ze szczątkami hrabiny pochowa

odprawił ksiądz biskup Jan Bienek z Kato

Po wybuchu drugiej wojny światowej na

nie cieszyńskiego szpitala w towarzystwie

no w grobowcu rodzinnym w Kończycach

zywała Hitlera zbrodniarzem. Odmawiała też

dawnej opiekunki dzieci w pałacu, pani Elż

Wielkich, obok jej męża i siotry Fanny. Tłumy

wyjazdów do Wiednia, mając za złe Austrii, że

biety Miksch. Nie zapomnieli o niej również

zasmuconych ludzi na miejsce pochówku

zbyt łatwo uległa nazistom. Wspólnie z mę

mieszkańcy Kończyc Wielkich, przywożąc jej

przywiozły specjalnie zorganizowane dodat

żem wspierali aprowizacyjnie Wojsko Polskie.

kowe autobusy PKS-u.

Starała się też pomagać rannym polskim jeń

wiejskie masło, jaja, mleko...
Potem dostała malutkie mieszkanie przy

com, których przywieziono do szpitala w Cie

ul. 3 Maja nr 6 w Cieszynie, gdzie zamiesz

tejszych ludzi była symbolem starych, do

szynie w pierwszych dniach września 1939 r.

kała wspólnie z Elżbietą Miksch. Codzien

brych wartości. Jej pogrzeb miał więc zna

Hrabia Feliks zmarł 8 kwietnia 1941 r.

nie chodziła na mszę świętą do kościoła

czenie także symboliczne.

w Wiedniu w następstwie wypadku tram

parafialnego, a koło czwartej popołudniu

W 1952 w zamku w Kończycach Wielkich

wajowego. Po śmierci spoczął w grobowcu

na podwieczorek do państwa Dalskich.

uruchomiono Państwowy Dom Dziecka, któ

rodzinnym na cmentarzu w Kończycach

U schyłku życia o schorowaną kobietę za

ry funkcjonował tam ponad pięćdziesiąt lat.

Wielkich. Część mieszkańców Śląska Cie

troszczyły się cieszyńskie siostry borome-

W roku 2007 obiekt zakupili prywatni właści

szyńskiego przetrwała wojnę tylko dlatego,

uszki. Opiekę medyczną zapewnił doktor

ciele. W 2004 r. imieniem hrabiny nazwano

że hrabina zatrudniła ich w swoim majątku.

Edmund Dalski.

kończańskie gimnazjum.

Zdaniem Mariusza Makowskiego, dla tu

Zapraszamy do wyborow
mÄf\
w dniach 20 i 21 października 2017 r.yj^jp/

■

<-^

g

KDU-CSLj

ODPOWIEDZIALNIE za wspólny dom
Kandydaci narodowości polskiej na liście kandydackiej KDU - CSL
z poparciem COEXISTENT!!
Bogusław Niemiec

Andrzej Szyja

Helena Michalska

Józef Przywara
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CZĘŚCIĄ RZYMSKICH LIMES
Gyor to również jedno z najstarszych
miast węgierskich z burzliwą i ciekawą hi
storią, którego początki sięgają starożytno
ści. Wtenczas osiedlili się tu Celtowie i zało
żyli osadę pod nazwą Arrabona.
Kiedy Arrabonę przejęli Rzymianie, prze
kształcili ją w jeden z obozów warownych,
który stał się częścią słynnych rzymskich li
mes, czyli umocnień granicznych mających
na celu obronę Imperium przed atakami
barbarzyńców z północy, a których walory
obronne w tej części Cesarstwa potęgowa
ło oparcie o Dunaj.
Dalsze twierdze naddunajskie wybudo
wane przez Rzymian to na przykład Vindo
bona, z której później rozwinął się Wiedeń,
Carnuntum (obecnie Petronell - Carnuntum),
Gerulata w dzielnicy Bratysławy Rusovcach,
Ad Flexum (Mosonmagyärovär), Brigetio
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Käroly Kisfaludy - węgierski dramaturg i poeta

Kościół Karmelitów w Gyór

Płaskorzeźba króla węgierskiego Władysława
I Świętego, urodzonego w Krakowie.

(Komärom-Szöny) czy Aquincum na terenie

po czterech latach udało się go wyzwolić z

majestatyczna barokowa Katedra Wniebo

obecnego Budapesztu.

rąk muzułmanów.

wzięcia Najświętszej Maryi Panny, klasztor
i kościół Karmelitów, kościół św. Ignacego

Po upadku Rzymu tereny te zaczęli zasie
dlać Słowianie, a później stały się częścią ka-

UROCZA STARÓWKA

z dwoma wieżami wybudowany w 1731 ro

ganatu (państwa) koczowniczego plemie

Chociaż w marcu 1945 r. miasto nękały

ku czy Pałac Biskupi z katedrą. Jest też inte

nia Awarów. Kres ich panowaniu położył na

trwające aż trzy dni naloty, to zabytkowa

resujący barokowy pomnik Arki Przymierza.

przełomie VIII i IX wieku król Franków Karol

starówka zbytnio nie ucierpiała. Większość

W Gyór funkcjonuje kilka muzeów oraz jed

Wielki. Na początku IX wieku Gyór należał

historycznej zabudowy tworzą malownicze

no lapidarium z eksponatami z okresu rzym

do słowiańskiego Państwa Wielkomoraw-

i gustownie odnowione kamienice, wiele

skiego i średniowiecza.

skiego, któremu kres położyło pojawienie

z nich posiada ładne wykusze. Starówka jest

W mieście znajdują się również kąpieliska

się pod koniec tego wieku Madziarów. Zain

poprzecinana ulicami i uliczkami, nie braku

termalne Raba Quelle Gyógy, jeden z naj

teresowała ich opuszczona rzymska twier

je małych sklepików, restauracji i kawiarni,

młodszych i najnowocześniejszych kom-

dza Arrabona, którą odbudowali i osiedlili.

rzeźb i pomników oraz mnóstwa uroczych

piepsów tego typu w kraju.
Z tutejszych wód leczniczych korzystali

Węgier Stefana I Świętego miasto stało się

zakątków.
Oprócz zabytkowych kamienic na uwa

siedzibą biskupstwa. W XIII wieku Gyór bar

gę bez wątpienia zasługuje okazały ratusz

minają o nich kroniki średniowieczne. Aqu

dzo ucierpiał podczas najazdu mongolskiej

z wieżą o wysokości pięćdziesięciu dziewię

apark zasilają gorące wody z głębokiego

Złotej Ordy, a później jeszcze wojsk cze

ciu metrów wzniesiony w latach 1896-1898

ponad 2 tysiące metrów odwiertu o tempe

skich. W XVI wieku Habsburgowie prze

w stylu eklektycznym. W jego pomieszcze

raturze od 60 do 70 stopni.

kształcili miasto w twierdzę mającą bronić

niach odbywają się od czasu do czasu kon

Woda jest zalecana do leczenia kości i sta

deń. Pomimo to w roku 1594 Gyór został za

certy organowe.
Gyór może się pochwalić również impo

wów, chorób kobiecych, tarczycy, a nawet

jęty przez wojska tureckie. Na szczęście już

nującymi obiektami sakralnymi, takimi jak

z wielu atrakcji wodnych.

W czasach panowania pierwszego króla

przed Turkami drogi prowadzącej na Wie

już Rzymianie, znali je również Turcy i wspo

paradontozy. Ponadto można skorzystać

Jeden z posągów w Gyór
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Wzgórze o wysokości 275 metrów, na
którym jest usytuowane opactwo, nie zosta

tejszym terarium można obejrzeć najwięk

ło wybrane przypadkowo. U jego podnóża

Dnia 6 września 1996 Pannonhalmę od

szą liczbę jadowitych węży na Węgrzech.

miał podobno poić konie sam wódz ple

wiedził papież Jan Paweł II. W opactwie spo

mion węgierskich Arpad, kiedy wkraczał na

czywa od roku 2011 serce Otto von Habsbur

NAJSTARSZY OBIEKT SAKRALNY

wanych przez nazistów Żydów.

czele swojego wojska do Panonii, czyli na te

ga, najstarszego syna ostatniego cesarza au

Warta odwiedzenia jest również położo

reny dawnej prowincji rzymskiej rozkładają

striackiego i króla węgierskiego Karola I.

na około piętnaście kilometrów na połu

cej się na dzisiejszych terenach zachodnich

dniowy wschód od Györ Pannonhalma.

Węgier, wschodniej Austrii, Słowenii, północ

Małe miasteczko zamieszkują tylko niespeł

nej Chorwacji i północno-zachodniej Serbii.

nie funkcjonuje na prawach powiatu.

SYNOWA FRANCISZKA JÓZEFA I
W sierpniu 1945 r. w Pannonhalmie
zmarła synowa cesarza Franciszka Józefa I,

na cztery tysiące mieszkańców, choć obec

26

temu mogła znaleźć tu azyl część prześlado

Györ posiada również ogród zoologicz
ny, w którym żyje ponad 500 zwierząt. W tu

PRETENDENT DO POLSKIEJ KORONY

Stefania Klotylda, była żona jego jedynego

W Pannonhalmie znajduje się jeden z naj

W latach 1377 - 1379 urząd opata w Pan-

syna i następcy tronu Rudolfa. Stefania oraz

bardziej znaczących zabytków na Węgrzech,

nonhalmie piastował były kandydat do pol

jej drugi mąż Elemer Lónyay przyszli do

wpisany na listę światowego dziedzictwa

skiej korony książę gniewkowski Władysław

klasztoru pod koniec drugiej wojny świato

UNESCO. Jest to kompleks kościelno-klasz-

Biały. Funkcję tę otrzymał w zamian za rezy

wej, by szukać tu schronienia.

torny opactwa benedyktyńskiego p. w. św.

gnację z roszczeń do tronu, a oprócz tego

Niedoszła cesarzowa austriacka urodziła

Marcina, widoczny już z większej odległości.

jeszcze 10 tysięcy florenów. W 1594 r. klasz

się w roku 1864 na Zamku Królewskim La-

Początki tego najstarszego węgierskiego

tor i pobliski Györ zajęli Turcy. Mnisi powró

eken w Brukseli, stolicy Belgii. Jej rodzicami

obiektu sakralnego sięgają końca X wieku,

cili do Pannonhalmy w roku 1638.

byli król Belgów Leopold II Koburg, matką

kiedy ufundował go książę węgierski Gejza.

W 1786 r. zakon benedyktynów rozwią

Maria Henrietta Austriaczka, kuzynka Fran

Zabudowania klasztorne wznieśli przybyli

zano za sprawą cesarza Józefa II. W 1802 r.

ciszka Józefa. Jej ciocia i młodsza siostra jej

z Czech mnisi benedyktyńscy. Poświęcony

klasztor ponownie otwarto. Od tej pory

ojca, Maria Charlotta Koburg, wyszła w 1857 r.

został w 1002 r.za panowania syna Gejzy.już

głównym celem jego działalności stała się

za arcyksięcia austriackiego Ferdynanda

wspomnianego Stefana I Świętego, pierw

edukacja. Jesienią 1944 r. opactwo objął

Maksymiliana, młodszego brata Franciszka

szego króla Węgrów.

ochroną szwajcarski Czerwony Krzyż. Dzięki

Józefa.
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Arcyksiężna Stefania,
synowa Franciszka Józefa I.

Opactwo benedyntyńskie w Pannonhalma
Siedem lat później parę koronowano na

Stefania s córką Elżbietą Marią w 1885 r.

CZERWONA ARCYKSIĘŻNICZKA

cesarza i cesarzową Meksyku. Jednak ich

Ciekawostką jest, że Rusovce wspólnie

panowanie w tym nieustabilizowanym kra

z wsiami Jarovce i Cu novo, wchodzące od

ju nie trwało długo. Już w 1867 r. Maksymi

1972 r. w skład stolicy Słowacji, należały aż do

lian został rozstrzelany przez Meksykanów,

roku 1947 do Węgier. Wówczas na mocy pa

a Maria Charlotta, nie potrafiąc pogodzić

ryskiego traktatu pokojowego postanowio

się z tragedią, popadła w chorobę umysło

no wszystkie trzy wsie przyłączyć do ówcze

wą. Zmarła w roku 1927 w belgijskim Meise.

snej Czechosłowacji w ramach odszkodowa

DWAJ MĘŻOWIE STEFANII

Słowacji przed drugą wojną światową. Tzw.

nia za zajęcie przez Węgry części terytorium
W maju 1881 r. w Wiedniu odbył się ślub

przyczółek bratysławski, którego częścią jest

Stefanii z arcyksięciem Rudolfem. Ich zwią

również dzielnica Bratysławy Petrżalka, to je

W Pannonhalmie spoczywa serce Otto von Habsburga.

zek od początku borykał się z wieloma pro

dyna część Słowacji znajdująca się na pra

Zaślubiny następcy tronu, jako znaczące

blemami, tak jak zresztą i małżeństwa ro

wym brzegu Dunaju. I jedyna, leżąca w staro

dla monarchii wydarzenie, uczczono rów

dziców Stefanii i Rudolfa. Na ten stan rzeczy

żytności w granicach Imperium Rzymskiego.

nież na Podbeskidziu. Na przykład w 1881 r.

miały bez wątpienia wpływ liczne romanse

Po upadku Austro-Węgier córka Stefanii

zasadzono przed polską szkołą w Łomnej

następcy tronu.
W dodatku następczyni tronu spotykała

i Rudolfa, Elżbieta Maria, zapisała się na kar

(obecnie Łomna Dolna) kasztany i nazwano

tach historii jako „czerwona arcyksiężnicz-

je kasztanami Rudolfa. Wspomina o tym

się z niechęcią na dworze wiedeńskim, rów

ka," ponieważ wstąpiła do partii socjalde

Jan Korzenny w jednodniówce Łomniańska

nież ze strony Franciszka Józefa, a zwłaszcza

mokratycznej. W 1948 r. rozwiodła się ze

jubilatka, wydanej w roku 1995 z okazji

jego żony Elżbiety, jeśli cesarzowa nie była

swoim pierwszym mężem Otto Windisch-

120-lecia szkoły „Pod Dzwonem" w Łomnej

akurat na którejś ze swoich licznych podróży.

-Grätzem, z którym miała czwórkę dzieci,

Dolnej.

Para doczekała się tylko jedynego dziec

by móc wyjść za swojego długoletniego

Nadmienić jeszcze należy, że po śmierci

ka - córki Elżbiety Marii. Przyszła na świat

kochanka Leopolda Petzneka, nauczyciela

Rudolfa Stefania kilkakrotnie odwiedziła

w 1883 r. W styczniu 1889 Rudolf popełnił

i polityka z ramienia socjaldemokratów. Ni

Śląsk Cieszyński. „Cesarzowiczowa Stefania

samobójstwo wraz ze swą siedemnastolet

gdy też nie przestała obarczać winą swą

przejeżdżała dnia 20 lipca z Węgier przez Cie

nią kochanką Marią Wetserą na zamku my

matkę za samobójstwo ojca.

szyn i była tu przez publiczność nader życzli

śliwskim w Mayerlingu.
W marcu 1900 roku Stefania poślubiła wę
gierskiego hrabiego Elemera Lonyay'ego. Ich

Kiedy w Wiedniu w 1963 roku zmarła, zo

wie witaną. Cesarzowiczowa jechała do Wiel

stała pochowana na wiedeńskim cmentarzu
Hütteldorfer Friedhof.

kich Herlic przy Opawie, z celem odwiedzenia

ślub odbył się w uroczym pałacu Miramare
na obrzeżach Triestu. Była to dawna rezyden
cja już wspomnianego Ferdynanda Maksy
miliana i jego małżonki Marii Charlotty.
Małżonkowie zamieszkali w ładnym

swego nadwornego ochmistrza, hrabiego Bel
legarde. W Opawie ludność witała Cesarzowi-

AKCENT ŚLĄSKOCIESZYŃSKI
Warto wspomnieć, że z okazji zaślubin

czową również z wielkim zapałem," podała
do wiadomości gazeta Nowy Czas z 2 sierp

arcyksięcia Rudolfa z Stefanią w 1881 r„

nia 1891 dodając, iż Stefania jest nader ujmu

przemianowano ulicę Głęboką w Cieszynie

zamku w Oroszvär (obecnie dzielnica Braty

na ulicę arcyksiężniczki Stefanii (Kronprin

jącego wejrzenia i robi nader sympatyczne
wrażenie.

sławy Rusovce), wzniesionym w XIX wieku
w stylu neogotyku angielskiego. Ich mał

zessin Stephaniestraße). Nazwa ta utrzyma
ła się do roku 1915, kiedy ją zmieniono na

dni w gościnie u hrabiego Henryka Larisch-

żeństwo było bardzo harmonijne. W 1917

ulicę Arcyksięcia Karola (Erzherzog Karlstra

-Mönnicha w Karwinie. Hrabiemu złożyła wi

roku Lónyay został podniesiony przez cesa
rza Karola I do rangi księcia.

ße) na cześć następcy tronu i przyszłego ce

zytę na jego zamku Solca również w paździer

sarza austriackiego Karola I.

niku 1895 r. oraz w październiku 1896 r.

Z kolei we wrześniu 1891 r. spędziła kilka

■
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mm {unitHT do mim dziejów mam
Zakończył się pierwszy etap badań ar
cheologicznych w miejscu nieistniejące
go budynku obok Biblioteki Regionalnej
na Rynku Masaryka w Karwinie-Frysztacie. Towarzyszył on rekonstrukcji sklepie
nia średniowiecznej piwnicy.
TEKST I ZDJĘCIA: CZESŁAWA RUDNIK
ZABYTKOWE PIWNICE
Sekretarz karwińskiego magistratu Ro
man Nogol podczas spotkania z dziennika
rzami 31 sierpnia wyjaśnił, dlaczego rozpo
częto prace sanacyjne. Sklepienie piwnicz
ne pod wpływem wilgoci niszczało i zaczęto
się obawiać, że dojdzie do jego zawalenia.
Cały teren obniżyłby się wtedy, konieczna
więc była szybka interwencja budowlana.
- Ponieważ chodzi o obiekt zabytkowy,
rozpoczęto jednocześnie badania arche

i przebiegającej jednocześnie z nimi doku

ologiczne - tłumaczył Nogol. - Nieoczeki

mentacji historyczno-budowlanej.

ODKRYCIA ARCHEOLOGICZNE
Wiadomo było, że piwnice z półokrą

wanie odkryto coś, co może wnieść wiele

Paradoksalnie, jak tłumaczył Zezula, dzię

głym sklepieniem mają również następną

nowych informacji do dziejów miasta. Cho

ki temu, że dom zniknął pod koniec XVIII

część, która została zasypana. Dzięki obec

dzi o unikat, ponieważ nie ma w tej chwili

czy na początku XIX stulecia z powierzchni

nym badaniom udało się ustalić, że pod

w regionie innego obiektu z tej epoki, któ

ziemi, w jego części podziemnej nie pro

ziemna część nieistniejącego budynku skła

ry zostałby tak dobrze zbadany i udoku
mentowany.

wadzono już później żadnych przeróbek

dała się z sześciu pomieszczeń, mniejszych

budowlanych i dziś możemy studiować

Dokładniej prace badawcze podsumo

stosunkowo dobrze rozwój domu miesz

i wejściowych, które przylegały do najwięk
szego z półokrągłym sklepieniem.

wał dyrektor Narodowego Instytutu Ochro

czańskiego od XVI wieku aż do czasu, kiedy

ny Zabytków w Ostrawie Michał Zezula.

przestał istnieć.

Z badań, których szczegóły będą jeszcze
korygowane, wynika, że budynek nad za

- Znajdujemy się na parceli - mówił - na

Piwnice nieistniejącego obiektu były już

chowanymi piwnicami pochodził z przeło

której stał dom, którego nie ma już na pla

wcześniej częściowo dostępne, ponieważ

mu XVI i XVII stulecia, wcześniej stał w tym

nie miasta po pożarze w 1823 roku. Nie ma

połączone są z sąsiadującymi z nimi piwni

miejscu dom drewniany. W badanym miej

go też w katastrze nieruchomości, co ozna

cami pod budynkiem obecnej Biblioteki Re

scu nie zachowały się jednak żadne elemen

cza, że wszelkie informacje na temat budyn

gionalnej. W 1967 roku wpisane zostały

ty drewniane.

ku czerpiemy z badań archeologicznych

zresztą na listę zabytków kultury.

Przez lata zmienił się również nieco roz
kład pomieszczeń w piwnicy. Kiedyś wcho
dziło się do niej z podwórza, później to wej
ście zostało zasypane i pojawiło się nowe
z bocznej ulicy.
Jeśli chodzi o znalezione podczas badań
archeologicznych przedmioty, na podstawie
warstwy, w której zostały odkryte, uznano, że
powiązane są z początkami miasta w XIII wie
ku. Zezula wymienił konkretnie przedmioty
wyposażenia gospodarstwa domowego, ta
kie jak szkło renesansowe, ceramika, np. zdo
biące stoły bogatych mieszczan puchary,
fragmenty kafli z pieców.
- Odkrycia archeologiczne to stopniowo
układana mozaika - tłumaczył znaczenie zna
leziska - i to jest bardzo ważna cząstka pozna
nia Frysztatu i ogólnie miast historycznych na
terenie pogranicza morawsko-śląskiego.
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SWEGO NIE ZNACIE

- Zastanawiamy się, co dalej, w jakiej po

Wyraził przekonanie, że możliwa jest re

Roman Nogol przypomniał, że pierwsza

staci miejsce może zostać udostępnione -

alizacja tego pomysłu. Wejście do piwnicy,

zachowana pisemna wzmianka o osadzie

wyjaśnił Nogol. - Pod sklepieniem piwnicz

w której powstanie eskpozycja, będzie z bu

w granicach obecnej Karwiny pochodzi

nym, które zostanie zrewitalizowane, bę

dynku Biblioteki Regionalnej. Przypomnij

z 1268 roku; chodziło o Solcę w dzisiejszej

dziemy się starali wybudować ekspozycję.

my, że na parterze tego obiektu znajduje się

Karwinie-Kopalniach. Najstarszy dokument

Dostarczy informacje, które zdobyli arche

Oddział Muzyki i Sztuki, na piętrze zaś Od

o Frysztacie jest nieco młodszy, pochodzi

olodzy.

dział Literatury Polskiej.
Biblioteka Regionalna jest własnością mia

EKSPOZYCJA NA JUBILEUSZ MIASTA

- Będziemy w ten sposób na konkret

z 1305 roku. Natomiast prowadzone badania
archeologiczne dotyczą okresu sprzed owe

nych znaleziskach z tego miejsca prezento

sta, co upraszcza też wiele kwestii prawnych

go zachowanego o Frysztacie dokumentu.

wać dzieje miasta. Ekspozycja, dodatkowo

i administracyjnych. - Poszerzymy po prostu

Zakończył się pierwszy etap badań. Miej

w kontekście zbliżającego się 750-lecia Kar

działalność instytucji kultury, która już w mie

sce znaleziska zostanie zasypane, ponownie

winy, na pewno zainteresuje społeczeń

ście istnieje - podsumował projekt ekspozycji

będzie tu chodnik prowadzący do budyn

stwo. Toteż postaramy się, by została otwar

z dziejów Frysztatu pod zabytkowym sklepie

ków bilioteki i muzeum obok.

ta już w przyszłym roku - dodał.

niem piwnicznym Roman Nogol.

tibrizont
Śląski tygodnik Horizont

• wychodzi zawsze we wtorek
• informacje, których nie znajdziecie nigdzie indziej
• historie ludzi z naszego regionu
• propozycje spędzenia wolnego czasu
• najciekawsze informacje sportowe
• ogłoszenia drobne za darmo
Znajdziecie nas również na www.ihorizont.cz

■

Trzyniec
Czeski Cieszyn
Jabłonków
tygodnik pełen bieżących informacji
0 wydarzeniach w regionie, jak również
bezpośrednich wiadomości o działalności
spółek grupy Trinecke żelezarny - Moravia Steel,
zawierający także aktualne informacje kulturalne
1 sportowe oraz bogatą ofertę ogłoszeń

z czasopismem TV pohoda
z programem 50 stacji telewizyjnych,
ciekawostkami z życia gwiazd i konkursami

w każdą środę tylko za 11 koron
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WYDARZENIA

Co było w kapsule z 1906 roku?

Młode Żwirkowisko
CIERLICKO / W piątek 8 września do Cierlicka dojechali szóstoklasiści z polskich podstawówek, przyszły też dzieci z miejscowych szkół.
Jak co roku odbyło się tutaj Młode Żwirkowisko. Imprezę od lat
obejmuje patronatem Konsulat Generalny RP w Ostrawie. Tak było
i tym razem. W Cierlicku nie mogło więc zabraknąć konsula general

OLDRZYCHOWICE / Rozpoczęcie roku szkolnego w Oldrzychowicach było owiane tajemnicą. Podczas ocieplania budynku pol
skiej szkoły robotnicy natrafili na kapsułę z roku 1906.
W poniedziałek 4 września uroczyście ją otworzono. Otwarcia doko
nali pracownicy Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie.
Oprócz dokumentów z roku 1906 znaleziono w kapsule również

nego RP Janusza Bilskiego.
Rozpoczęto od uczczenia bohaterów. Po odśpiewaniu obu hym

monetę z roku 1970. To świadczy o tym, że kapsuła została w latach

nów państwowych i wysłuchaniu okolicznościowych (krótki i bardzo

70. ubiegłego wieku otworzona. W środku znajdowała się też butel

ciekawych) przemówień, młodzież złożyła kwiaty pod pomnikiem.

ka z dokumentami, które najprawdopodobniej właśnie w latach

Następnie rozpoczęła się rozrywkowa część spotkania - zawody
papierowych samolocików Mały Challenge. W Domu Polskim im.

70. ubiegłego wieku zostały tam umieszczone.
W związku z tym, że Zarząd MiastaTrzyńca pod koniec lipca postano

Żwirki i Wigury przygotowano dla dzieci ciekawe pokazy.

wił przekazać kapsułę i jej zawartość Muzeum Śląska Cieszyńskiego, je

(FIS) / Fot. Halina Szczotka

go pracownicy zbadają zawartość, która zostanie w zbiorach Muzeum.
Niektórzy obecni nie kryli swojego niezadowolenia. Ich zdaniem
materiały te powinny być po zbadaniu i odrestaurowaniu włożone
z powrotem do kapsuły i uzupełnione o współczesne dokumenty.
Ostatecznie miasto postanowiło kopie dokumentów włożyć do
kapsuły, uzupełnić ją o współczesne materiały i z powrotem włożyć
do kamienia węgielnego.
Moment otwarcia kapsuły można obejrzeć na portalu zwrot.cz.
(HS) / Fot. Materiały prasowe

Sierpień w Lasku na Osowce
TRZYNIEC KOŃSKA-OSÓWKI / MK PZKO wTrzyńcu Końskiej-Osówkach wyszło z ciekawą sierpniową ofertą - rodziny z dziećmi mogły
sierpniowe wtorkowe popołudnia spędzić twórczo w lasku na Osowce.
Pierwsze zabawne popołudnie odbyło się 1 sierpnia i było poświęco
ne podstawom tworzenia kolczyków, bransoletek i obrazków na szkle.
Drugie popołudnie na Osowce zarezerwowane zostało dla te
atrzyku, bawiono się też z pieczątkami.

KOŃSKA-OSÓWKI /W sobotę 19 sierpnia w lasku na Osowce od

15 sierpnia dzieci malowały koszulki, każde dziecko przyniosło
swoją koszulkę, farby i pędzle były do dyspozycji na miejscu.
22 sierpnia dzieci malowały kamyki i robiły dmuchawkę-smoka,
a ostatnie wtorkowe wakacyjne popołudnie zostało poświęcone
twórczości z butelek plastikowych.
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(AM) / Fot. Arch. Koła

było się tradycyjne pieczenie placków. Można było je zjeść ze śmie
taną lub ze„szpyrkami". Ugotowano także gar gulaszu i upieczono
kilka blach domowych ciast.
Kapela Old Boys Band umilała atmosferę przede wszystkim pol
skimi przebojami.

A. Chałupa / Fot. A. Chałupa
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nej. Do wspólnego grania włączyła się również z akordeonem przed
stawicielka gorzyckiego Gminnego Centrum Kultury. A śpiewali
wszyscy uczestnicy imprezy.

CR / Fot. Czesława Rudnik

Deszczowe ognisko folklorem malowane
WIERZNIOWICE / Deszczowa pogoda popsuła nieco szyki organiza
torów Pieczoków pod Dymbinóm i imprezę trzeba było przenieść do
Domu PZKO, ale wierzniowiccy pezetkaowcy wraz z uczestnikami przy
byłymi z okolicznych miejscowości oraz gośćmi z Polski nawet przy
symbolicznym ognisku świetnie się bawili. Ognisko pod Dymbinóm
w Wierzniowicach, na polach między rzeką Olzą i symbliczną już dziś
granicą z Polską, organizowane jest od kilku lat przez Miejscowe Koło
PZKO w Wierzniowicach jako impreza obwodowa PZKO.

Na Dożynkach Śląskich gościli
uczestnicy projektu transgranicznego
HAWIERZÓW-BŁĘDOWICE / Święto plonów ma w Błędowicach

W tym roku na Pieczoki pod Dymbinóm zaprosiło PZKO w piątek

długą tradycję. W sobotę 2 września Miejscowe Koło PZKO w Hawie-

1 września. Mimo początkowej mżawki rozpalono ogniska nad Olzą

rzowie-Błędowicach zaprosiło na Dożynki Śląskie po raz 48. Pogoda

pod Domem PZKO, w jednym piekły się ziemniaki, nad drugim moż

była niepewna, jednak nie padało i program można było pokazać

na było opiec parówki. Kiełbaski podawano też w Domu PZKO,

w ogrodzie koło Domu PZKO, gdzie znajduje się duża scena. Wystą

gdzie na środku sali ułożono symboliczne ognisko.

pił zespół regionalny Błędowice (MK PZKO), Vonicka z Hawierzowa

Ognisko bowiem gromadzi wokół osoby, które chcą przebywać
razem, mają wspólne zainteresowania i cele. Łączy je również śpiew,
którego na wierzniowickiej imprezie nie zabrakło. Wspólne śpiewa
nie rozpoczęto od znanej wszystkim piosenki „Nie lyj dyscu", która
wprawdzie nie zdołała zabronić coraz intensywniejszym opadom
deszczu, ale bardziej zjednoczyła wszystkich obecnych na imprezie.
Oprócz mieszkańców Wierzniowic, Lutyni Dolnej czy nawet Orłowej i Karwiny w sali bawiła się mocna grupa kilkudziesięciu osób
z gminy Gorzyce. Ich obecność była tym bardziej uzasadniona, że im
preza przebiegała w ramach wspólnego transgranicznego projektu.
Projekt „To je nasze - folklorem malowane - współpraca organizacji
społecznych gminy Gorzyce i Lutynia Dolna" ma na celu zwiększenie
intensywności współpracy społeczności w regionie przygranicznym.
Polskim partnerem projektu jest Gminne Centrum Kultury w Go
rzycach, zaś projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP „Prze
kraczamy Granice". Gorzyce i inne należące do tej gminy miejscowości
leżą na prawym brzegu Olzy blisko jej ujścia do Odry. Od Wierzniowic,
które są częścią gminy Lutynia Dolna, dzieli je autostrada Dl-Al.
- Zaprosili nas na Noc Świętojańską, będziemy uczestniczyć
w imprezie Festiwal na Granicy Muzyka i Hudba. W grudniu w Gorzy
cach odbędzie się Jarmark Pszczeli - mówił o spotkaniach po pol
skiej stronie prezes wierzniowickiego Koła PZKO Marcel Balcarek.
W imprezie Pieczoki pod Dymbinóm wziął udział także wójt gminy
Gorzyce Daniel Jakubczyk, który od wielu lat jest stałym gościem im
prez pezetkaowskich. Interesuje się historią regionu, jest autorem
książek dotyczących pogranicza polsko-czeskiego nad Olzą.
Podczas spotkania w Domu PZKO przygrywała kapela góralska
Bukóń z beskidzkiej części Zaolzia, zespół MK PZKO w Łomnej Doi-

oraz Styl Folk z Polski.
Dożynki Śląskie rozpoczął korowód ponad stu wykonawców
w strojach ludowych. Obrządek dożynkowy wykonał zespół Błędo
wice, któremu towarzyszyli śpiewający Kamraci z Kamratkami. Go
spodarzami tegorocznego święta plonów byli prezes błędowickiego Koła PZKO Piotr Chroboczek z małżonką Stanisławą, przodowni
kami zaś Wiktoria Kowalczyk i Filip Tomanek.
Dożynki Śląskie są magnesem nie tylko dla mieszkańców Hawie
rzowa, przyjeżdżają na nie miłośnicy folkloru z całego regionu. Przy
byli również goście oficjalni. Byli wśród nich prezydent Hawierzowa
Jana Feberova, konsul generalny RP w Ostrawie Janusz Bilski, prezes
Zarządu Głównego PZKO Jan Ryłko. Prezes Ryłko podziękował go
spodarzom za zaproszenie i przedstawił również gości z Litwy, Ło
twy i Polski. Chodziło o uczestników projektu „Wiedza bez barier",
który PZKO realizuje z Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
Jak co roku bogaty był na Dożynkach Śląskich poczęstunek, Ko
ło PZKO oferowało przede wszystkim dania regionalne. Do wyboru
była mielonka, kotlet, kurczak z rożna, a także jelita z kapustą, stryki
oraz domowe kołacze z serem, makiem i jabłkami, jak również tzw.
mokry bufet.
Zespół Błędowice pochwalił się ze sceny swoimi wojażami waka
cyjnymi. Wystąpił na Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym
w Vychodnej na Słowacji oraz na Góralskim Święcie w Jabłonkowie,
gdzie wykonał wspólnie z innymi zaolziańskimi zespołami regionalny
mi program „Z biegiem Olzy" Zapowiedział też, że zaraz następnego
dnia po błędowickich Dożynkach Śląskich wyjeżdża do Częstochowy,
gdzie zaproszony został do udziału w Festiwalu Folkowym 18. Dni Eu
ropejskiej Kultury Ludowej.

CR / Fot. Czesława Rudnik
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mieć własną komisję przyznającą markę oraz powinna być wprowa
dzana oddolnie przy udziale producentów - powiedział podczas
konferencji Richter, który wraz z prezesem Zarządu Głównego PZKO
Janem Ryłkązaproponowali udostępnić know-how marki.
Pomysł spotkał się z pozytywnym odgłosem wiceprezesa Prezy
dium Zarządu Głównego Związku Podhalan Piotra Gąsienicy. Sto
warzyszenie Marek Regionalnych w RC, którego członkiem jest mar
ka Góralsko Swoboda produkt regionalny określił on mianem pro
duktu wzorcowego i wyraził chęć współpracy.
Podczas konferencji wystąpił również Jan Ryłko, prezes ZG PZKO,
który omówił działalność PZKO, organizacji będącej współorganiza
torem III Zjazdu Karpackiego.
Magdalena Ćmiel / Fot. Magdalena Ćmiel

Wielowymiarowy Zjazd Karpacki
ISTEBNA / od 23 do 27 sierpnia odbył się III Zjazd Karpacki, czyli
spotkanie ludzi całych Karpat.
W Ośrodku Szarotka w Istebnej odbyła się międzynarodowa
konferencja pt.„Wołosi w historii i kulutrze innych narodów"organizowana przez prof. Ilonę Czamańską. Można było wysłuchać cieka
wych referatów nt. Wołochów, ich pochodzenia, kultury, języka, ste
reotypów itd.
Czwartkowy program kontynuowano przy muzyce ludowej,
kuchni oraz produktach regionalnych. W stoiskach nie zabrakło pro
ducentów marki Góralsko Swoboda produkt regionalny.
Piątek w Trójwsi Beskidzkiej można było spędzić na wiele spo
sobów. Warsztaty skierowane do przedstawicieli wszystkich poko
leń odbywały się w Centrum Pasterskim w Koniakowie oraz Mu
zeum Regionalnym na Grapie w Jaworzynce, gdzie zorganizowa

Jubileuszowe Dożynki w Gutach

no „Dzień haftu beskidzkiego". Odwiedzający mogli nauczyć się

GUTY / W tym roku 27 sierpnia już po raz 50. podziękowano za

tradycyjnej techniki haftu oraz uczestniczyć w wernisażu wystawy

plony w Gutach. Pomimo tego, że dzień wcześniej odbyły się dożyn

beskidzkiego haftu krzyżykowego, która jest efektem warsztatów

ki w niedalekich Oldrzychowicach, w Dożynkach Śląskich wzięły

prowadzonych „Na Grapie". Organizatorzy przygotowali także po

udział tłumy gości.

kaz bielenia lnu i czepienia „młoduchy", co spotkało się z wielkim
zainteresowaniem.
Spotkanie mieszkańców z różnych kątów Europy kontynuowano
w Ośrodku Szarotka, wieczorem w Istebnej-Stecówce zagrał Józef
Skrzek i Wałasi.

Wielu bowiem postanowiło dobrze zabawić się na obu impre
zach. I na pewno nikt nie żałował. A że upał doskwierał, piwo (rów
nież to bezalkoholowe) lało się litrami.
Tym razem korowód dożynkowy wyruszył aż z Nieborów, z przy
stanku niedaleko domu rodzinnego Zdenki Wałach, która razem ze

Zjazd Karpacki był wspaniałą okazją do promocji i rozmów nt.swoim mężem Leszkiem pełniła w tym roku rolę gospodarzy dożyn
kowych.
produktów i marek regionalnych.
Gospodarze tradycyjnie już jechali kolasą ciągniętą przez parę
W Zjeździe uczestniczyło wielu producentów żywności i rze
III

mieślników z różnych kątów Karpat, obecni byli również liczni

kiestry dęte. Oprócz Jablunkovanki była to orkiestra z Jasienicy,

rem jest MK PZKO Jabłonków.

z którą organizator dożynek MK PZKO Guty współpracuje już od lat.

O tym, jak marka działa i na jakich zasadach jest przyznawana,

Obrządek dożynkowy jak co roku wykonały zespoły Oldrzycho-

można było się dowiedzieć podczas niedzielnej konferencji pt.

wice i Młode Oldrzychowice. Jak na jubileuszowe dożynki przystało,

„Konferencja regionów - Historia Karpat".
Leszek Richter, koordynator lokalny marki Góralsko Swoboda

program kulturalny był bardzo bogaty. Widzowie mogli podziwiać
ZF Bystrzyca, ZPiT Olza i Młode Oldrzychowice. Zaśpiewał Włady

produkt regionalny®, omówił genezę marki. Zaproponował zebra

sław Czepiec i dzieci z polskiej szkoły w Gnojniku i wTrzyńcu. Zagra

nym stworzenie stowarzyszenia bądź federacji marek karpackich,

ły obie wspomniane wyżej orkiestry dęte.

które mogą działać na podobnych zasadach jak Stowarzyszenie
Marek Regionalnych w RC.
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koni, w korowodzie dożynkowym w tym roku kroczyły aż dwie or

członkowie Mikroregionu Góralsko Swoboda, którego koordynato

Na jubileuszowych dożynkach nie mogło zabraknąć również
życzeń urodzinowych. Tort przyniosła burmistrz Vera Palkovskä,

- Mam sceptyczne podejście do powoływania jednej wspólnej

z kwiatami i prezentem przyszedł też konsul generalny Janusz Bil

marki karpackiej bądź produktu górskiego. Karpaty są bardzo rozle

ski. Życzenia przyszła złożyć delegacja z Jasienicy. Prezes MK PZKO

głe i poszczególne regiony powinny mieć własną markę np. Spisz

Guty Jan Kaleta przekazał gościom specjalne garnuszki wyprodu

produkt regionalny. Każda z tych marek powinna być samorządna,

kowane z okazji jubileuszu.
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od Ołomuńca, w Lhocie pod Kosiłem. Podczas ekskursji właściciel
opowiadał o historii browarnictwa w Czechach, o surowcach czy
procesie technologicznym produkcji piwa. Obecnym zdradzono
cztery podstawowe surowce do produkcji piwa w Minibrowarze Ko
sił, są to słody z jęczmienia hanackiego, woda kosirzska, czeski
chmiel granulowany i drożdże browarnicze.
Wycieczka z ciekawymi atrakcjami, smacznym obiadem i sympa
tycznymi ludźmi przyniosła wiele niezapomnianych wrażeń oraz
sporą dawkę nowych wiadomości i byłą współfinansowana w ra
mach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Rzeczypospolitej Polskiej.

MS / Fot. Archiwum PZKO

Wycieczka pełna wrażeń
LUTYNIA DOLNA / Jesienne wycieczki krajoznawcze należą do
tradycyjnych imprez Miejscowego Koła Polskiego Związku Kultural
no-Oświatowego w Lutyni Dolnej. W pogodną niedzielę 10 wrze
śnia wyruszyła pięćdziesiątka dolnolutyniaków do miejscowości
Cechy pod Kosiłem, która notabene leży na Morawach.
Najpierw zwiedzono zamek, który został otwarty w 2016 roku. Na
początku XVIII wieku pierwotnie stojącą tu twierdzę przebudowano
na barokowy pałac. Ważny etap historii nastąpił wraz z przybyciem
portugalskiego rodu Silva-Tarouców, którego przedstawiciele byli

IjkflaF 1

właścicielami zamku od 1768 roku aż do końca II wojny światowej.

gggjgjjjf

W połowie XIX w. obiekt uzyskał dzisiejszą empirową postać.
W tym samym czasie przebudowano pierwotnie barokowy ogród
pałacowy na naturalny park krajobrazowy w stylu angielskim. Znaj
dują się w nim romantyczne budowle: Czerwona Wieża, Altana

Dożynki w Łąkach

Mśnesa oraz oranżeria. Częstym gościem i przyjacielem hrabiow

KARWINA-ŁĄKI / Skromne dożynki odbyły się 10 września w Kar-

skiej rodziny uwielbiającej sztukę, był słynny czeski malarz Josef

winie-Łąkach. Plony ze swoich ogrodów i pól przynieśli na dzięk

Mänes, który regularnie odwiedzał Cechy pod Kosiłem i stworzył

czynną mszę św. w kościele św. Barbary łęccy parafianie.

tutaj w latach 1849 - 1870 ponad sto dzieł.

Podczas mszy św., odprawionej w języku polskim przez probosz

W 2016 roku w zamku, oprócz ekspozycji historycznej, otwarte

cza parafii rzymskokatolickich w Stonawie i Łąkach ks. Rolanda Iwa

zostało także Muzeum Zdeńka i Jana Sveräkow. Poświęcone jest ono

nowskiego, dziękowano za tegoroczny urodzaj, ale modlono się rów

ich wspólnym dziełom:„Szkoła podstawowa",„Kola",„Ciemnoniebie

nież za ubogich mieszkańców krajów, w których panuje głód.

ski świat", „Butelki zwrotne", „Kuki powraca", „Trzej bracia" i „Tatuś". Po

Msza św. była jednocześnie podziękowaniem za dziesięć lat kapłań

dziwiać tutaj można kostiumy, kulisy, scenariusze czy maszynę do pi

stwa ks. Rolanda Manowskiego. Pochodzący z Górnego Śląska kapłan

sania Zdeńka Sveräka, na której napisał większość swoich słynnych

wspominał swoje święcenia, które otrzymał w Ostrawie z rąk biskupa

sztuk.
Kolejnym punktem programu wycieczki było zwiedzanie Mu

Diecezji Ostrawsko-Opawskiej ks. Frantiśka Vaclava Lobkowicza.

zeum Pojazdów Konnych, które przedstawia unikatową i największą

poświęcił w Karwinie-Łąkach nowy kościół św. Barbary. Świątynia

Ks. Lobkowicz był również tym biskupem, który w 2001 roku

kolekcję historycznych powozów i latarni. O wszystkich eksponatach

w kształcie łzy powstała jako rekompensata za zniszczony przez szko

i ciekawostkach opowiadał interesująco przewodnik, restaurator i dy

dy górnicze pierwotny kościół św. Barbary w Łąkach nad Olzą z po

rektor muzeum Vaclav Obr. Znajduje się tutaj największa kareta po

czątku XIX wieku.
Nowy kościół stoi w niezdewastowanej przez działalność wydo

grzebowa wszechczasów skonstruowana przez wytwórnię Brożik,
ponad 70 zabytkowych karet i sań czeskich i morawskich producen

bywczą części Łąk. Msze św. odprawiane są w nim regularnie w każ

tów, największa kolekcja latarni do karet pogrzebowych w Europie

dą niedzielę o godz. 8.30, na przemian po polsku i po czesku.

środkowej, największa kolekcja biskupich karet, uprzęży końskich

Przyjeżdżają tu i dawni łęczanie, którzy musieli opuścić swoje

i akcesoriów.
Czechy to oczywiście kraina piwa. Powstaje coraz więcej rodzin

zniszczone gospodarstwa i zamieszkać gdzieś dalej. W Karwinie-Łą
kach działa również prężnie Miejscowe Koło PZKO.

nych minibrowarów zgodnie z tradycją, w której każda wieś i mia

Po zakończeniu dziękczynnej dożynkowej niedzielnej mszy św.

steczko miała swojego browarnika warzącego piwo na potrzeby lo

przy wyjściu z kościoła każdy z wiernych otrzymał pamiątkowy ob

kalnej społeczności.
Dolnolutyniacy mieli okazję wypróbować niefiltrowane i niepa-

go. Nie zabrakło dożynkowego poczęstunku w formie kawałka

steryzowane piwo w rodzinnym Minibrowarze Kosił, 17 kilometrów

chleba oraz kołaczy.

razek z podziękowaniem za dziesięć lat kapłaństwa ks. Manowskie
CR / Fot. Czesława Rudnik
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Dyrektor szkoły przedstawił także nowych nauczycieli. Lucyna
Niemiec uczyć będzie języka angielskiego, Szymon Staniszewski
wychowania muzycznego. Zuzanna Gomółka wraca po urlopie ma
cierzyńskim. Marzena Błaszczok pracować będzie w świetlicy szkol
nej, Radim Stefek jest pedagogiem specjalnym.
CR / Fot. Czesława Rudnik

Inauguracja roku szkolnego
w stuletniej szkole
KARWINA-FRYSZTAT / We Frysztackim Domu PZKO odbyła się
4 września inauguracja roku szkolnego Polskiej Szkoły Podstawowej
i Przedszkola w Karwinie-Frysztacie.To najstarsza placówka szkolna
na terenie miasta. Przygotowuje się do obchodów stulecia istnienia.
Niewiele wiemy dziś o początkach szkoły, kroniki szkolne z okresu
międzywojennego zaginęły podczas II wojny światowej. Wiadomo,
że do otwarcia Publicznej Polskiej Szkoły Wydziałowej we Frysztacie
doszło w 1918 roku. Pierwszym dyrektorem został Józef Mucha. W la
tach 1918-1922 placówka mieściła się w budynku Macierzy Szkolnej
na ówczesnej ulicy Rajskiej nr 21, w którym była również szkoła ludo
wa. W 1922 roku część klas przeniesiono do budynku szkolnego na
Babiszowcu przy sądzie, gdzie szkoła mieści się do tej pory.

NYDEK/W sobotę 2 września pomimo deszczowej pogody spo
tkali się w Nydku „na posiónku" miłośnicy owiec i wszystkiego, co
z nimi związane. Odbyła się tam kolejna edycja„Strziganio Owiec".
Na ośmiu„strzigaczy"czekało stado 150 owiec rasy wałaszka. Jak
zdradził prowadzący imprezę Michał Milerski, owce przeczekały
noc pod zadaszeniem, by wełna nie była mokra.
Przebieg współzawodnictw komentował oprócz Michała Milerskiego też Milan Margetin, naukowiec z Trenćina, który od ponad

W jubileuszowym roku szkolnym 2017/2018 w ławkach Frysztac
kiej polskiej podstawówki zasiadło 152 uczniów. - Rozpoczynający
się rok szkolny jest rokiem wyjątkowym i wszystko będzie troszkę ina

30 lat zajmuje się owcami.
Widzom wyjaśniał m.in. jakie są sposoby strzyżenia owiec. - Rasa
wałaszka w ciągu roku wyprodukuje około 2-2,5 kg wełny, ale koszty

czej - zapowiedział na inauguracyjnym apelu dyrektor Tomasz Śmi-

strzyżenia są czasami wyższe niż wartość wełny. W przeszłości były

łowski, informując o setnych urodzinach Frysztackiej podstawówki

wielkie spółdzielnie, które wełnę wykupowały. Dzisiaj np. wełnę ze Sło

i witając rodziców, nauczycieli, uczniów, a przede wszystkim zacnych

wacji wywozi się m.in. do Polski do Nowego Targu, gdzie znajduje się

gości.

zakład przetwarzający - mówił o sytuacji na Słowacji Milan Margetin.

Na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego przybyli prezydent
Karwiny Tomas Hanzel, wiceprezydent Karol Wiewiórka, który blisko

Owce strzyżono nożycami lub maszynkami elektrycznymi. Po
zbawione wełny zaraz wypuszczano na pastwisko.

współpracuje ze szkołą, bowiem reprezentuje miasto w Radzie Szko

Przybywszy mogli całe popołudnie spędzić na łące w otoczeniu

ły. Zaproszenie dyrekcji przyjęły również poprzednie dyrektorki

uroczego nydeckiego krajobrazu. Na miejscu znajdowała się rów

Frysztackiej polskiej szkoły Janina Fierla i Jadwiga Palowska. Wśród

nież scena, na której po zakończeniu mistrzostw wystąpili zaprosze

gości był także Adam Michalski, reprezentant Macierzy Szkolnej.

ni wykonawcy.
Dzień wcześniej, czyli w piątek, odbyło się seminarium zatytułowa

Po krótkim programie kulturalnym w wykonaniu uzdolnionych
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Owce już bez wełny

uczniów szkoły nadeszła pora na przywitanie tych, którzy przed wa

ne „Owce i wilki". Uczestnicy seminarium dyskutowali m.in. o tym, jak

kacjami chodzili jeszcze do przedszkola. Każdy z pierwszoklasistów,

chronić stada owiec przed atakiem drapieżników. W seminarium brał

których jest w tym roku osiemnastka, musiał się przedstawić i został

udział również Milan Margetin, który mówił o sytuacji na Słowacji.

uroczyście pasowany na ucznia, otrzymał pamiątkową plakietkę

- Sytuacja na Słowacji jest poważniejsza od tej w Czechach. U nas

i medal. Następnie wszyscy wspólnie złożyli ślubowanie, które od

według ostatniego spisu jest około 1,2 tys. niedźwiedzi, a wilków

czytała ich wychowawczyni Urszula Sikora.

około 2,2 tys., głównie w niektórych regionach jest sytuacja krytycz

Prezenty uczniom pierwszej klasy wręczył również prezydent Kar

na. Ciągle szukamy jakiegoś rozwiązania. Według mnie ciągle najbar

winy Tomas Hanzel. - Otwiera się nowy etap w waszym życiu, będzie

dziej poszkodowani są hodowcy zwierząt gospodarskich - mówił

cie uczyć się wielu nowych rzeczy - stwierdził, życząc uczniom, by

Margetin.

podobało im się w szkole, by znaleźli w niej wielu kolegów. Rodzicom

Jednym z dobrych rozwiązań według niego są psy pasterskie,

zaś życzył dużo cierpliwości, aby lata szkolne swych pociech przeżyli

które pilnują stada. - Nasi hodowcy zaczynają to praktykować - do

z zadowoleniem, i aby z ich dzieci wyrośli wartościowi ludzie.

dał naukowiec.
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Było filmowo i teatralnie

Dożynki w Trzanowicach
TRZANOWICE / Dożynki w Trzanowicach zorganizowano w tym

KOSZARZYSKA / W sobotę 19 sierpnia w ośrodku wypoczynko

roku po raz osiemnasty. 2 września korowód, na który składała się

wym na Pasieczkach w Koszarzyskach podsumowano warsztaty te

zaprzężona w konie bryczka oraz kilka traktorów, objechał wieś, by

atralno-filmowe. Uczestnicy warsztatów przedstawili przygotowaną

dotrzeć na teren za urzędem gminy, gdzie zorganizowano uroczy

scenkę„Rozmówki polsko-czeskie"i improwizacje, po części teatralnej

stości dożynkowe. Święto plonów od kilku lat wspólnie przygoto
wuje MK PZKO i gmina. Wcześniej świętowanie zakończenia żniw

publiczność obejrzała trzy filmy, które powstały w ciągu 48 godzin.
- Każdy film ma za zadanie wywołać w widzu uczucie-napięcie,

zainicjowali trzanowiccy gazdowie.

radość czy smutek - mówił w sobotę przed premierą filmów Bartło

- Pierwsze dwa czy trzy lata imprezę dożynkową organizowali
u siebie w stodole na Suszowie państwo Nowakowie. Potem przeszły

miej Klimsza, student reżyserii i dramaturgii w Zlinie, który już po
raz trzeci organizował warsztaty.

dożynki do państwa KI i mszow, a tam już się budowało scenę, żeby by

W tym roku w warsztatach brało udział około 20 osób nie tylko

ło gdzie potańczyć. I tak było przez kolejne kilka lat. Aż gazdowie po

z Zaolzia. - Są to znajomi zarówno ze szkoły filmowej w Pradze, lu

prosili o pomoc PZKO. A od pięciu czy sześciu lat PZKO organizuje do

dzie ze Zlina itp. Niektórzy są tu już po raz dziesiąty, jesteśmy cał

żynki wspólnie z gminą. Dołączają strażacy, myśliwi. W tym roku PZKO

kiem zgraną paczką, ale udaje nam się też wciągnąć nowych ludzi -

uzyskało na organizację środki z województwa morawsko-śląskiego.

podsumował Klimsza.

W zeszłym roku to gmina pisała projekt - stwierdzają organizatorzy.
Za plony dziękowali księża katolicki i ewangelicki. Podkreślali,
jak ważne jest, by pamiętać, że wszystko to są Dary Boże.
- Jak co roku zbieramy się, by dziękować za dary, które zebrali

Jednym z gości warsztatów był Bohuslav Lojkasek, znawca cze
skiego filmu. Uczestnicy kursu analizowali z nim filmy np. Ztraceny
v Mnichove. - Pokazaliśmy mu nasze filmy, on nam na ich temat też
coś powiedział - mówił Bartłomiej Klimsza.

śmy z pola - mówił po czesku duszpasterz. - Wdzięczność jest cno

- Była u nas Barbara Stonawska, która pomagała nam prowadzić

tą, którą jesteśmy zobowiązani względem Pana Boga. I dobrze, że tę

część teatralną. Mój ojciec Zbigniew Czudek, który przez lata pro

cnotę potrafimy pielęgnować - dodał już po polsku.

wadził warsztaty, też nam tutaj pomaga - stwierdził Bartłomiej Klim

- Abyśmy nigdy mnie przestali dziękować za wszystko, co nam
w swej szczodrości daje Bóg - dodał drugi duchowny.

sza i dodaje, że przedstawienie teatralne było w jego reżyserii.
- Działo się wiele. Zaraz pierwszy dzień mieliśmy analizę filmu.

Gazdami tegorocznych dożynek byli Ryszard i Gabriela Jochymko-

Później zaczęliśmy się bardziej skupiać na teatrze, mieliśmy mnó

wie. Impreza stała się także okazją do uroczystego wręczenia na sce

stwo ćwiczeń, zarówno fizycznych - ruchowych i oddechowym, jak

nie dyplomów i podziękowań. Ważnym punktem uroczystości było

i improwizacyjnych. Mieliśmy też zajęcia z dabingu na dwuminuto

poświęcenie nowego wozu trzanowickich strażaków ochotników.

wym urywku filmu. W środę ruszył 48-godzinowy projekt, podzielo

Ci, oprócz zabezpieczania imprezy, zapewnili też atrakcję dla dzie

no nas na trzy grupy, a każda z grup dostała konkretne zadanie,

ci,jaką była możliwość użycia strażackiej sikawki. Konferansjerkę pro

mieliśmy pracować z emocjami, które powinien film wywołać w wi

wadziła Izabela Kapias. Ubrana w strój góralski zapowiadała kolejne

dzu. Na to zadanie mieliśmy 48 godzin - relacjonowała Krystyna Pę

punkty programu. A wystąpili w nim młodzi miłośnicy folkloru zTrzanowic. Grała kapela Bezmiana, tańczyły najmłodsze i starsze dzieci,

kała, która jest na warsztatach po raz siódmy.
- Wyszlifowałam swój warsztat improwizacji, z czego się bardzo

a także dorosła już niemal młodzież z zespołu „Trzanowice". Chore

cieszę. Nauczyłam się wielu nowych ćwiczeń na rozgrzewkę teatral

ografką, która przygotowała program ze wszystkimi grupami wieko

ną, pracowaliśmy z oddechem, co na pewno wykorzystam też w chó

wymi, jest Weronika Uherek, którą można było także zobaczyć w tań

rze. Podobało mi się, że nasza grupa bawiła się z minimalizmem w fil

cu. Gościnnie wystąpiły także zespoły spoza Trzanowic, m.in. kapela

mie, nie wszytko musi mieć skomplikowany montaż i mnóstwo kolo

„Maliniorze"z Brennej w polskiej części Śląska Cieszyńskiego.

rów. Lepiej mieć prostszy scenariusz i mówić takim językiem

Po raz pierwszy natomiast zorganizowano konkurs na najlepszy

pospolitym, bardziej zrozumiałym dla ludzi. My nawet nie używali

upieczony w domu chleb. Do porównania było 11 chlebów, a każdy,

śmy słów, bawiliśmy się z obrazem i dźwiękiem, i myślę, że przekaz

kto skosztował oddawał głos na ten, który najbardziej mu zasmakował.
(indi) / Fot. Beata Tyma

i tak jest mocny - podzieliła się wrażeniami jedna z uczestniczek, Kry
sia.

AS / Fot. Wiesław Przeczek
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twem Barbary Mraćny. Wystąpił z kapelą. Suszanie przypomnieli się
zaolziańskiej publiczności po ważnych wakacyjnych występach
w Polsce. Uczestniczyli w XVII Światowym Festiwalu Polonijnych Ze
społów Folklorystycznych w Rzeszowie oraz 23. Festiwalu Kultury
Kresowej w Mrągowie i na XXVI Dniach Kultury Polskiej.
Z opóźnieniem przybył na Dożynki Stonawskie na zaolziańskich
„dołach"zapowiadany wcześniej przez konferansjerkę prezes Zarzą
du Głównego PZKO Jan Ryłko, który brał udział w Polsce w III Zjeździe Karpackim.
Najbardziej oczekiwanym punktem programu dożynkowego był
występ zespołu folklorystycznego Kollärovci, który przyjechał do
Stonawy ze Słowacji. Zabawa trwała do późnego wieczora. Do tań
ca grała grupa Smolan. Ogłoszone zostały też wyniki konkursu
gminnego na najlepszą dekorację ogrodu.
CR / Fot. Czesława Rudnik

Stonawskie święto plonów
STO NAWA / Podsumowaniem tegorocznych zbiorów w Stonawie były w niedzielę 27 sierpnia Dożynki Stonawskie. Razem z rolni
kami cieszyli się pozostali mieszkańcy gminy, przybyli goście z naj
bliższej okolicy i z Polski. Początek święta plonów miał dostojny
charakter. Przed Urzędem Gminy pastor Vladislav Volny pobłogosła
wił Chleby upieczone z mąki z tegorocznych żniw. Tam też uformo
wał się korowód bryczek i wozów alegorycznych, który pojechał
najpierw w stronę Górzan, jednego ze stonawskich osiedli.
Od kapliczki na Górzanach wyruszył następnie wokół Stonawy
pod Dom PZKO. W uroczystym korowodzie udział wzięli nie tylko
przedstawiciele gospodarzy Dożynek Stonawskich, którymi są Far
ma Stonawa, gmina oraz Miejscowe Koło PZKO. W zaprzęgach na
wozach drabiniastych i w bryczkach siedzieli również farmerzy i in
ni goście z okolicznych miejscowości z obu stron granicy. W rytmie
marsza orkiestry dętej szli członkowie działających w Stonawie or
ganizacji, m.in. sportowcy, umundurowani górnicy, myśliwi, zapre
zentowały się mażoretki, nie zabrakło jak zwykle strażaków.
Z zaimprowizowanego podium przy wejściu do Parku PZKO
przedstawiała ich po kolei konferansjerka Jolanta Żemlićka. Wraz
z nią witali gości trzej gospodarze: wójt gminy Andrzej Feber, wła

LESZNA DOLNA / Przegląd Kapel Ludowych odbył się w Lesznej
Dolnej już po raz jedenasty. W tym roku impreza była nad wyraz udana.
Słoneczna pogoda i zapach placków ziemniaczanych przycią
gnęły 8 września do ogrodu koło Domu PZKO sporo gości.

ściciel Farmy Stonawa Tadeusz Koch oraz prezes MK PZKO Wojciech

Organizatorzy zapewnili ciekawy program, który rozpoczął ZPiT

Feber. Na końcu korowodu dożynkowego jechały ozdobione nowo

Olza. Po nim na scenie pojawił się jeden z najmłodszych zespołów

czesne maszyny rolnicze. O tym, do czego służą, opowiedział

folklorystycznych u nas -Trzanowice (MK PZKO Trzanowice), który

wszystkim Tadeusz Koch. Podziękował też rolnikom za ich pracę.

zaprezentował folklor naszego regionu.

Wójtowi gminy przekazał bochen chleba.

Nie mogło na Przeglądzie Kapel Ludowych w Lesznej zabraknąć

Druga część obchodów dożynkowych miała miejsce w Parku PZKO,

partnerów z Jasienicy, z którymi MK PZKO Leszna Dolna współpracuje

gdzie na początek Farma Stonawa przygotowała darmowy poczęstu

już od lat. W ramach realizowanego wspólnie projektu transgranicz-

nek w postaci porcji kaszanki. Sprzedawano również inne wyroby ze

nego powstała scena plenerowa, na której odbywają się Przeglądy.

świniobicia. W programie kulturalnym na scenie wystąpiła najpierw

Zagrała też Etnograficzna Gurpa Herczawa. Miłe popołudnie za

kapela góralska Wałasi z Istebnej, która nie po raz pierwszy umilała go

kończyła naprędce spontanicznie stworzona kapela, którą konferan

ściom pobyt na dożynkach w Stonawie. Wałasi towarzyszyli już im tak

sjer nazwał wprost na scenie Słoneczko. Muzycy podczas koncertu

że podczas inauguracji imprezy i wzięli udział w korowodzie.

postanowili zmienić nazwę kapeli ze„Słoneczko"na„Czymuni?".

Z życzeniami dla żniwiarzy wyszli następnie na scenę mali członko

W tym roku imprezie towarzyszyła też wystawa rysunków Broni

wie zespołu regionalnego Dziecka ze Stonawy, działającego w Miej

sława Liberdy, która poprawiła humor niejednemu zwiedzającemu.

scowym Kole PZKO w Stonawie. Tadeuszowi Kochowi i Wojciechowi

Nowością były stoiska twórców marki regionalnej Góralsko Swobo

Febrowi przekazali kołacze, które na Dożynki Stonawskie upiekli miej

da, które cieszyły się niebywałym powodzeniem.

scowi pezetkaowcy. Kolo PZKO oferowało wszystkim uczestnikom

Przegląd Kapel Ludowych był też okazją do świętowania jubile

oprócz smacznych kołaczy z kilkoma rodzajami nadzienia również
placki ziemniaczane.

uszu 70-lecia Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego. Również

Widowisko folklorystyczne kontynuował ZPiT Suszanie Miejsco
wego Koła PZKO w Suchej Górnej, który pracuje pod kierownic-
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W Lesznej zagrały kapele
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w tym roku Tadeusz Szkucik przekazał MK PZKO nową rzeźbę, którą
uroczyście odsłoniła prezes MK PZKO Renata Szkucik i burmistrz
Trzyńca Vera Palkovskä.

(FIS) / Fot. Halina Szczotka
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Jubileuszowe Żwirkowisko
ŻWIRKOWISKO / W niedzielę 10 września, po 85 latach od tra

Podczas odpustu można było przejrzeć
kronikę Cierlicka

gicznej śmierci Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury, Zaolzie uczci

CIERLICKO-KOŚCIELEC / Coroczny odpust w Cierlicku-Kościelcu

ło ich pamięć.
Na mszy świętej w kościele w Cierlicku-Kościelcu w intencji lotni

obchodzony jest ku czci św. Wawrzyńca, któremu poświęcony zo

ków zebrali się żołnierze, członkowie stowarzyszeń wojskowych

wione zostały uroczyste msze św., atrakcyjny program w Domu Pol

oraz harcerze z Polski i Czech. Po odprawieniu nabożeństwa uroczy

skim Żwirki i Wigury przygotowało Miejscowe Koło PZKO.

stość wspomnieniowa przesunęła się pod pomnik Lotnika, gdzie
przebiegała według ceremoniału wojskowego Sił Zbrojnych RP.

stał kościół na kościeleckim wzgórzu. W niedzielę 13 sierpnia odpra

W kościele św. Wawrzyńca odbyły się tego dnia trzy msze św.,
dwie w języku czeskim, jedna po polsku. Temat życia i męczeńskiej

To tutaj, przy symbolicznych grobach Żwirki i Wigury, głos dzwo

śmierci patrona uroczystości podjął w homilii ks. Marek Żukowski.

nu rozpoczął uroczystość. Kompania Honorowa przedstawiła musz
trę, zabrzmiała też trzykrotna salwa honorowa. Głos zabrali goście

Podkreślił, że chociaż św. Wawrzyniec żył w III wieku, również dla nas
dziś może być przykładem do naśladowania.-Jest jednym z najbar

i organizatorzy uroczystości: burmistrz Cierlicka Martin Polaśek,

dziej łubianych świętych. Miał swoje ideały i potrafił żyć według nich

prezes MK PZKO Tadeusz Smugała, generał brygady Mirosław Je-

- mówił między innymi ks. Żukowski. - Św. Wawrzyniec pokazuje, jak

mielniak, płk. pil. Zenon Zgoła ze Stowarzyszenia Seniorów Lotnic

pomagać innym, abyśmy stali się radosnymi ofiarodawcami. Sam od

twa Wojskowego RP. List z Kancelarii Prezydenta RP do Tadeusza

nalazł w sobie więcej odwagi niż strachu.

Smugały odczytała Konsul RP w Ostrawie Maria Kovacs.
Wszyscy przemawiający docenili wysiłek, z jakim zaolziańscy

Wychodzący z kościoła przechodzili koło straganów odpusto
wych ze słodyczami, biżuterią, kosmetykami, wyrobami rękodziel

działacze pielęgnują pamięć o Bohaterach Przestworzy, kultywując

niczymi itp. Na łące obok ustawiono wesołe miasteczko.

w ten sposób polskość.
- Żwirko i Wigura zginęli realizując pasję, którą kochali najbar

kaowcy. Przed budynkiem jak co roku przygrywała orkiestra dęta

Do Domu Polskiego Żwirki i Wigury zaprosili kościeleccy pezet-

dziej. Poświęcali się jej całkowicie, osiągając przy tym liczne sukce

Hasićanka z Suchej Górnej, ustawiono stoły i ławy dla słuchaczy.Tra-

sy, z których my, ich następcy, jesteśmy dumni - powiedział generał

dycją odpustu jest już wystawa, która tym razem poświęcona zosta

brygady Mirosław Jemielniak, który przyjechał w imieniu Dowódcy

ła rodzimej miejscowości organizatorów imprezy. Goście oglądali

Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

„Cierlicko na starych widokówkach"ze zbiorów Davida Heczki.

- Społeczność Śląska Cieszyńskiego opiekuje się Żwirkowiskiem

Pocztówki uzupełniała interesująca kronika Cierlicka, przede

do dzisiaj, będąc przy tym strażnikiem pamięci o bogatych trady

wszystkim Cierlicka Dolnego, które w dużej części zalały wody za

cjach polskiego lotnictwa - podkreślił.

pory. Kronikę, a właściwie historię miejscowości spisał Adolf Buchta.

Po przemówieniach nadszedł czas na złożenie wieńców pod po

„Przy czytaniu moich, może nieudolnych opisów - pisał Buchta we

mnikiem. Na zakończenie zebrani mieli okazję usłyszeć kilka pieśni

wstępie - na pewno sobie czytelnik przypomni dużo i o swoich przeży

patriotycznych w wykonaniu zespołu Ta Grupa.

ciach. Proszę każdego, aby swoje spostrzeżenia i wiadomości napisał

W uroczystościach wzięła udział również wnuczka Żwirki - Ewa

na wolnych stronicach kroniki. Wspólnymi zapisami utworzymy coś

Żwirko-Niwińska. - Sprawia mi ogromną radość, że tak dużo osób

wartościowego". Jak powiedział naszej redakcji Jan Przywara, krewny

pamięta o dziadku i o Stanisławie Wigurze, że ta pamięć o nich jest

autora, powstało więcej wersji kroniki, ponieważ Adolf Buchta przera

kultywowana. Pomimo tego, że minęło już 85 lat, w dodatku jeste

biał ją potem i dopisywał nowe informacje. Uzupełniona wersja znaj

śmy poza granicami Polski - powiedziała wnuczka lotnika.

duje się w zbiorach Ośrodka Dokumentacyjnego Kongresu Polaków.

Po skończonej uroczystości w Domu Polskim Żwirki i Wigury od

Członkowie kościeleckiego Koła PZKO przygotowali dla gości rów

był się pokaz filmu w reżyserii Pawła Bogocza „Chwała Bohaterom".

nież coś smacznego dla podniebienia. W sali głównej były podawane

- Historia Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury jest rodzajem pre

napoje i gofry, szybko zabrakło domowych kołaczy. Natomiast w ka

tekstu do tego, żeby przypomnieć, że nawet coś tak strasznego jak

wiarence odpustowej oferowano dania obiadowe: rosół, a na drugie

śmierć może mieć czasem swoje pozytywne przesłanie - wytłuma

danie kotlety lub szaszłyki z ziemniakami lub sałatką ziemniaczaną.
CR / Fot. Czesława Rudnik

czył reżyser.

kc / Fot. Wiesław Przeczek
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70 LATPZKO

W GNOJNIKU NA JUBILEUSZ PZKO
Sfażenie

Działacze Miejscowego Koła PZKO w Gnoj
niku zaprosili26 sierpnia na uroczystość„70 lat
MK PZKO - historia i współczesność”. Wystawę
zdjęć i dokumentów w Domu PZKO można by

£2 !ł|

ło zwiedzić już także 19 i 20 sierpnia.

TEKST I ZDJĘCIA: CZESŁAWA RUDNIK

ÄiSlBi

UROCZYSTOŚĆ Z ODZNACZENIAMI
Podczas uroczystości nazwanej „70 lat
MK PZKO - historia i współczesność" nastą
piło otwarcie wystawy zdjęć i dokumentów,
które znajdują się w archiwum Koła, ale
również pochodzących z prywatnych zbio
rów jego członków. Prezes MK PZKO w Gnoj
niku Paweł Pieter przypomniał historię Koła.
Zasłużonym członkom, również tym, któ
rzy reprezentują młodsze pokolenie działa

li był Andrzej Kubisz, syn nauczyciela i poety

własną grupę muzyczną. W Kole organizo

czy i sympatyków PZKO, wręczone zostały

Jana Kub!sza. Pierwszym prezesem został Jó

wane były wigilijki, smażenie jajecznicy, pie

odznaczenia związkowe i dyplomy. Srebrną

zef Franek. Kołem kierowało ogółem 9 preze

czenie placków, prelekcje, zawody sporto

odznakę II stopnia otrzymali Franciszek Mo-

sów, m.in. Władysław Cieślar, Zbigniew Ko

we w siatkówce, turnieje w kręgle, wyciecz

lin i Anna Pieter. Złotą odznakę odebrała Ali

walczyk, Jan Buława, obecnie na czele zarzą

ki itp. Prowadzono kurs tańca towarzyskiego.

cja Toboła, srebrną odznakę Roman Molin,

du stoi Paweł Pieter.
W latach 60. dobrze rozwijał się teatr ama

mowanych salach. Dom PZKO, który stoi

Teper i Alina Unucka, natomiast brązową od

torski. Grano również sztuki bardziej ambit

obok polskiej szkoły, to dawny młyn. Udało

znakę Zbyszek Filipiec.

ne, głównym reżyserem był Ludwik Kowal

się go nabyć w 1981 roku, ale wymagał grun

W programie kulturalnym wystąpiła ka

czyk. Występowali nie tylko zdolni amatorzy

townego remontu. Otwarty został w 1987 ro

pela ludowa Torka. Udało jej się rozśpiewać

z Gnojnika, ale i z sąsiednich miejscowości.

ku, a dwa lata później nazwany został imie

i roztańczyć obecnych. Przygotowane zo

Pracował też dziewczęcy zespół taneczny, ich

niem Jana Kubisza. Po 20 latach zrobiono ko

stały również gry i zabawy dla dzieci. Przy

następczynie tańczą obecnie w zespołach

lejny remont, głównie kuchni i sanitariatów.

sprzyjającej pogodzie mogły się odbyć rów

w sąsiednich miejscowościach.

nież w ogrodzie przed Domem PZKO.

W1950 roku powstał w Kole chór miesza

WYSTAWA DAWNYCH ZDJĘĆ
I DOKUMENTÓW

Nie zabrakło też bogatego poczęstunku.

ny pod batutą Karola Płocicy, później Jana

Z ciepłych dań serwowano przysmaki z gril

Kołdra i Wiktora Kubicy. W latach 1964-67

Po wystawie z okazji 70-lecia PZKO opro

la, do kawy czy herbaty oferowano smaczne

śpiewał chór żeński pod batutą Władysława

wadzał prezes Koła w Gnojniku Paweł Pieter.

domowe wypieki.

Cieślara. Obecnie śpiewacy z Gnojnika spoty

Tu spotkał się między innymi z prezesem Ko

HISTORIA KOŁA
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Początkowo akcje odbywały się w wynaj

Paweł Pieter młodszy, Halina Słowik, Helena

kają się na próbach i koncertach wspólnego,

ła w Rzece Karolem Fojcikiem i wspólnie opo

obwodowego chóru PZKO Godulan-Ropica.

wiadali o osobach na zdjęciach, które najak

Miejscowe Koło PZKO w Gnojniku powsta

Filarem Koła był zawsze Klub Kobiet,

ło pod koniec 1947 roku. Jednym z założycie

okresowo działał Klub Młodych, który miał

ZWROT | 9/2017

tywniej działały na rzecz polskości w Gnojni
ku i najbliższej okolicy.

70 LAT PZKO

Wspominali przedstawienia, które realizo
wał obwodowy zespół teatralny PZKO. - Grała
na przykład Aurelia Szkuta zTrzycieża, reżyse
rował ówczesny dyrektor szkoły Jan Ryszko wymieniał Paweł Pieter. Zachował się również
album ze zdjęciami i cytatami ze spektakli.
Wśród materiałów na wystawie były do
wglądu broszurki wydawane z okazji kolej
nych okrągłych jubileuszy chóru Godulan
i połączonego zespołu Godulan-Ropica. Na
innych zdjęciach był np. występ zespołu ta
necznego, który prowadziły, jak poinformo
wał prezes Koła, siostry Kubiszówny, na balu
w bigotce Kameralnej w 1978 roku.
Zainteresowaniem zwiedzających cieszyły
się fotografie z budowy Domu PZKO. Budow
niczymi byli członkowie Koła z ówczesnym
prezesem Koła Janem Buławą i kierownikiem
budowy Eugeniuszem Filipkiem na czele, co
też zostało uwiecznione na zdjęciach.

nie powróciły do pezetkaowskiego archiwum

ły też inne materiały o pracy Koła w ostatnich

W uroczystości otwarcia w 1987 roku, jak

- wyjaśnił prezes Koła. Oprócz zdjęć wysta

latach, również te zamieszczone w „Zwrocie".

widać na fotografiach, wziął udział Włady

wiono dokumenty z początków Koła, proto

sław Młynek. Wystąpił pezetkaowski zespół

kół z zebrania, spis członków i in.

kabaretowy Andrusi ze Skrzeczenia, który
urozmaicił również program uroczystości

Jedną z cieszących się dużym zaintereso
waniem akcji było Spotkanie z Hokejem,
w którym udział wziął Aron Chmielewski.

NAJNOWSZE DZIAŁANIA

Wiele osób przybyło też na zeszłoroczne Spo

nadania Domowi PZKO imienia Jana Kubi-

Miłą pamiątką są zdjęcia z wycieczek,

tkanie Twórców Ludowych z Gnojnika i naj

sza w 1989 roku. Wśród gości byli wtedy Jan

kiedyś jednodniowych, od pięciu lat, jak po

bliższej okolicy, odbyła się wtedy wystawa ob

Szymik, Władysław Młynek.

informował prezes, dwudniowych. Na dwu

razów oraz prezentacja wierszy i opowiadań.

Były fotografie z obchodów 50-lecia PZKO,

dniowe wycieczki wyjeżdża Koło do Polski,

Ostatnią akcją, na którą co roku przyby

10-lecia Domu PZKO. Prezes Pieter ubolewał,

nie ma problemu z zapełnieniem autokaru.

wają członkowie i sympatycy wszystkich Kół

że Koło ma do dyspozycji tak niewiele zdjęć

Mistrzostwa w kręglach, które odbywają się

PZKO obwodu gnojnickiego, było 16 wrze

z tego okresu. Więcej udało się udostępnić

od lat 80., również znalazły się na zdjęciach

śnia spotkanie na Goduli. Osoby, które mają

zwiedzającym z 60-lecia PZKO, kiedy to prze

na wystawie, obecnie odbywają się obwo

problemy z poruszaniem się, mogły jechać

niesiono uroczystość w plener.

dowe turnieje.

autokarem. Śpiewał chór Godulan-Ropica,

Najstarsze zdjęcia dostarczyła na wysta

Były fotografie z wigilijki w starym lokalu

grała kapela Bezmiana, przygotowano po

wę Franciszka Chocholść. Jest wśród nich

koło dworca, ale też bardziej aktualne z Do

częstunek przy ognisku z kociołka oraz kieł

fotografia kuligu czy wycieczki obwodowej

mu PZKO. Obecnie spotkanie noworoczne

baski opiekane.

do Polski. Przy zdjęciach z początków dzia

odbywa się w pierwszą sobotę po Nowym

Pezetkaowcy z Gnojnika planują jeszcze

łalności Koła brakuje jednak niestety niekie

Roku. Organizowaną co roku akcją jest sma

jedną uroczystość z okazji 70-lecia PZKO.

dy dokładnych danych.

żenie jajecznicy. To jedno z łubianych przez

Zorganizowana zostanie razem z Kołem

pezetkaowców spotkań. Na wystawie poka

PZKO wTrzycieżu, a odbędzie się w połowie

- Zachowała się dokumentacja Miejsco
wego Koła PZKO w Gnojniku do 1950 roku.

zano zdjęcia z kilku z nich.

Materiały z następnych lat zabrała z powodu

Zwiedzający mogli śledzić audiowizualną

inwigilacji jednego z członków bezpieka i już

prezentację zdjęć z najnowszych imprez. By

października. Bliższe informacje o historii Ko
ła i aktualnej jego działalności znaleźć można
na stronie internetowej http://pzko.waz.cz/.
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Konzerne Jana Pawta II sięcaję Również
do ewanceucitiej pa Ra fi i w CieszYńsmem
Niektórzy przodkowie papieża Jana Pawła II mieszkali również na Śląsku Cieszyńskim,
gdzie należeli do parafii ewangelickiej w Błędowicach Dolnych. Mówią o tym dokumenty
przechowywane w Archiwum Ziemskim w Opawie.

TEKST: CZESŁAW GAM ROT/ ZDJĘCIA: CZESŁAW GAMROT, WIKIPEDIA
W 1821 r. w kościele ewangelickim w Błę
dowicach Dolnych (obecnie Hawierzów-Błę-

nież ojciec Macieja Franciszek i dziadek Bar
tłomiej Wojtyła, urodzony w 1788 r.

dowice) ochrzczono niejakiego Franciszka

Anna i Maciej powiedzieli sobie „tak"

Przeczka. Urodził się Bernardowi i Helenie

w 1878 r. Dokładnie za sto lat ich wnuk Karol

Brzeczkom w Datyniach Dolnych, które wów

Józef został papieżem Janem Pawłem II. An

czas wchodziły w skład Błędowic (ich mniej

nie i Maciejowi Wojtyłom urodził się w 1878 r.

sza część należała jeszcze do Szonowa). Usa

syn Karol (ojciec przyszłego papieża). Dwa la

modzielniły się dopiero w roku 1864, nato

ta po urodzeniu syna Anna Wojtyła zmarła.

miast sto dziesięć lat później zostały dzielnicą

W 1906 r. Karol Wojtyła pojął za żonę
Emilię Kaczorowską. Jako podoficer cesar

Hawierzowa.

sko-królewskiej armii żenił się w mundurze

EWANGELIK ŻENI SIĘ Z KATOLICZKĄ
Po jakimś czasie Franciszek, który zarabiał
na życie jako piekarz, wspólnie ze swoim bra

wojskowym, natomiast ślub odbył się w ów
czesnym kościele garnizonowym Świętych

Podobno imię Karol otrzymał na cześć

Apostołów Piotra i Pawła w Krakowie.

ostatniego cesarza Austrii i króla Węgier

tem Bernardem osiadł w Lipniku (obecnie

W tym samym roku przyszedł na świat

Karola I, natomiast drugie imię Józef ze

dzielnica Bielska-Białej). Tam poznał katolicz

ich pierworodny syn Edmund. Został leka

względu na szacunek, jakim jego ojciec da
rzył cesarza Franciszka Józefa I.

kę Marię Hessową, z którą w roku 1845 ożenił

rzem i żył tylko dwadzieścia sześć lat. Zmarł

się. Ślub mieli w lipnickim kościele katolickim

bowiem na szkarlatynę w szpitalu w Bielsku,

Karol Wojtyła senior miał pierwotnie zo

pw. Najświętszej Marii Panny. Drewnianą świą

gdzie zaraził się od pacjentki, której starał

stać krawcem, tak jak jego ojciec Maciej. Jed

tynię wkrótce potem zniszczył pożar.

się ulżyć w cierpieniu. Drugim dzieckiem

nak kiedy w 1900 r. został powołany do od

Ich córka Anna otrzymała katolickie wy
chowanie. Anna Brzeczek poznała krawca

państwa Wojtyłów była córka Olga, która

bycia czynnej służby wojskowej, po jakimś

jednak zmarła wkrótce po urodzeniu.

czasie zdecydował się na karierę żołnierza

Macieja Wojtyłę, pochodzącego z wioski
Czaniec niedaleko Bielska, który przeprowa
dził się do Lipnika, ponieważ miał tam szan

zawodowego. W latach 1901-1903 służył we

AKTOREM, CZŁONKIEM RUCHU OPORU
I TEOLOGIEM

Lwowie. Podczas pierwszej wojny światowej
został przeniesiony do Hranic na Morawach.

sę na liczniejszą klientelę, a tym samym na

18 maja 1920 w Wadowicach urodził się

Po upadku Austro-Węgier wstąpił do ar

większe zarobki. Z Czańca pochodzili rów

ich drugi syn Karol Józef, przyszły papież.

mii polskiej. Służył jako oficer w 12. Pułku
Piechoty w Wadowicach. Karierę wojskową
zakończył w stopniu kapitana.
W roku 1927 r. przeszedł na emeryturę,
a według innych źródeł opuścił armię i został
urzędnikiem. Dwa lata później zmarła mu
żona. W roku 1938 r wspólnie z dorastają
cym synem Karolem przeprowadził się z Wa
dowic do Krakowa, gdzie po dłuższej choro
bie zmartw 1941 roku. Został pochowany na
Cmentarzu Rakowickim.
W międzyczasie Karol Wojtyła junior roz
począł studia na Wydziale Polonistycznym
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
W wolnych chwilach jako zapalony sporto
wiec uczęszczał na mecze piłki nożnej po
pularnego krakowskiego klubu sportowego
Cracovia założonego 13 czerwca 1906.
Warto przy okazji wspomnieć, że ucznio

Spotkanie z prezydentem USA Ronaldem Reaganem
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wie miejscowych szkół, którzy mieli swój
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się w sierpniu 2004 r. W trakcie pielgrzymek
osiem razy odwiedził swoją ojczyznę. Jako
papież raz przybył też na Śląsk Cieszyński,
22 maja 1995 r. (po kanonizacji Jana Sarkandra w Ołomuńcu) zawitał do Skoczowa,
gdzie urodził się nowy święty.
Jan Paweł II spotkał się również z miej
scowymi ewangelikami i to w ich kościele.
Potem pod dwadzieścia dwa metrów wyso
kim metalowym krzyżem na skoczowskim
pagórku Kaplicówka celebrował mszę świę
tą, w której udział wzięło ok. 300 tysięcy
wiernych z całej Polski. Nie zabrakło wśród
nich ówczesnego polskiego prezydenta Le
cha Wałęsy i premiera Józefa Oleksego. Po
tem udał się na kilka godzin do Bielska Białej, a w końcu do Żywca. Wszystkie trzy

Kościół ewangelicki w Hawierzowie-Błędowicach, gdzie ochrzczono pradziadka papieża

miasta nadały mu obywatelstwo honorowe.
W ostatnich kilku latach swojego życia

udział w założeniu tego klubu, zmierzyli

pierwszym Słowianin. Wojtyła przybrał imię

miał poważne problemy zdrowotne. Pomimo

swe siły z członkami ekipy amerykańskiej

tego wytrwał na Stolicy Piotrowej aż do śmier

Buffalo Bill's West Show w pamiętnym me

Jan Paweł II na cześć swojego poprzednika
Jana Pawła I.

czu futbolowym, jaki rozegrano 13 czerwca

Na kartach historii zapisał się m. in. swo

remonii pogrzebowej uczestniczyły delegacje

imi kontaktami z Izraelem, odwiedzinami

z ponad 150 państw, a w Polsce została ogło
szona sześciodniowa żałoba narodowa.

1906 r. na krakowskich Błoniach.
Inicjatorem spotkania był przyszły znany

Instytutu Pamięci Męczenników i Bohaterów

polski astronom Stanisław Szeligowski, któ

Holocaustu Jad Waszem i modlitwą przy

ry również zdobył zwycięskiego gola, a któ

Ścianie Płaczu w Jerozolimie.

rego w młodości zaliczano do najlepszych
piłkarzy w Galicji.
Po wybuchu drugiej wojny światowej
Karol był zmuszony przerwać studia na uni

ci. Zmarł 2 kwietnia 2005 w Watykanie. W ce

WADOWICE - MIASTO PIELGRZYMKOWE

Podczas wizyty w Turcji spotkał się z pa

Wadowice, w których urodził się papież

triarchą Cerkwi prawosławnej. Walnie przy

Jan Paweł II, stały się celem pielgrzymów

czynił się do upadku totalitarnych systemów

i turystów z całego świata.

komunistycznych w Europie Wschodniej.

Miejsca bezpośrednio związane ze sław

wersytecie. Na utrzymanie musiał zarabiać

Jako pierwszy zwierzchnik kościoła kato

nym rodakiem przybliża Szlak Karola Woj

m. in. ciężką pracą fizyczną w kamienioło

lickiego odwiedził Biały Dom w Waszyngto

tyły o długości 4,5 kilometra. Ma trzynaście

mie i w oczyszczalni wody.

nie. Podczas swojego pontyfikatu beatyfiko

punktów, pierwszych siedem znajduje się

W1941 r. wspólnie z kilkoma kolegami za

wał i kanonizował więcej osób, niż ktokol

w centrum miasta na Placu Jana Pawła II

łożył podziemny Teatr Rapsodyczny, w któ

wiek z jego poprzedników. Było wśród nich

i w jego bezprośredniej okolicy. Poszcze

rym również grał. Udzielał się w konspiracyj

również kilku Polaków i Czechów, na przy

gólne miejsca oznaczone są tablicą informa

nej katolickiej polityczno-wojskowej organi

kład Jan Sarkander, Jan z Dukli, Maksymilian

cyjną z archiwalnym zdjęciem obiektu i opi

zacji Unia. Później postanowił studiować

Kolbe, Melchior Grodziecki, Agnieszka Prze-

sem historycznym w trzech językach - pol

teologię i wstąpił do tajnego Metropolitalne

myślidka (Aneżka Ćeska) czy Zdzisława Cze

skim, angielskim i włoskim.

go Seminarium Duchownego w Krakowie.

ska (Zdislava z Lemberka).
Jako jednego z ostatnich wyniósł na ołta

ZWIERZCHNIKIEM
KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

rze Karola I, ostatniego cesarza Austrii i króla
Węgier, na cześć którego podobno otrzymał

1 listopada 1946 został wyświęcony na

imię Karol. Kiedy papież spotkał się raz z jego

księdza, 4 lipca 1958 r. mianowano go bisku

żoną, Zytą Burbon-Parmeńską, zwrócił się do

pem tytularnym Ombrii oraz biskupem po

niej słowami: „Miło mi powitać cesarzową

mocniczym Krakowa. W 1963 r. odbył piel

mojego ojca" Ostatni cesarz zmarł w 1922 r.,

grzymkę do Ziemi Świętej. Od 1964 r. zaczął

Zyta dożywszy sędziwego wieku dziewięć

pełnić obowiązki arcybiskupa metropolity

dziesięciu sześciu lat, zmarła w 1989 r.

krakowskiego.Trzy lata później został nomi
nowany na kardynała.

KRÓTKA WIZYTA W CIESZYŃSKIEM

16 października 1978 r. w Watykanie kar

Będąc głową Kościoła katolickiego od

dynałowie wybrali go na 264. papieża. W hi

początku poświęcał dużą uwagę zagranicz

storii kościoła katolickiego nastąpiła wielka

nym podróżom apostolskim. Według ofi

zmiana, jego zwierzchnikiem stał się po

cjalnych danych odbył ich aż sto cztery do

czterystu pięćdziesięciu pięciu latach czło

129 krajów, więcej, niż ktokolwiek z jego

wiek, który nie był Włochem, a ponadto był

poprzedników. W ostatnią (do Francji) udał

Bazylika Mniejsza w Wadowicach
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Muzeum Miejskie wWadowicach

Dom rodzinny papieża w Wadowicach
Trasa rozpoczyna się od kamienicy, w któ

rowania Najświętszej Marii Panny. Właśnie tu

przyszły zwierzchnik Kościoła katolickiego.

rej urodził się Wojtyła, a w której w 1929 r.
zmarła jego matka Emilia. W 1919 r. państwo

taj Karol Wojtyła został ochrzczony jako nie

Obecnie kremówki oferują wszystkie cu

mowlę, przystąpił do pierwszej komunii świę

kiernie i kawiarnie w Wadowicach.

Wojtyłowie wynajęli na pierwszym piętrze

tej oraz bierzmowania. 10 listopada 1946 r.

Na ul. Mickiewicza można odwiedzić

dwu pokojowe mieszkanie z kuchnią. Ojciec

odprawił tu swoją mszę prymicyjną. 25 marca

dawne gimnazjum, do którego Karol Wojty

i syn zajmowali mieszkanie aż do ukończenia

1992 jako papież nadał świątyni tytuł Bazyliki

ła przez osiem lat uczęszczał, a potem zda

gimnazjum przez Karola w 1938 r. W latach

Mniejszej.

wał w nim maturę.

2010-2013 całą kamienicę zaadaptowano na

W pobliżu kościoła znajduje się budynek

W Klasztorze o.o. Karmelitów Bosych

muzeum. Jego punktem centralnym pozo

magistratu. W okresie międzywojennym

z Sanktuarium św. Józefa na ul. Karmelitań-

stało mieszkanie, w którym urodził i wycho

mieściła się tu również szkoła powszechna,

skiej na ołtarzu głównym znajduje się obraz

wywał się przyszły papież.

w której w latach 1926-1930 pobierał nauki

św. Józefa ozdobiony pierścieniem papie

Karol Wojtyła.

skim, który Jan Paweł II otrzymał podczas

Naprzeciwko dawnego, oryginalnego

Czwartym i szóstym miejscem na trasie

stoi budynek Muzeum Miejskiego. W cza

jest Dom Katolicki i sam rynek, przemianowa

Kościół pw. św. Piotra Apostoła wzniesio

sach, kiedy Wojtyła mieszkał w Wadowicach,

ny na Plac Jana Pawła II. W latach 2010-2013

no jako wotum dziękczynne za wybór Karola

na parterze tego budynku mieściła się jadło

przeprowadzono jego rewitalizację. Położono

Wojtyły na Stolicę Piotrową oraz za ocalenie

dajnia państwa Banasiów, w której po zgonie

nową granitową nawierzchnię, zamontowa

w zamachu 13 maja 1981 r. W byłych koszarach

matki, stołował się młody Karol wraz z ojcem.

no nową fontannę i zrekonstruowano starą

12 Pułku Piechoty służył kiedyś ojciec papieża.

Obecnie lokal ten jest siedzibą biura Małopol

studnię. W płytę rynku wmontowano 161 ta

Do Domu Zgromadzenia Sióstr Nazareta

skiego Systemu Informacji Turystycznej. Na

blic upamiętniających pielgrzymki Jana Pawła

nek Karol uczęszczał jako dziecko do ochron

piętrze znajduje się Muzeum Miejskie z wy

II do ojczyzny i ponad stu krajów świata.

stawą -„Wadowice, miasto w którym wszyst
ko się zaczęło".

ŚLADAMI JANA PAWŁA II

Budynek byłej cukierni Karola Hagenhu-

ki (przedszkola). Dawny gmach Towarzystwa
Gimnastycznego„Sokół"zbudowano w 1889

bera jest usystuowany na Placu Jana Pawła

roku i był to drugi taki obiekt w całej Galicji.

II pod nr 15. Receptura produkcji kremówek

W okresie międzywojnia z obiektu korzystała

Hagenhubera, zaczerpnięta od najlepszych

wadowicka młodzież. Karol Wojtyła brał tu

Kolejnym obiektem na Szlaku jest ładna

mistrzów z Wiednia, cieszyła się aprobatą

udział w przedstawieniach teatralnych jako

późnobarokowa Bazylika Mniejsza pw. Ofia-

miejscowych smakoszy. Polubił je również

aktor i współreżyser.

Kamienice na Placu Jana Pawła II w Wadowicach
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pierwszej podróży do Meksyku.

wejścia do „Domu Rodzinnego Jana Pawła II"
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O NAJNOWSZE) TWÓRCZOŚCI
FRANCISZKA NASTOLCZVKA
Chociaż trudno w to uwierzyć, pochodzący z Bystrzycy poeta Franciszek Nastulczyk ukończył w tym roku sześćdziesiąt lat.
TEKST: LIBOR MARTINEK / PRZEKŁAD: CZESŁAWA RUDNIK / ZDJĘCIE: MARIAN SIEDLACZEK

SPOTKANIA Z POETĄ

wodowej Szkole Leśniczej w Bilej, maturę

W DUCHU PODOBNYM DO RILKEGO

Po raz pierwszy zetknąłem się z tym poetą

zdał w Technikum Drzewiarskim w Hrani-

Lektura wierszy zbiorku „Milion mści
wych okruchów"urzeka atmosferą elegijną.

w Bibliotece Miejskiej w Cieszynie, gdzie miał

cach na Morawach. Studiował w cieszyń

wówczas uroczysty wieczór z okazji swych

skiej Filii Uniwersytetu Śląskiego w Katowi

Przychodzi na myśl zbiór w podobnym du-

60. urodzin poeta Wilhelm Brzeczek (rodak

cach, a studia pedagogiki i filozofii konty

chu„Elegie duińskie"(1923) praskiego roda

z Karwiny, po ślubie mieszkający również

nuował na Uniwersytecie Jagiellońskim

ka pochodzenia niemieckiego Rainera Marii

w Bystrzycy nad Olzą). Było to w 1996 roku,

w Krakowie, ukończył je w 1983 roku. Wy

Rilkego, chodzi jednak tylko o nastrój, który

kiedy byłem na stażu semestralnym w ra

kształcenie uzupełnił na podyplomowych

oba tomiki zawdzięczają podmiotowi autor

mach studiów doktoranckich w Filii UŚ w Cie

studiach informatyki i wychowania fizyczne

skiemu, a nie o środki poetyckie.

szynie u prof. Edmunda Rosnera, fachowca

go w Bielsku-Białej, gdzie ożenił się i miesz
ka.

wa się jednocześnie jedno raczej żartobliwe

jak się patrzy od literatury regionalnej Śląska

Z biograficznego punktu widzenia nasu

Karierę literacką rozpoczął jeszcze na Za

skojarzenie, że obaj poeci pobierali nauki

Potem spotkaliśmy się z Frankiem, jak do

olziu, nadal bierze udział w literackich ak

w Hranicach na Morawach, chociaż każdy

Franciszka zwracają się przyjaciele, na kilku

cjach w regionie. Jako poeta zadebiutował

w innym czasie, każdy na innym kierunku (Ril

edycjach festiwali poetyckich w Brzegu dzię

na łamach „Ogniwa" w Czeskim Cieszynie

ke przygotowywał się do kariery oficerskiej

ki zaproszeniu poety i organizatora Najazdu

w 1978 roku. W 1985 roku publikował w al

w armii) i każdy zdobył inne doświadczenia.

Poetów na Zamek Piastów Śląskich Janusza

manachu „Spotkanie" i został zauważony

Rilke w dziesięciu wierszach „Elegii duiń-

Wójcika, ale również na przykład o wiele bar

przez krytykę literacką. W polskiej edycji

skich" (chodzi więc o niezbyt obszerne dzie

Cieszyńskiego.

dziej na północy Polski w Więcborku na mię

ostrowskiego wydawnictwa Profil miał uka

ło) w charakterystycznym dostojnym niery-

dzynarodowym festiwalu poetyckim, który

zać się tom Nastulczyka „Szept wiatru') ale

mowanym rytmie odrzuca wszystko, co

organizował dzięki grantom dla rozwoju wsi

do wydania już nie doszło.

mniej ważne, i tematem poezji staje się ży

poeta Paweł Szydeł, zarazem ówczesny re

Zadebiutował kilka lat później zbiorem

cie (i śmierć), Bóg i stosunek człowieka do

daktor kwartalnika literackiego „Pobocza"

„Tam za pozornie przezroczystym powie

nich. Początek pierwszej elegii jest jak inwo

(przestał istnieć w ubiegłym roku), którego

trzem" (Cz. Cieszyn, 1993), następnie wydał

kacja: „Któż, gdybym krzyczał, usłyszałby

członkami kolektywu redakcyjnego byliśmy

„Czas i obecność" (Cz. Cieszyn, 1994), „Ćmy

mnie z anielskich / zastępów? i nawet gdyby

razem z Frankiem.

i inne wiersze" (Bielsko-Biała, 1997), „Jesień

chwycił mnie któryś /nagle za serce: i tak

Twórczością poetycką Franciszka Nastul-

stulecia" (Bielsko-Biała, 2000), „Przewodnik

bym się zatracił przed jego / bytem silniej

czyka zajmowałem się na łamach „Zwro

ślepego psa" (Bielsko-Biała, 2003),„Przypad

szym. Bo nie czym innym jest piękno, / jak

tu" dwukrotnie, po raz pierwszy oceniałem

kowa wieczność" (Bielsko-Biała, 2006), „Höl

przerażenia początkiem, który jeszcze zno

i interpretowałem jego twórczość z okazji

derlin maluje" (Bielsko-Biała, 2009) „Milion

simy, / i podziwiamy je tak, gdyż nami po ci

55. urodzin poety wartykule„Jesień stulecia.

mściwych okruchów" (Mikołów, 2014) i „Gra

chu pogardza, / aby nas zniszczyć. Każdy

Nad poezją Franciszka Nastulczyka"(„Zwrot",

na czas" (Bielsko-Biała, 2017) oraz już wspo

anioł jest straszny". (Tłum. Andrzej Lam.)

2012, nr 10, s. 41-43), a następnie z okazji

minany czeski wybór wierszy„Pmvodce sle

Różny jest nastrój poszczególnych elegii.

wydania czeskiego wyboru jego twórczości

peho psa" (Ostrawa, 2015). Jego wiersze

Zwięzłą interpretację elegii podał sam Rilke

„Prüvodce slepeho psa"w 2015 roku w ostraw-

ukazały się w szeregu antologii, zbiorów i al

w liście wyjaśniającym do ich polskiego tłu

skim wydawnictwie Protimluv w przekładzie

manachów, fragmenty twórczości opubli

macza Witolda Hulewicza. Dowiadujemy się

Lenki Danhelovej, poetki oraz uczestnika fe

kowano na łamach wielu czasopism, gazet

z niego to, czego można się już domyślić

stiwalu literackiego w Więcborku; chodziło

i kalendarzy. Tłumaczy również z języka cze

z atmosfery utworów, a mianowicie, że poj

o recenzję pod tytułem „Czeski Przewodnik

skiego i słowackiego, głównie poezję.

ślepego psa Franciszka Nastulczyka"(„Zwrot",
2015, nr 3, s. 34-35).

Ponieważ mój sumujący artykuł o twór
czości Nastulczyka sprzed pięciu lat ze wzglę

mowanie świata w„Elegiach"(czyli Rilkego),
choć w zasadzie religijne, jest konsekwent
nie niechrześcijańskie.

du na daty wydania jego zbiorów poetyckich

ZWIĄZANY Z BIELSKIEM BIAŁĄ
Przypomnę krótko, że Franciszek Nastul-

kończył się na zbiorze „Hölderlin maluje",

Z MŁODZIEŃCZĄ INTENSYWNOŚCIĄ

nadarza się teraz okazja, by omówić jego dwa

W wierszach Nastulczyka o charakterze

czyk urodził się 22 sierpnia 1957 roku, po

najnowsze polskie tomiki, czyli „Milion mści

elegijnym powraca pewien ważny leitmotyw,

ukończeniu PSP w Bystrzycy uczył się w Za

wych okruchów" i „Gra na czas".

jest to pragnienie przeżywania rzeczywistości
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z młodzieńczą intensywnością i świeżością,

czenia, opis przyrody staje się zapisem sta

trafi złapać chwilę ekstatycznego wyrwania,

można nawet odnieść wrażenie, że podmiot

nu duszy obserwatora.

w którym choć na chwilę otwiera się przed

liryczny tej poezji nieustannie poszukuje pod
niet, przeżyć i spotkań, które umożliwiłyby

nami inny wymiar rzeczywistości, zanoto

GŁĘBIA BEZPIECZEŃSTWA

wać rodzaj nastroju egzystencjalnego.

mu przebudzenie w sobie już poniekąd przez

Kraina mentalna ma jednak u Nastulczy-

Nastulczyk jest mądrym sceptykiem, po

wiek i doświadczenia przytłumionej wrażli

ka wiele odcieni i nastrojów, chociaż prze

trafi ujrzeć nędzę ludzkiego istnienia, ale

wości. Poeta odnawia ochotę do pełnego ży

waża sceptycyzm i powątpiewanie. Nie jest

nie wpada w rozpacz i jest mu zarazem ob

cia, potrzebuje zobaczyć siebie w relacji z in

zatem niespodzianką, że w zbiorze z pór ro

cy moralizatorski czy katastroficzny patos.

nymi ludźmi w nowej i dokładniej określonej

ku występują najczęściej jesień i zima, a wraz

Nie oferuje prawdy dla wszystkich i zarazem

sytuacji egzystencjalnej.

z tym i atmosfera krainy, która ewokuje na

dla nikogo, ale pielęgnuje własną osobistą

strój smutku, melancholii czy apatii.

prawdę i prywatny pogląd.

Już w wierszu „chłodno" (autor w tytułach
wierszy używa małych liter), który otwiera to

Nastulczyk nie koncentruje się wyłącznie

Aby wyrazić sprzeczności, w których żyje

mik, czyta my: „jutro pójdę tam gdzie chmury

na uczuciach podmiotu lirycznego, ale cho

współczesny człowiek, posługuje się para

dotykają ziemi / może rozstąpi się zasłona /

dzi mu o coś więcej, o uogólnienie sytuacji

doksem: „teraz nic się nie dzieje / chociaż

i znów czyste i pierwsze będą uczucia / jak

człowieka. Poeta jakby wyrażał myśl, że jeśli

dzieje się wszystko" „język się zapomniał /

rosa na liściach / jak woda w potoku". Żeby

nie można zatrzymać czasu i nieodwracalne

i milczy w każdym słowie",„patrzę i jestem tu

można było przeżyć coś nowego i przezwy

jest starzenie się każdego z nas, nikogo nie

obcy / jak wszyscy". Paradoks jest dobrze wy

ciężyć to stare, potrzeba, abyśmy udali się

ominie umieranie duchowe i fizyczne, nale

braną figurą, ponieważ chwyta rzeczywistość

w podróż, która jest zmianą umożliwiającą

ży w sobie szukać głębi bezpieczeństwa -

w jej przemianie, niejednoznaczności i niede-

zobaczyć świat w jego inności, jest sposo

centrum securitatis. Owo poszukiwanie au

finiowalności. Podmiot liryczny już wie, że

bem, który umożliwia przeżywanie go ina

torskie jest wprawdzie świeckie, bez wiary

wszystkie podstawy i punkty, na których

czej, a więc zaznanie nowego uczucia. Zresz

i obecności Boga, ale w przenośni chodzi

można się oprzeć, są krótkotrwałe, ponieważ

tą to uczucia najmocniej łączą nas ze świa

i w jego wypadku o szukanie opory w sa

i on sam jest tu tylko na chwilę:„czym jest na

tem, włączają w rzeczywistość, odnawiają

mym sobie, w sile wewnętrznej, w osobistej

sze życie / ten epizod / mgnienie w czasie któ

naszą witalność. Jeśli słabnie w nas empatia

zdatności i godności, a więc m.in. zgodnie

rego nie ma / w chwili / która jest" („ognisko").

i nie potrafimy jej odnowić, życie wydaje się

z poglądami Jana Amosa Komeńskiego z je

nudne, jałowe, pełne przewidywalnych ge

go dodającego otuchy filozoficzno-religij-

stów, myśli i sposobów zachowania.

nego traktatu „Centrum securitatis", czyli

Inny zasadniczy pogląd poety wychodzi

Głębia bezpieczeństwa, który dziś mogliby

z doświadczenia, że nie ma wielkiego sensu,

śmy nazwać Centrum bezpieczeństwa.

abyśmy całkiem poświęcili się jakiejś myśli

Podobnie jak wiersz na wstępie wybudo
wanych jest cały szereg innych w zbiorze.

MĄDROŚĆ WIEKU DOJRZAŁEGO

Punktem wyjścia obrazu poetyckiego jest

Jak pisze bystrzycki poeta: „nie chcę wi

obserwacja poetycka krainy, przyrody, wy

dzieć niczego na zewnątrz / odwracam swój

odkryjemy ich groteskową czy trywialną po

darzenia czy sytuacji. To wywołuje stan au

wzrok do środka / do suchej i jałowej pusty

stać. Co wtedy pozostaje poecie? Stosunko

torefleksji podmiotu lirycznego, dochodzi

ni przeszłości / gdzie czekają na mnie /

wo dużo - po prostu opowiadać o swoim ja,

do aktywizacji obrazowości poetyckiej, któ

wszystkie zabite chwile" („przeszłość"). Ob

0 tym, kim jestem i jak istnieję. Jednak bez na-

ra wyrywa podmiot ze stagnacji duchowej,

umieranie duchowe pod wpływem starze

dętości i niepotrzebnych nadziei. Być może

smutku i melancholii. Między człowiekiem

nia się dotyczy również zamierania owych

na tym polega mądrość wieku dojrzałego...

i przyrodą zawiązane zostają aktywne połą-

tęsknot, myśli, przeżyć z przeszłości w nas.

To wszystko dobrze widoczne jest na

Ani nasza pamięć nie jest więc zdolna do te

przykład w tryptyku o dojrzewaniu artysty.

go, by obronić nas przed sukcesywnym po

Trzy wiersze, z których jeden napisany został

wstawaniem cmentarza duchowego, po

w 1988 roku, drugi w 2001 roku, trzeci w 2012

nieważ nie wytrzyma próby egzystencji.

czy rzeczy, ponieważ wcześniej czy później

roku, pokazują drogę, którą przebył poeta, ale
określają też sytuację liryczną całego zbiorku.

MGNIENIE W CZASIE
W zbiorze „Milion mściwych okruchów"
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Każdy wiersz rozpoczyna dwuwiersz „nie
zatrzymałem młodości / i nie poznałem sen

znajdujemy też oczywiście wiersze pełne ży

su", ale komentarz do każdego z nich jest inny

cia, nasycone słońcem, światłem, latem i mło

w różnych okresach życia: „nie zatrzymałem

dością, są to jednak bardziej wyjątki w szarej

młodości / i nie poznałem sensu // wszystko

raczej krainie poetyckiej:„młodość jest wtedy

poza tym / jest klęską" („trzydziestoletni po

/ kiedy wszystko jest możliwe / szczególnie

eta mówi o klęsce");„nie zatrzymałem młodo

latem kiedy dzień / się nie kończy i nie zaczy

ści /i nie poznałem sensu//próbowałem/za

na /tylko trwa w ekstazie rzeczywistości / za

pisać tę klęskę" („czterdziestoletni poeta mó

pachu lip i siana"(„jest wtedy").

wi o poezji"); „nie zatrzymałem młodości /

Wyrwanie z rzeczywistości jest tu syno

1 nie poznałem sensu // zastanawiam się co to

nimem wiecznego „teraz", którego nie po

/ jest młodość i sens"(„pięćdziesięcioletni po

trafimy przedłużyć, ponieważ jesteśmy isto

eta mówi o przemijaniu").

tami temporalnymi, wydanymi na pastwę

Młody poeta z charakterystycznym dla

czasu i przemijania. Chyba tylko sztuka po

jego wieku naciskiem uważa, że wszystko,

LITERATURA

co nie jest idealne, należy pojmować jako

tych wierszy potrafi przylgnąć do rzeczywi

klęskę. Poeta, powiedzmy, w średnim wieku

stości i otworzyć się na jej piękno i intensyw

skoncentrowany jest na tym, aby jak najdo

ność. Z tej przyczyny z jednej strony znaj

kładniej wyrazić swoje istnienie w świecie.

dziemy wyznanie typu „codziennie obolały

Dojrzały poeta zadaje najprostsze, a zara

zmęczony / bez radości próbuję żyć", z dru

zem najtrudniejsze pytanie, które jest naj

giej strony pragnienie„trwać w zachwycie".

bliższe prawdy, kiedy pyta o sedno spraw

Fascynowało mnie zawsze, jak Nastulczyk,

i nie zajmuje się sposobem, w jaki przejawia

uczący gimnastyki w szkole podstawowej,

się rzeczywistość, jak jawi nam się świat.
Usiłowania poetyckie Nastulczyka, by

a zarazem filozof po studiach, potrafi w swych
wierszach połączyć witalizm ze sceptyczną

„zapisać tę klęskę", brzmią zapewne prze

postawą wobec świata.To poeta, który uświa

sadnie, jeśli w jego wypadku absolutnie nie

damia sobie przemijalność i przypadkowość

można mówić o twórczej ani nawet życio

wszystkiego, co istnieje i co nam się dzieje,

wej przegranej. Możemy jednak przyjąć po

jednocześnie potrafiąc w sobie nieustannie

gląd, który wynika z postawy autora, że klę

znajdować chęć do życia, jeśli obserwuje ją

ską człowieka jest nieodwracalny upływ

zarazem i znajduje w świecie i przyrodzie.

czasu. A o tym przecież mówi ten tomik.

Franciszek
Nastulczyk

GRA

Nowy tom „Gra na czas" rozwija tematy,
które znamy z wcześniejszych zbiorów Na

PRAWDA 0 PRZEMIANACH
Jak zauważył inny recenzent tego zbiorku

stulczyka, ale ich kontynuacja uchwycona
została, wydaje się, nieco inaczej. Owa in

Grzegorz Kociuba („Topos, Dwumiesięcznik

ność polega na zawężeniu kąta obserwacji,

Literacki" 2014, nr 4, s. 160-162), piękno jest

jest przy tym znaczące, że w wielu nowych

samych i świat wokół nas, tylko dzięki niemu
możemy zaznać intensywności i niezwykło

w tym zbiorku raczej szkiełkiem powiększa

wierszach pojawia się chronotop ogrodu.

ści życia, jego piękna i sensu.

jącym niż plastrem na rany, w którym widać

Nie tylko przedstawiany jest w różnych po

Doświadczony autor„nie filozofuje" niepo

dramat współczesnego człowieka, polegają

rach roku, ale przede wszystkim brak tu ja

trzebnie o czasie ani o czasie nie opowiada,

cy m.in. na tym, że dawne obrazy, dyskursy,

kiejkolwiek oznaki rozczulania się nad pięk

lecz działanie czasu wiarygodnie pokazuje

wartości tracą znaczenie, a nowe trzeba do

nem przyrody.

przede wszystkim na własnej walce z tym fe

piero stworzyć w realiach „płynnej nowocze

Ogród jest poecie bliski, ponieważ jest

nomenem, na tym, co z nim jako konkretnym

sności" (jak mówi polski socjolog Zygmunt

czymś realnym, bliskim, w zasięgu ręki.

człowiekiem robi czas:„białe sosny we mgle /

Bauman), w wielości ofert i spojrzeń, nie

W świecie, który sprowadzony został do ko

nie wierzę im i nie płaczę / jak przy czarnych

pewnych kryteriów i mierników.

ryta czy kanału (!) nieustannego toku obra

brzozach / las jest we mnie / poprzerastany

Nic więc dziwnego, że również poeta

zów i informacji, który nie ma w sobie nic

jestem drzewami / rosnę jak one // słoje lat /

czuje się zagubiony, zdezorientowany i osa

trwałego i stałego, ogród wydaje się filarem

znaczę nacięciami noża / w swojej chorej gło

motniony. Kto jednak wytrwa do końca, ten

rzeczywistości. Nie trzeba się obawiać, że

wie" („las").

może coś zobaczy, wypowie i stworzy.

nagle zniknie, a na jego miejscu pojawi się

Zbiór „Milion mściwych okruchów" jest

coś chwilowego i krótkotrwałego.

w zakresie kompozycji. Wraz z autorem po

książką mądrą, nieco gorzką, w każdym ra
zie szczerą, uczciwą i prawdziwą. Jej autoro

Oprócz znaczeniowego planu wierszy
zbiorku interesuje nas jeszcze ich jakość

PRZEŻYWANIE ISTOTY ŚWIATA

stawia do zbiorku Grzegorzem Kociubą mo

wi udało się w niej w sposób aforystyczny,

Jest więc zupełnie pewne, że jednym

żemy konstatować, że dopracował się wła

miejscami gnomiczny wyrazić ważną praw

z podstawowych pragnień podmiotu wier

snej formy poetyckiej. O jaki wiersz zatem

dę o przemianach nie tylko siebie jako czło

szy Nastulczyka jest właśnie poszukiwanie

chodzi?„Otóż taki, w którym słowo przylega

wieka, ale i twórcy jako takiego, a więc

podstawy, istoty, czegoś trwałego, w zna

do egzystencji, a egzystencja do słowa.

w tym wypadku poety.

czeniu ontologicznym czy aksjologicznym:

W tym wierszu nic nie jest na siłę, nie jest

ZAPIS DOŚWIADCZEŃ
EGZYSTENCJALNYCH

„wczesna wiosna i długie lato / jesień jak

wydumane i wykombinowane. Poeta nie

matka karmiąca / śliwki i jabłka słodkie /

jest w nim ani kimś więcej, ani mniej, niż eg

w późne popołudnia // ich słodycz przenika

zystencjalnie jest".

Ostatni tom Nastulczyka „Gra na czas"

do naszych snów / przemiana ziemniaków

W kontekście współczesnej polskiej po

którego promocja odbyła się 13 czerwca

w popiele / z naci pachnących jak kadzidło

ezji to ważne stanowisko, ponieważ zda

2017 roku w Piwnicy Literackiej Książnicy

// siwe smugi zmierzchu / i czerwone kro

niem Kociuby jej znaczna część jest zbyt

Beskidzkiej w Bielsku-Białej w Dziale Zbio

ple głogu / ostatnie soczyste jeżyny / senny

konceptualna i przeintelektualizowana, dla

rów Specjalnych, każe mniemać, że prezen

wrzos" („wczesna wiosna").

tego wionie od niej chłód emocjonalny i her-

tuje zapis doświadczeń egzystencjalnych

Tęsknota za czymś trwałym, pewnym, ale

metyzm semantyczny. Podczas gdy wiersze

odgrywających się między dwoma przeciw

również głęboka potrzeba uratowania tego,

Nastulczyka mogą nam nie tylko powiedzieć

stawnymi stanami podmiotu. Z jednej stro

co jest w nas i w świecie prawdziwe, piękne,

coś zasadniczego, ale dotyczą nas również

ny jest to melancholia i smutek jako rezultat

mądre, dobre i empatyczne jest rezultatem

bezpośrednio, ponieważ ich autor nie tylko

nieustannie upływającego życia, z drugiej

intensywnego przeżywania i przemyślenia

intensywnie obserwuje świat i zastanawia

strony radość, epifania i ekstaza, które poja

czasu. Ponieważ czas jest żywiołem destruk

się nad nim, ale także autentycznie przeży

wiają się w chwilach, kiedy rzecznik liryczny

cyjnym, albowiem trawi nasze istnienie, nas

wa jego istotę.

■
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KRZYŻÓWKA ZWROTU

KRZYŻÓWKA ZWROTU
Wśród autorów prawidłowych
rozwiązań zostanie rozlosowana
nagroda książkowa.

Rozwiązanie krzyżówki z nr. 7/2017:
Miesiąc lipiec musi przypiec i ostatki
mąki wypiec.

Rozwiązanie dodatkowe prosimy
przesyłać na adres pocztowy lub
email: info@zwrot.cz
do 8 listopada 2017.

Nagrodę książkową wylosowała
Alena Cieślar z Trzyńca.
Gratulujemy!

POZIOMO:

I. przyczyna
7. warszawski zespół dżezu
tradycyjnego
10. zjawisko szybko przemijające
II. łobuziak
12. najważniejszy w kręgosłupie
13. kopiarka
18. worek skórzany na napoje
21. zgrana kompania
24. stworzonko
25. bardzo rzadka bylina

26. roślina na olej i paszę
27. dawna drukarnia
31. trupa teatralna
34. występowanie cech przodków
38. walczył pod Troją
39. mieszka w Aszchabadzie
40. gruzińska metropolia
41. polskie włókno poliestrowe
42. bajkowy liliput
46. Cahera z Siedmiu wspaniałych
50. wielki nieład

53. galaretowaty jamochłon
54. z Marksem do pary
55. najsłynniejszy z Saint-Tropez
56. niemiecki obóz koncentracyjny
59. ósmy stopień gamy muzycznej
63. przędza z jedwabiu naturalnego
67. w Austrii leży
68. firmament
69. obicie mebla
70. wielki wstyd
71. zakryje dziurkę na rękawie

PIONOWO:

1. urok, czar i wdzięk
2. ozdoba Chaplina
3. ostatnia do poratowania
4. czynele
5. duńskie klocki
6. podzielona wyspa
7. niezbyt poręczny instrument
8. ciężarek do obciążania sieci
9. wstańka
14. śnieżny rower
15. świńskie kopytka
16. filcowe ochraniacze
17. fotograficzny lub radiowy
19. jedno z imion Niemcewicza
20. element dekoracyjny w formie
kropli
22. stadium rozwojowe pszczoły
miodnej
23. kobyła
28. miękka tkanina bawełniana
29. dawne okrycie męskie
30. część ołtarza nad stołem
31. cenna staroć
32. zwinna jeleniowata
33. symbol bogactwa
35. jeden z satelitów Urana
36. wyspa na Morzu Śródziemnym
37. chodzi w habicie
43. podąża korytem
44. przytępiony u starca
45. lampę osłoni
47. bylina z rodziny jaskrowatych
48. papieski wysłannik
49. lokum dla tucznika
51. u boku jelenia
52. kryjąca farba wodna
56. młody amerykański gimnastyk
57. ulubiony kolor Zawiszy z Garbowa
58. główna tętnica
60. sztuczny bieg wody
61. komisant
62. elektroda dodatnia
64. na złamanej kończynie
65. Nolte, aktor amerykański
66. Nowy w USA
ROZWIĄZANIE DODATKOWE
(Polskie przysłowie)
Opr. BI KI

ILUSTROWANA KRONIKA MIESIĄCA: SIERPIEŃ 2017

1 T Na Kościelecki Odpust pezetkaowcy w Cierlicku-Kościelcu przygotowali w DoI 3 mu Polskim Żwirki i Wigury Kawiarenkę Odpustową. Odbyła się wystawa„Cierlicko na starych widokówkach"ze zbiorów Davida Heczki, grała orkiestra dęta Hasićanka z Suchej Górnej.

Tl

Lj~LI

Współorganizatorem III Zjazdu Karpackiego w Istebnej i Cieszynie byłoPZKO.

*1/1

*1Q PChM Collegium Canticorum wystąpił wśród 28 chórów z 10 krajów na międzynarodowym 10. Ochrydzkim Festiwalu Chóralnym
w Macedonii. Zdobył srebrny dyplom i zajął II miejsce w kategorii chórów doro
słych.
*1 f MK PZKO w Gnojniku zorganizowało uroczystość „70 lat MK PZKO - historia
Z O i współczesność".
'Tz' W XIII Dożynkach Na Fojstwiu MK PZKO Oldrzychowice wzięły udział zespoły reZO gionalne Oldrzychowice i Młode Oldrzychowice, Oldrzychowicki Dziecka, By
strzyca, kapela Trzy Smyki, grupa taneczna BCC, zespół 2. Dech, DJ Bartnicki.

m
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T r W ramach programu Wakacje z Dziuplą przebiegały w Cz. Cieszynie
I J kolejne warsztaty„Bądź kreatywny".
MK PZKO Jabłonków oraz Mikroregion Góralsko Swoboda były współorganiza
torami Międzynarodowej Wystawy Produktów Regionalnych w Ustroniu.
MK PZKO w Trzyńcu-Końskiej-Osówkach zaprosiło do lasku na Osowce na plac
ki ziemniaczane. Grała kapela Old Boys Band MK PZKO w Orłowej-Porębie.

TA MK PZKO w Gnojniku przygotowało wystawę zdjęć i dokumentów

ZU

z historii Koła.

'Tz' MK PZKO Hawierzów-Sucha zaprosiło na tradycyjne Dożynki Suskie, wystąpił
zespół śpiewaczy Olzanki z miejscowości Olza.
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"T r Podczas Dożynek Gminnych w Nawsiu wystąpili: orkiestra dęta Jablunkovanka,
chór żeński Melodia (MK PZKO Nawsie), chór męski Gorol (MK PZKO Jabłon
ków), zespoły Jackove i Mionśi. Program prowadził Tadeusz Filipczyk.

ZO

T"7 MK PZKO w Gutach zaprosiło po raz 50. na Dożynki Śląskie. Wystąpiły zespoły
PZKO Oldrzychowice, Olza, Bystrzyca, dzieci z PSP w Gnojniku i Trzyńcu, Włady
sław Czepiec, zespół Jasienica, orkiestra dęta z Jasienicy oraz Jablunkovanka. Obrządek
dożynkowy wykonały zespoły Oldrzychowice i Młode Oldrzychowice.

Z/

"T ~J Urząd Gminy, Farma Stonawa i MK PZKO zaprosiły na Dożynki Stonawskie. Wystąpiła kapela Wałasi z Istebnej, zespoły PZKO Dziecka ze Stonawy i Suszanie
z Suchej Górnej, słowacki zespół Kollärovci i grupa Smolari.

Z/

T PTTS Beskid Śląski zorganizował wycieczkę Bielsko-Biała - Szyndzielnia - Ko-

zwrot •
Miesięcznik Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w RC

Współpraca ZG z Kołami

8

Polska szkoła w Łazach

13

Złota Księga

42

cena 30 Kć
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ILUSTROWANA KRONIKA MIESIĄCA: WRZESIEŃ 2017

1 W Domu PZKO, a nie w plenerze odbyła się z powodu deszczu zaplanowana przez
I MK PZKO w Wierzniowicach we współpracy z Gminnym Centrum Kultury w Gorzy
cach, w ramach projektu transgranicznegojo je nasze - folklorem malowane - współ
praca organizacji społecznych gminy Gorzyce i Lutynia Dolna" impreza Pieczoki pod
Dymbinóm. Grała kapela Bukóń MK PZKO wŁomnej Dolnej.

r

D

Członkowie PTTS Beskid Śląski zaliczyli wycieczkę Kościelec - Grodziszcz - Żuków .
Górny.

^ MK PZKO Końska-Podlesie zaprosiło na tradycyjne placki.
r 1 "7 Nad polskim Bałtykiem w Zielonej Szkole przebywał pierwszy turnus
U~ I / uczniów klas VII polskich szkół z Zaolzia.
"7 Międzygeneracyjny Uniwersytet Regionalny PZKO w Cz. Cieszynie zainaugurował
/ nowy rok akademicki wykładem dra Leszka Kaliny na temat twórczości muzycznej
Jerzego Trzanowskiego.
Q MK PZKO Cierlicko-Kościelec, gmina Cierlicko oraz Drużyna HPC Żwirki i Wigury byO li organizatorami Młodego Żwirkowiska. W programie było złożenie kwiatów pod
pomnikiem polskich lotników, Mały Challenge, czyli turniej papierowych samolotów,
pokazy w Domu Polskim Żwirki i Wigury.
g MK PZKO w Karwinie-Frysztacie zaprosiło na Przegląd Polskich Filmów Alekino.
Q MK PZKO w Jabłonkowie zorganizowało w Domu Kultury w Piosecznej Spotkanie
O po Góralskim Święcie.
Q Na Pożegnaniu Lata ze smażeniem placków ziemniaczanych MK PZKO Karwina7 -Darków zaśpiewał chór mieszany Koła Lira.

1 Na wycieczkę autokarową na Morawy, m.in. do Nowego Jiczyna, Teplic nad BeI czwą, na Helfsztyn, pojechali pezetkaowcy z Ligotki Kameralnej.
1 Prezydent miasta Tomas Hanzel przybył na inaugurację roku szkolnego w Polskiej
I Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Karwinie, która obchodzić będzie stulecie
istnienia.
1 Polskie Stowarzyszenie Artystów Plastyków w RC zaprosiło na wernisaż popleneI rowej wystawy, która przez cały wrzesień otwarta była w Muzeum Regionalnym
Na Grapie w Jaworzynce.
1

3 PZKO było organizatorem II Międzynarodowego Spotkania Partnerów w ramach projektu unijnego„Wiedza bez barier - innowacyjne metody naucza
nia osób dorosłych". W spotkaniu wzięli udział członkowie grup partnerskich z Polski,
Litwy i Łotwy.

I ”J

MK PZKO Hawierzów-Błędowice zorganizowało 48. Dożynki Śląskie. Wystąpiły ze

wu społy regionalne Błędowice MK PZKO w Błędowicach, Vonicka z Hawierzowa oraz
Styl Folk z Polski. Obrządek dożynkowy wykonał zespół Błędowice oraz Kamraci z Kamratkami. Wśród gości Dożynek Śląskich byli uczestnicy projektu „Wiedza bez barier"
który PZKO realizuje z Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Q W Domu PZKO w Mostach k. Jabłonkowa odbył się benefis Daniela Kadłubca„A jak
V Akademia", zorganizowany przez przyjaciół profesora i Kongres Polaków. Scena
riusz napisała Renata Putzlacher, wystąpili m.in. chór Collegium Canticorum, kapele
Bezmiana, Wałasi z Istebnej, Jana Karpiela-Bułecki z Zakopanego.
Q Na szóstą wycieczkę krajoznawczą, tym razem pod hasłem „Zapachy z bliska i day lęka" pojechali pezetkaowcy z Karwiny-Łąk. Zwiedzili Muzeum Serków Ołomunieckich w Loszticach, Muzeum Łowiectwa i Leśnictwa na zamku w Usowie oraz Gale
rię Pradziada w Jirzikowie.
1 A MK PZKO w Lesznej Dolnej zaprosiło na XI Przegląd Kapel Ludowych i Zespołów
I U Tanecznych. W programie wystąpiły zespoły taneczne PZKO Olza z Cz. Cieszyna
i Trzanowice oraz z Polski Jasienica, kapela z Herczawy, Torka z Cieszyna i in. Odbyła się
wystawa żartów rysunkowych Bronisława Liberdy i prezentacja wyrobów regionalnych
Góralsko Swoboda.

Gmina Trzanowice wraz z MK PZKO byli organizatorami Trzanowickich Dożynek.
W programie wystąpiłZTTrzanowice, kapele Bezmiana, Maliniorze z Brennej, Slunićko, goście z Jaworza, grupy MBand, Pindur, zespoły Valäsek z Kozlovic, Capkovci ze
Słowacji, DJ Tommy.

Z

^ Koło PZKO w Nydku było wraz z nydeckimi gospodarzami oraz spółką Koliba i Ogniskiem Górali Śląskich w Koszarzyskach współorganizatorem akcji Strzigani Owiec.
W programie kulturalnym wystąpiły zespoły Trombitaśi Stefänikovci, Bezmiana, Wałasi.

Z

A W Teatrze Cieszyńskim w Cz. Cieszynie odbyła się uroczystość z okazji 90. urodzin
4 Witolda Rybickiego, członka założyciela Sceny Polskiej, aktora i reżysera.
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Zegadłowicz w Scenie Polskiej po raz
trzeci 138
Wystawa zapisków teatralnych 139

Obchody jubileuszu Reformacji
kulminują

UL. SZERO
Cieszyn

CZESKI CIESZYN / jeszcze w październiku Śląski
Kościół Ewangelicki A. W. organizuje kilka ważnych
imprez, którymi symbolicznie zakończy obchody
pięciuset lat Reformacji, (więcej...)

NASZE PASJE
Wystawa na jubileusz stonawskich pezetkaowców 140

18

ZŁOTE WPISY
Wpisani do Złotej Księgi 142

Spotkanie autorskie dla małych i
dużych
jedna z najbardziej znanych I cenionych polskich
poetek, prozaików i autorek literatury dziecięcej
spotkała się we wtorek z czytelnikami w bibliotece w
Mostach koło Jabłonkowa. Joanna Papuzińska na
Zaolzie przyjechała w ramach projektu „Z książka na
walizkach", przygotowanego przez Stowarzyszenie
Przyjaciół Polskiej Książki (więcej...)

TEATR
Złamany szlaban pojechał do Krakowa 143

MUZYKA

Ji

ZWROT W KOMÓRCE
ANDROID

iQS

Karwińskie organy 144

LITERATURA

Skrzeczoniacy w Krakowie

Polska literacka pierwszo-, drugoitrzecioligowa|46

SKRZECZOŃ, KRAKÓW / Już tradycyjnie w okresie
jesiennym Miejscowe Koło Polskiego Związku
Kulturalno-Oświatowego w Boguminie-Skrzeczoniu
zorganizowało wycieczkę krajoznawczą. Po
ubiegłorocznym zwiedzaniu Tarnowskich Gór tym
razem w sobotę 7 października 35 uczestników
wycieczki pojechało autokarem do Krakowa, (więcej...)

STAŁE RUBRYKI
Wydarzenia 128
Krzyżówka | 48

zwrot
www.zwrot.cz

magazyn regionalny
nr ewidencyjny MK CR E 389
rok LXVII, nr 813
IĆ 442771,
numer konta: 232992221/0300

Wydawca:
Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Republice Czeskiej
przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury Republiki Czeskiej
oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej,
za pośrednictwem Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie.

„Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą".

SENAT
RZECZYPOSPOLITE)
POLSKIE)

Rzeczpospolita Polska

Ministerstwo
Spraw Zagranicznych

POGODA W REGJONJE

POMOC
POLAKOM
NA WSCHODZIE!

Redakcja: Halina Szczotka/ redaktor naczelny / szczotka30@gmail.com
Czesława Rudnik / redaktor / redakcja@zwrot.cz
Anna Szatkowska / sekretariat / info@zwrot.cz
Rada Redakcyjna: Jan Ryłko, Anna Piszkiewicz, Tomasz Piwko, Darina Krygiet, Irene
usz Hyrnik, Bronisław Ondraszek, Ewa Gołębiewska, Jacek Sikora
Administracja redakcji: gmach ZG PZKO, I piętro, ul. Strzelnicza 28,
Ćesky Teśin (Czeski Cieszyn)
czynna poniedziałki i środy 8-12 +13-16
Adres redakcji: ul. Strzelnicza 28, P. 0. BOX 97,737 01 Ćesky Teśfn (Czeski Cieszyn)
tel. i faks: 558 711582 / www.zwrot.cz
Okładka: Wiesław Przeczek
Redakcja obrazu i składu: Ivana Havtikovä i Andrzej Havtik / info@studiomatrix.cz
Druk: FINIDR, sp. z.o.o. Czeski Cieszyn
Cena zwykłej prenumeraty rocznej 360 Kć, wspierającej min. 600 Kć, do uiszczenia prze
kazem pocztowym, przelewem lub bezpośrednio w redakcji. Wysyłka
pocztowa na podstawie umowy nr 701 001/02 z Przedsiębiorstwem
Państwowym POCZTA CZESKA, oddział Morawy Północne.
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów, zmiany tytu
łów, nie zwraca materiałów niezamówionych.
Nakład: 1600 egz. • Cena egzemplarza 30 Kć
Numer zamknięto 20 października 2017 • ISSN 0139-6277

OD WYDAWCY

BIURO ZARZĄDU GŁÓWNEGO PZKOIJEGO PRACOWNICY
Drodzy Czytelnicy,

da za sprawne działanie wszelkich urządzeń,

łego Związku Magda Tomeczek (wcześniej

sieci komputerowej, stron internetowych

PZKO. Będziemy tam wybierać nowego pre

była to Janka Brannaj.Ta młoda osoba z wyż

www.Dzko.cz. Współpracuje z Działem Ekono

zesa, nowy Zarząd Główny PZKO, przyjmiemy

szym wykształceniem ekonomicznym koor

micznym ZG PZKO przy tworzeniu, opracowa

program działania na kolejne lata, podejmie

dynuje, kieruje i ponosi odpowiedzialność

niu i rozliczaniu wniosków grantowych i pro

my decyzje ważne dla naszego Związku, a w

(również materialną) za działalność ekono

jektów, w tym inwestycyjnych. Swoje umiejęt

konsekwencji dla całej społeczności zaolziań-

miczną, administracyjną oraz komercyjną

ności oraz zdolności w zakresie komunikacji

skiej, także tej niezorganizowanej w PZKO.

Zarządu Głównego PZKO.

werbalnej w perfekcyjny i profesjonalny spo

Czasami wydaje nam się, że wszystko, co

Odpowiada za prowadzenie księgowości

związane z naszym Związkiem, dzieje się tak

oraz dotrzymywanie wszelkich obowiązują

jakoś samo. Przeważnie nie widzimy i nie

cych ustaw dotyczących podatków, płac,

Pani Grażyna Chałupa doskonale radzi

zdajemy sobie sprawy z ogromnego wysiłku,

ubezpieczenia socjalnego, VATu, transfe

sobie ze swoim zakresem obowiązków, któ

sób wykorzystuje w kontakcie z wszystkimi,
którzy odwiedzają nasz sekretariat.

jaki trzeba poświęcić, by niezorientowany

rów bankowych, kursów walutowych, umów

ry także wystarczająco obszernym, by kilka

odbiorca mógł tak właśnie pomyśleć. Lecz

0 pracę, majątku PZKO ltd. Nie będę tutaj

osób miało pełne ręce roboty. Za to należą

nic nie dzieje się ot tak.

opisywać wszystkich jej obowiązków, bo

się jej wyrazy uznania, moje serdeczne gra

byłoby tego ze dwie strony.

tulacje i podziękowania.

Dotyczy to wszystkich struktur organiza
cyjnych PZKO - od Miejscowych Kół PZKO,

Właśnie tutaj, w Dziale Ekonomicznym

Dział Zarządzania Projektami to nowy

poprzez Konwent Prezesów, Rady Obwodo

ZG PZKO, opracowywane i skrupulatnie roz

dział Biura Zarządu Głównego, którego

we, Zarząd Główny PZKO, Rady i Sekcje Za

liczane są wszelkie projekty związane z dzia

wcześniej nie było. Podstawą do stworzenia

rządu Głównego PZKO, Komisję Rewizyjną

łalnością Zarządu Głównego PZKO, Miejsco

tego działu było pojawienie się nowych

PZKO, Zjazd Delegatów PZKO oraz Biuro Za

wych Kół PZKO oraz projekty inwestycyjne.

możliwości związanych z naszym wejściem

rządu Głównego PZKO.

Pani Magda w perfekcyjny sposób radzi so

do Unii Europejskiej. Dla Zarządu Głównego

Właśnie na działalności Biura Zarządu

bie z zakresem obowiązków wystarczająco

PZKO oraz Miejscowych Kół PZKO powstała

Głównego PZKO chciałbym się dzisiaj skon

obszernym, by obarczyć nim kilkuosobową

wtedy nowa okazja finansowego wsparcia

centrować.

ekipę.

naszej bogatej i różnorodnej działalności.

Nie mam zamiaru tutaj reagować na bez

Ale to nie wszystko. O profesjonalnie

Szefem działu został od początku jego

czelne zaczepki typu: „Rola Zarządu Główne

1 perfekcyjnie wykonywanej pracy świadczą

założenia Leszek Richter. Jego głównym
zadaniem było poszukiwanie środków fi

go oraz Biura ZG nie jest całkiem jasna". Cza

przede wszystkim wyniki kilkumiesięcznej

sami mam wrażenie, że to jakaś epidemia lub

kontroli Urzędu Skarbowego z Ostrawy, któ

nansowych, nowych źródeł finansowania

sport regionalny w rzucaniu opinii nie do

ra po raz kolejny nie wykazała w naszej dzia

oraz stworzenie podstaw finansowych do

końca sprawdzonych. Przecież każdy zdrowo

łalności finansowej żadnych błędów ani

realizacji projektów PZKO dotyczących na

myślący człowiek może wejść na naszą stro

niedociągnięć. Za to należą się pani Mag

szej działalności czy rozwoju inwestycyjne

nę internetową www.pzko.cz i przeczytać, co

dzie Tomeczek wielkie wyrazy uznania, mo

go. Dzięki działalności Działu Zarządzania

w tym temacie ma do powiedzenia nasz sta

je serdeczne gratulacje i podziękowania.

Projektami udało nam się zdobyć setki ty

tut oraz Regulamin PZKO, gdzie te kwestie są

Sekretariat to niemniej ważny dział Biura

dokładnie i szczegółowo wyjaśnione i opisa

Zarządu Głównego PZKO. Tutaj koncentrują

ne. Wystarczy czasem trochę dobrej woli, aby

się przecież wszelkie kontakty z prezesami

Od samego początku wiadomo było, że

nie tylko zaspokoić swoją ciekawość, ale rów

Miejscowych Kół PZKO, członkami PZKO, od

jeden menedżer projektów nie jest w stanie

sięcy koron, które zostały przekazane Miej
scowym Kołom PZKO na ich działalność.

nież ustrzec się przed wypowiedziami, które

wiedzającymi, gośćmi. Tutaj odbierane są

przygotować, opracować i prowadzić kilka

mogą przecież dotknąć ludzi pracujących

dziesiątki telefonów dziennie, tutaj przycho

dziesiąt projektów PZKO. W tym celu wyko

ofiarnie i uczciwie, tak jak osoby zatrudnione

dzi i jest stąd wysyłana oficjalna korespon

rzystaliśmy potencjał naszych Kół PZKO i za

w Biurze Zarządu Głównego PZKO.

dencja w formie pisemnej i elektronicznej.

W skład Biura wchodzą trzy podstawowe

2

Tym właściwym człowiekiem jest dla ca

zbliża się kolejny, XXIII Zjazd Delegatów

proponowaliśmy członkom MK PZKO udział

To właśnie tutaj koncentruje się ewidencja

w szkoleniach, przygotowując ich do profe
sjonalnego opracowania projektów składa

działy: Dział Ekonomiczny, Sekretariat i Dział

członków PZKO, Rad ZG PZKO, Rad Obwodo

Zarządzania Projektami. Informacje z Dzia

wych, sekcji, komisji, chórów, zespołów folk

nych do różnych instytucji i organizacji. Ci,

łu Ekonomicznego były i są dla mnie pod

lorystycznych i teatralnych, klubów, kapel.

którzy chcieli, skwapliwie skorzystali z na

stawą służącą do podejmowania właści

Sekretariat odpowiada za ewidencję odzna

szej oferty i dzisiaj sami opracowują i rozli

wych decyzji. Dotyczy to zresztą każdego,

czeń związkowych, organizację i przygoto

czają swoje projekty, przy wsparciu meryto

kto zajmuje się zarządzaniem. Jednak wy

wanie spotkań, zebrań - Zarządu Głównego

rycznym menedżera projektów ZG PZKO.

budowanie właściwych relacji międzyludz

PZKO, Konwentu Prezesów, Zjazdu Delega

Nie da się ukryć, że Leszek Richter świetnie

kich oraz właściwie działającej jednostki or

tów PZKO, szkoleń, konferencji, uroczystości,

radzi sobie ze swoim zakresem obowiązków,
oczywiście także wystarczająco obszernym,

ganizacyjnej nie jest ani proste, ani łatwe.

odznaczeń. Ewidencjonuje wszelkie otrzyma

Wymaga to przede wszystkim dobrej orga

ne dokumenty - faktury, umowy, publikacje.

by obarczyć nim kilkuosobową ekipę. Dlate

nizacji pracy oraz znalezienia właściwego

Prowadzi również ewidencję znaczków człon

go również i jemu należą się wyrazy uznania,

człowieka na właściwe stanowisko.

kowskich, kasę podręczną ZG PZKO. Odpowia

moje serdeczne gratulacje i podziękowania.
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Częścią składową działalności Biura jest

Przede wszystkim za wykreowanie „Zwrotu"

Również i w tym wypadku trzeba dodać,

jeszcze szef Biura ZG PZKO. Ponieważ sam

na obecny poziom, ale również za długo

że cały zespół redakcyjny „Zwrotu" świetnie

pełnię jego funkcję, z pewnością napiszą

okresowe utrzymywanie wyjątkowo wyso

radzi sobie ze swoim zakresem obowiąz

o mnie inni...

kiego poziomu profesjonalnego dziennikar

ków, jak już tu kilka razy wspomniałem, wy

stwa. Uważam, że obecny skład redakcji z po

starczająco obszernym, by obarczyć nim kil

Trzeba w tym miejscu wyraźnie podkre
ślić, że przeciętna płaca pracowników Biura

wodzeniem mógłby prowadzić warsztaty dla

kuosobową ekipę. Za to należą się zespoło

ZG PZKO znajduje się poniżej średniej krajo

wi redakcyjnemu miesięcznika Zarządu

wej. Jestem głęboko przekonany o tym, że

dziennikarzy pokazując, na czym polega to
rzemiosło.

część swych obowiązków, jakimi obarczeni

Wielkim powodzeniem cieszy się portal

są pracownicy Biura Zarządu Głównego

internetowy ..Zwrotu" www.zwrot.cz oraz ie-

PZKO, wykonywana jest z poczucia odpo

go aplikacja w telefonach komórkowych.

Głównego PZKO wyrazy uznania, moje ser
deczne gratulacje i podziękowania.
Tyle w bardzo wielkim skrócie na ten te
mat.

wiedzialności i poświęcenia na rzecz nasze

Nie inaczej jest z powodzeniem i oglądalno

Pewnie zastanawiasz się Drogi Czytelni

go Związku oraz wszystkich członków PZKO.

ścią strony „Zwrotu" na Facebooku i na In-

ku, dlaczego o tym wszystkim tak skrupu

Redakcja naszego miesięcznika „Zwrot"
nie jest żadnym wyjątkiem. Również i w tym

stagramie (którą prowadzi Nina Suchanek).

latnie piszę. Jako Prezes Zarządu Polskiego

Tu i tam wystarczy tylko kliknąć.

Związku Kulturalno-Oświatowego w RC

wypadku płace redaktorów nie napawają

Nie można nie wspomnieć o konkursie li

chciałem zaprezentować tych wszystkich

mnie dumą. Dziennikarki Czesława Rudnik,

terackim organizowanym co roku przez re

wartościowych ludzi, którzy czasem scho

Ania Szotkowska oraz Halina Szczotka ob

dakcję miesięcznika „Zwrot".

wani za szyldami swych organizacji stano

sługują wszystkie polskie imprezy na Zaol

Profesja dziennikarska pracowników

wią o ich sprawności i profesjonalizmie,

ziu, nie tylko te związane z PZKO. Ale to
oczywiście, nie wszystko.

Zwrotu na tym się nie kończy. Podjęliśmy

który to nasi lokalni „eksperci" próbują

się zadania kształcenia naszej młodzieży

poddawać w wątpliwość. Pracownikom

Członkowie PZKO znają przecież bardzo

w szkołach podstawowych realizując pro

Biura Zarządu Głównego PZKO oraz redak

dobrze działalność naszej wspaniałej redak

jekt „Piszmy razem". Jesteśmy wszakże

cji „Zwrot" należy się największy szacunek

cji nie tylko z naszego miesięcznika „Zwrot",

związkiem kulturalno-oświatowym. Pro

za codzienną, profesjonalnie wykonaną

który przewodnicząca Senackiej Komisji

jekt realizowany razem z polskimi szkoła

pracę dla nas Polaków, na rzecz naszego

Spraw Emigracji i Polaków za Granicą Janina

mi podstawowymi na Zaolziu ma na celu

Związku.

Sagatowska określiła mianem „najlepszy

zaznajomienie ich uczniów z tajnikami

miesięcznik polonijny". Zapytacie za co?

prawdziwego dziennikarstwa.

Jan Ryłko, Prezes Zarządu
Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego
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CUDA FILIGRANOWE ZNAD OLZY

TEKST: EMILIA ŚWIDER
ZDJĘCIA: EMILIA ŚWIDER,
WIESŁAW PRZECIEK

Cieszyńskim czy jabłonkowskim strojom wyjątkowy wyraz nadaje filigranowa biżuteria. Na cały wytworny komplet
składa się broszka, napierśnik, łańcuchy do wiązania, hoczki i pas. Cudeńka te od blisko pół wieku wykonuje w swoim
prywatnym warsztacie w Ustroniu, jako jeden z nielicznych już w tym regionie, Kazimierz Wawrzyk. Jego mistrzostwo
zostało docenione m.in. w ogólnopolskim konkursie twórczości ludowej w ramach Dni Kultury Europejskiej w Często
chowie, gdzie dwukrotnie zajął pierwsze miejsce.

Jak to się stało, że zajął się pan filigra
nem?
Przez przypadek. Był rok 1970 i wówczas
siedemdziesięcioletni Franciszek Horak, cie
szyński mistrz złotniczego kunsztu, postano
wił wykształcić jeszcze jednego młodego
człowieka. Szukał swojego ostatniego ucznia.
Przypadkowo dowiedziałem się o tym, posta
nowiłem więc spróbować. Jako młody chło
pak nie miałem wtedy jeszcze specjalnych
ciągotek do tego typu rzemiosła. Wiadomo,
w wieku lat piętnastu nie ma się jeszcze spre
cyzowanych planów. Okazało się jednak, że
był to strzał w dziesiątkę i od czterdziestu
siedmiu lat wykonuję ten niełatwy, ale piękny
zawód.
Ile osób na Śląsku Cieszyńskim zajmu
je się tym misternym rzemiosłem?
W chwili obecnej jest tylko dwóch złotni
ków, którzy wykonują ozdoby do stroju cie-

4
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szyńskiego. Jest to dziewięćdziesięcioletni
Wiktor Pieczonka, który był tak samo uczniem
Horaka. Wprawdzie przekazał już warsztat
złotniczy w Cieszynie na Wyższej Bramie
swemu synowi Marcinowi, jednak nadal
tam przychodzi i jeszcze można zobaczyć
go przy pracy.
Był pan ostatnim uczniem znakomite
go cieszyńskiego mistrza złotnictwa
Franciszka Horaka. Jaki to był człowiek?
Przede wszystkim był niezwykle utalen
towany, zdolny, a jako mistrz bardzo wyma
gający. Miał złote ręce. Należy dodać, że był
to człowiek chory, gdyż w wieku dziecięcym
na skutek choroby Heinego-Medina doznał
paraliżu nóg i nie chodził.
Przed wojną miał warsztat na lewym
brzegu Olzy, po wojnie już prowadził warsz
tat złotniczy w Cieszynie. W dużej mierze
pracował dla Cepelii, bowiem stąd można

pas dla królowej Belgii Elżbiety, łańcuch dla

z okazji otwarcia w Polsce fabryki Fiata. Wa

było dostać przydział srebra, materiału po

burmistrza Cieszyna, który wykorzystywany

żyła ona około półtora kilograma.

trzebnego do wyrobu filigranu. Wytwarzał

jest przy różnych uroczystościach, łańcuch

Co ciekawe, swoje wyroby sygnował ini

biżuterię w srebrze techniką filigranową tak

rektorski z okazji otwarcia w Cieszynie Filii

cjałami AH. To imiennik, czyli znak wytwór

do stroju cieszyńskiego, jak użytkową.

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zro

cy. Horak był ochrzczony jako Adolf, po woj

Oprócz tego pojawiały się specjalne za

bił też z filigranu miniaturę Fiata 126 P, czyli

nie jednak władza zmusiła go do zmiany

mówienia. Między innymi robił cieszyński

popularnego Malucha, dla Edwarda Gierka

imienia, ale na imienniku pozostało AH.
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Jakie ozdoby składają się na tradycyj
ny komplet biżuterii do strojów?
Pod szyją na koszulce jest broszka, poni
żej napierśnik, z tym, że w jabłonkowskim
stroju, który ma trochę inny krój niż cieszyń
ski, napierśników się nie używa. Tam są kora
le, tak zwane łezki cieszyńskie, a są to srebrne
kulki filigranowe. Kolejno przychodzą hoczki
przy żywotku z różnymi motywami roślinny
mi czy zwierzęcymi. W cieszyńskim są prze
ważnie cztery, w jabłonkowskim od sześciu
do ośmiu. Hoczki wiązane są łańcuchem
0 długości 1,2 metra, który sznuruje się od
spodu na krzyż, ponieważ wtedy można go
rozciągnąć i suknię zdjąć przez głowę. No
1 ostatnim elementem, najbardziej ozdob
nym a zarazem pracochłonnym jest pas.
Jak długo powstaje?
To miesiąc pracy. Pas składa się z czterech
Filigranem zajmuje się pan blisko pół
wieku, zatem ilość różnych cudeniek fili

broszkę dla premier polskiego rządu i filigra

klamer, trzy są z tyłu, jedna do zapinania

nowe spinki do koszuli dla premiera Czech.

z przodu i w każdej jest kwiat cieszynianki.

granowych jest chyba pokaźna?
Raczej tak, ale dokładnie nie wiem, ponie
waż nie prowadzę ewidencji. Wytwarzam

Klamry łączą małe łańcuszki, a na pas wy
Co cieszy się największym zaintereso
waniem?

den centymetr są trzy ogniwka, które trzeba

przede wszystkim srebrną biżuterię filigrano

To zależy od okresów. Były czasy, że za

zlutować, a więc łatwo można policzyć, ile

wą tak do strojów cieszyńskich i jabłonkow

mówień na rzeczy robione techniką filigra

takich ogniwek należy zrobić. Ponadto jest

skich,jak biżuterię drobną użytkową, broszki,

nową było minimum, a teraz znowu jest wię

jeszcze mniej więcej setka spłaszczonych

kolczyki, bransoletki.... O ile chodzi o duże

cej. Ludzie kupują głównie drobną biżuterię,

ogniwek zdobnych, tak zwanych trzepiotek.

rzeczy, to srebrny pas do stroju cieszyńskie

tę codzienną, kolczyki, pierścionki, branso

Samo składanie wszystkich elementów trwa

go ośmieliłem się zrobić dopiero po dwu

letki, broszki, naszyjniki, krzyżyki... Cena du

trzy dni. Gotowy pas waży pół kilograma.

dziestu latach pracy. Wszystko robię ręcznie,

żych rzeczy jest bowiem wyższa.

zgodnie z tradycją.
Zrobiłem też kilka nietypowych rzeczy,
na przykład miniaturę Studni Trzech Braci,
na zamówienie rusznikarza Jerzego Wałgi
miniaturkę strzelby cieszynki w filigranie,

6

chodzi ich około dziesięciu metrów. Na je
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Na klamrach są zawsze filigranowe
A biżuterię do strojów zamawiają oso
by prywatne czy raczej zespoły?
Pasy filigranowe osoby prywatne, zespo
ły zaś broszki, hoczki itp.

cieszynianki?
Zgodnie z tradycją powinny być, chociaż
zdarzały się też pasy ekstrawaganckie z du
żym kamieniem.To już chyba kwestia gustu,

ROZMOWA ZWROTU

co się komu podoba. Są pasy srebrne, ale
też pozłacane. Robię jedne i drugie.

Jest pan członkiem Górolski Swobody.
Co to panu daje?
Bardzo dużo. Jestem w Górolski Swobo

Filigranowe kolczyki czy bransoletki
też należą do zestawu biżuterii?

dzie od samego początku i sprawia mi to
radość. Jest też dla mnie wielką satysfakcją

światowej dużo kobiet chciało jeszcze lepiej

posiadanie certyfikatu Górolski Swobody,
bowiem jest to potwierdzeniem tego, że

wyglądać w stroju i zaczęły nosić kolczyki

pozostałem wierny starym technikom i wzo

Oficjalnie nie, ale już po drugiej wojnie

i bransoletki.To są nowsze sprawy.

rom, że biżuteria filigranowa, którą wykonu
ję, nawiązuje do kunsztownego rękodzieła

Na których wydarzeniach kulturalnych
można pana spotkać?
Na przykład na Skarbach z Cieszyńskiej

filigranowego, które wsławiło Ziemię Cie
szyńską w całej Polsce i wielu krajach poza
jej granicami.

Trówły i na Gorolskim Święcie w Jabłonko
wie. To taka tradycja. Na Gorolu jest super

Czy znalazł pan naśladowcę?

atmosfera, przyjeżdżają często rzemieślnicy

Niestety nie, synowie poszli w innym kie

wyłącznie na to wspaniałe święto, więc raz

runku. Jeszcze zobaczymy, co z wnukiem

w roku mamy okazję się wszyscy spotkać.

będzie. Ma czternaście lat i czasami mi po

Poza tym uczestniczę w imprezach zaol-

maga w warsztacie. Zobaczymy, czy z tego

ziańskich, na które mnie zapraszają, a nie

coś wyjdzie. Na pewno cieszyłbym się, gdy

jest ich mało, jarmarki, dożynki itp.

by poszedł w moje ślady.

■
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CZŁONKOWIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO PZKO
NA TEMAT WSPÓŁPRACY Z MIEJSCOWYMI KOŁAMI
Jak pan(i) ocenia współpracę Zarządu Głównego PZKO z Miejscowymi Koła
mi? Czy forma tej współpracy powinna ulec zmianie? Jeśli tak, to na czym zmia
na powinna polegać?

FOT. WIESŁAW PRZECZEK t

3. Udział w imprezach organizowanych
przez MK PZKO, konkretnie udział prezesa
ZG PZKO oraz pozostałych członków ZG
PZKO w imprezach na podstawie zaproszeń
MK PZKO.
4. Współpraca w ramach szkoleń organizo
wanych przez Biuro ZG PZKO. Chodzi o szko
lenia dotyczące pisania wniosków projekto
wych, rozliczania z imprez, zamknięć finanso
wych roku, nowych przepisów dotyczących
działalności MK PZKO (np. EET), wspieranie legislatywne.
5. Współpraca przy tworzeniu dokumen
tów związkowych, czyli statutu i regulami

URSZULA PUSZKIEWICZ

ROMAN SZAROWSKI

nu PZKO.

Według mojej oceny współpraca ZG PZKO

Współpraca jest na bardzo dobrym pozio

6. Współpraca przy organizowaniu imprez

z MK PZKO nie powinna ulec zasadniczej

mie. Co do zmian, to nie mam żadnego po

ZG PZKO oraz MK PZKO, konkretnie: festiwale

zmianie. Koła mają możliwość otrzymywania

mysłu.

PZKO, Inicjatywy PZKO, Koncert Świąteczny,

wszystkich informacji drogą mailową, można

Dolański Grom, Góralski Święto, Dzień Ko

uzyskać je również osobiście w Biurze ZG, są
■**»

też na portalu Zwrot.
Pracę Biura i samych Kół utrudnia właśnie

biet, Melpomeny.
7. Bezpośredni udział w spotkaniach i dzia
łalności sekcji oraz klubów ZG PZKO.

ze strony niektórych Kół opieszałość czy

8. Współpraca polegająca na zdobywa

brak odpowiedzialności, co powoduje także

niu środków finansowych dla MK PZKO na

niepotrzebne napięcia. Na pewno większa

realizację projektów Kół oraz pomoc przy

lojalność obydwu stron polepszyłaby współ

przygotowaniu, pisaniu, składaniu i rozlicza

pracę.

niu projektów.
9. Pomoc przy przygotowaniu wniosków
i realizacji projektów inwestycyjnych MK PZKO.
JAN RYŁKO
Współpraca ZG PZKO z MK PZKO odbywa
się na kilku płaszczyznach:
1. Bieżąca współpraca Sekretariatu ZG
PZKO z MK PZKO, czyli osobiste wizyty

JAROSŁAW MICZEK

8

10. Udostępnianie zainteresowanym ar
chiwum ZG PZKO i wystaw ZG PZKO.
11. Organizowanie przez redakcję mie
sięcznika Zwrot Konkursów Literackich i za
praszanie do udziału członków MK PZKO.

członków MK PZKO w Biurze ZG PZKO, in

12. Organizowanie występów chórów

formacje przekazywane telefonicznie, za

i zespołów MK PZKO w Senacie RP i RC,

pomocą maili, przekazywanie informacji

podczas uroczystości państwowych (Dzień

z ZG PZKO wszystkim MK PZKO oraz człon

Polonii i Flagi), w ambasadach RP (Wiedeń)

kom PZKO za pomocą facebooka, stron in

i RC (Warszawa) oraz podczas innych waż

Z całą pewnością można stwierdzić, że

ternetowych PZKO i Zwrotu, miesięcznika

nych wydarzeń, takich jak: Dożynki Prezy

z upływem czasu i z otwartymi, niekiedy do

Zwrot, aplikacji mobilnej Zwrotu, uzupeł

denckie w Spalę, Festiwal Kresowy w Pułtu
sku, itp.

syć ostrymi dyskusjami prowadzonymi

nianie i zmiany bazy członkowskiej. Wypo

w naszym społeczeństwie, dochodzi powoli

życzanie plakatów, bilbordów, druk zapro

Jak widać, współpraca jest bardzo szero

do konsensu, że MK PZKO potrzebują efek

szeń, kopiowanie dokumentów, uwierzy

ka, ale dotyczy tylko i wyłącznie tych MK

tywnej współpracy z ZG PZKO nie ograni

telnianie dokumentów.

PZKO, które z ZG PZKO i Biurem ZG PZKO

czając równocześnie swojej samodzielności

2. Współpraca na Konwentach Prezesów,

chcą współpracować. Istnieją bowiem Koła,

i autonomii w danym miejscu swojej działal

czyli informacje przekazywane prezesom

które współpracą z Zarządem Głównym nie

ności. Dotychczasowe zapisy statutowe na

o działalności ZG PZKO, takie jak sprawozda

są zainteresowane, tak jak MK PZKO w Cier-

osi MK PZKO - ZG PZKO według mojej wie

nia finansowe, budżet, informacje o impre

licku, organizator „Młodego Żwirkowiska".

dzy właśnie taką współpracę umożliwiają

zach ZG PZKO, informacje o możliwościach

Brakuje też sprzężenia zwrotnego, bo

i nie trzeba przeprowadzać zasadniczych

dofinansowania działalności MK PZKO z róż

wiem MK PZKO informują o swoich impre

zmian.

nych fundacji, dyskusje.

zach Głos Ludu i nie informują Biura ZG

ZWROT | 10/2017

ANKIETA

PZKO. W konsekwencji brak informacji na

zrobiło to kilka miesięcy po ustalonym ter

stronach internetowych ZG PZKO o impre

minie. Inaczej mówiąc komunikację pomię

zach MK PZKO może wśród czerpiących in

dzy ZG a MK trzeba poprawić obustronnie.

formacje o działalności PZKO z jego stron
internetowych wywołać wrażenie, że nic
lub niewiele robimy.

ANNA PISZKIEWICZ
Jako członek ZG PZKO uważam, iż współ
praca ZG z MK PZKO jest wystarczająca. Infor
macje sekretariatu ZG są dostateczne. Spotka

HELENA LEGOWICZ
Nie mnie, członkini ZG PZKO, oceniać
współpracę ZG PZKO z Kołami. Moim zda
niem zarząd i Biuro ZG PZKO pełni wobec
Miejscowych Kół rolę opiekuna i zaplecza
wspierającego w sprawach prawnych oraz
organizacyjnych. Ocena więc należy do za

ANDRZEJ SUCHANEK

nia z prezesami MK na Konwentach odbywają

Nasz Związek jest organizacją bardzo du

się 2-3 razy w roku, chodzi tylko o to, czy pre

żą, tysiące członków, dziesiątki Miejsco

zesi MK PZKO są zainteresowani i przyjdą, bo

wych Kół, zespołów, chórów, klubów. Jest

w wielu przypadkach zdaje się, że chyba nie są.

też organizacją bardzo zróżnicowaną, więc

Ponadto prezes lub członkowie ZG odpo

trudno temat ten potraktować ogólnie.

wiadając na zaproszenia MK, przyjeżdżają do

Ramowy zarys współpracy jest opisany

nich, by wziąć udział nie tylko w wydarzeniach

w Statucie PZKO oraz Regulaminie Związko

kulturalnych, ale też w zebraniach walnych czy

wym. Ponadto są jeszcze uchwały Zjazdu

sprawozdawczych. Wszyscy członkowie ZG, je

PZKO i Konwentu Prezesów. Na podstawie

żeli jest taka potrzeba, zawsze służą pomocą.

tych zapisów i uchwał muszę stwierdzić, iż ZG

rządów Kół, jak te zadania spełnia. Chciała

oraz absolutna większość MK wywiązuje się ze

bym więc usłyszeć od prezesów i zarządów,

swych obowiązków. Ignoruję oczywiście drob

co należy zmienić, z czego zrezygnować,

ne zgrzyty i niedociągnięcia - jesteśmy prze

a które zakresy pomocy należy wzmocnić.

cież wszyscy społecznikami, a nie profesjonali
stami, którzy za to pobierają wynagrodzenie.
Oczywiście wiem, że istnieją MK, którym
obecny stan nie odpowiada, twierdząc na
wet, że ZG do niczego nie jest im potrzebny.
Można usłyszeć i przeczytać wypowiedzi
bardzo krytyczne, ale też czasami słowa
PIOTR CHROBOCZEK
Współpraca nie jest na takim poziomie, na

WŁADYSŁAW DRONG

ki naszego Związku.

którym, moim zdaniem, być powinna. Chodzi

Martwi mnie jednak, iż mozaika ta jest nie

przede wszystkim o chęć korzystania z ofert

pełna, bo po prostu brakuje poglądów nie

ZG, na przykład organizacji szkoleń z księgo

których przedstawicieli MK. Odzwierciedla to

Współpraca zawsze może być lepsza. Nie

wości, składania wniosków, BET, na których,

czasami obecność na Konwentach Prezesów.

stety jesteśmy tylko ludźmi. Jednakowoż

chociaż dotyczy to wszystkich, była tylko

Osobiście mam kilka propozycji, które

ciągły brak niektórych prezesów na kolej

garstka przedstawicieli z poszczególnych Kół.

można by we współpracy pomiędzy ZG i MK
zmienić albo ulepszyć, ale uważam, że ini

nych Konwentach Prezesów jest zastanawia

Widać to także po liczbie składanych

jący. Bo albo do nich informacja o Konwen

wniosków o dofinansowanie z ZG, co roku

cjatywy i propozycje powinny wyjść od do

cie nie dociera, albo stoi za tym całkowita

jest ich około dziesięciu, a Kół jest osiem ra

łu, a nie być narzucane przez ZG.

ignorancja statutu PZKO lub sknerstwo, bo

zy więcej. Tak samo jest z udziałem na Kon

Podam jeden przykład. Chciałbym, by

nikt im nie zapłaci za przejazd.

wentach Prezesów, chociaż to jeden z ich

w sekretariacie ZG była zatrudniona mini

Chciałbym tu przypomnieć, że członko

I /

uznania i pochwały. Każda taka wypowiedź
jest jednym kamyczkiem do ogólnej mozai

podstawowych obowiązków.

malnie jedna osoba na pozycji referenta do

wie Zarządu Głównego na comiesięczne ze

Może też trochę nawala komunikacja

spraw kultury. Ale czy jest takie zapotrzebo

brania podróżują na koszt własny, bo pracu

między ZG a poszczególnymi Kołami, wi

wanie ze strony MK? Na to muszą powie

ją społecznie, o czym co poniektórzy być

docznie nie wystarczy informacje przesyłać

dzieć sobie Koła same.

może zapomnieli. Dlatego zachęcam do

tylko mailowo i tylko do prezesów Kół. Może

Natomiast jeżeli chodzi o określanie zasad

kandydowania do przyszłego zarządu, i to

więc przesyłać je do wszystkich członków

wzajemnych relacji, struktury oraz wszystkich

z dwu powodów: po pierwsze, żeby go od

zarządu danego Koła?

działań wewnątrz i na zewnątrz PZKO, kom

młodzić, a po drugie, żeby też wziąć na sie

Z drugiej strony Koła nie dotrzymują ter

petencje te należeć powinny do Zjazdu PZKO,

bie przynajmniej trochę odpowiedzialności

minów, na przykład jeżeli chodzi o składanie

a w okresie międzyzjazdowym ewentualnie

za cały Związek.

wniosków o odznaczenia. Ponad 90 procent

do Konwentu Prezesów.

*
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POLONUS

KLUB POLSKI POLOMUS Ul BRMIE
OBCHODZI SWOJE DWUDZIESTOLECIE
Pomysł założenia

Klubu

Polskiego

w Brnie zrodził się w dość tragicznych oko
licznościach. W roku 1996 doszło na Mora
wach do wypadku polskiego autobusu. Na
prośbę przybyłego na pomoc konsula pol
skiego z Ostrawy stawili się Polacy zamiesz
kali w Brnie. Chodziło o zapewnienie pomo
cy rannym i zaopiekowanie się ich rodzina
mi, które zjeżdżały po swoich bliskich do
Brna. Słowo dało słowo. Skoro już spotkali
się Polacy spod Petrowa, zakiełkowała myśl
stworzenia własnej organizacji.
Takie były początki Klubu Polskiego PO
LONUS w Brnie, który został zarejestrowany
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Re
publiki Czeskiej 13 stycznia 1997 roku.
Dzięki dotacjom Magistratu Miasta Brna
i Stowarzyszenia „Wspólnota Polska" w War
szawie klub wynajmował w latach 1999-2009
pomieszczenia w budynku Magistratu MB
przy ulicy Anenskiej 10.

POLONUS - Klub Polski w Brnie dzięki po
mocy Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie

Obecnie siedziba Klubu Polskiego mieści

trzymywanie i pielęgnowanie tożsamości

oraz Instytutu Polskiego w Pradze był i nadal

się w budynku Starego Ratusza przy ulicy

narodowej i kulturowej swoich członków

jest współgospodarzem wielu imprez. Orga

Radnickiej 8 w samym centrum Brna. Tu

oraz popularyzacja języka polskiego i kultu

nizuje też obchody polskich świąt narodo

spotykają się w każdy czwartek o godz. 18

ry polskiej na terenie miasta Brna i połu
dniowych Moraw.

wych (członkowie i sympatycy zawsze spoty

członkowie i sympatycy Klubu.

10

Głównym celem nowo powstałego sto
warzyszenia było od samego początku pod
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kają się pod tablicą polskich więźniów na

Szpilbergu) i religijnych, a przy współpracy

festiwalu wielokulturowego Babylonfest,

pełniła przez kilkanaście lat Renata Putzla-

z polskimi księżmi z kościoła Świętych Janów

który oferuje szereg koncertów muzyki et

cher-Buchtowa, zaolzianka i również brneń-

przy ul. Minoritskiej organizuje raz w miesią

nicznej oraz bogaty program towarzyszący,

ska polonistka. Nie sposób wymienić wszyst

cu niedzielną mszę w języku polskim.

w którym biorą udział także brneńskie mniej

kich członków, którzy przez tyle lat aktywnie

Przez cały ten okres POLONUS współ
pracuje z zaolziańskimi zespołami. Wiele

szości oraz ich goście z rodzimych krajów.
Dzięki inicjatywie Jerzego Buchty, człon

udzielali się w pracy Klubu; warto chociaż
wspomnieć kolejnych działaczy o zaolziań-

razy w Brnie gościli aktorzy Sceny Polskiej

ka Klubu i folklorysty, gośćmi POLONUSA

skich korzeniach - Jolantę Trakową i Otona

z Czeskiego Cieszyna, dzieci z aktywnie

były kapele Polynica i Jan Karpiel Bułecka

Gruszkę.

działającej Szkółki polskiej odwiedza Sce

z Zakopanego, zespoły Olza, Górale, Susza-

W tym roku kończy się wieloletnia ka

na Lalek„Bajka".

nie, Mali Błędowianie, Skotnica, węd ryńscy

dencja Jolanty Rek, aktywnej prezeski Klu

Klub Polski bierze udział także we wspól

Gimnaści i Karol Kufa z prezentacją ręko

bu, która poprowadzi jeszcze uroczyste ob

nych przedsięwzięciach mniejszości narodo

dzieła ludowego. Brneńskiej publiczności

chody jubileuszowe w sobotę 4 listopada

wych, przede wszystkim w przeglądach kul

przedstawił się także chór Przełęcz z Mo

w Sali Nowego Ratusza w Brnie. Na począt

tury mniejszościowej i tradycji kulinarnych

stów koło Jabłonkowa oraz zespół wokalny

ku roku 2018 dojdzie do zmiany warty i no

Powroty do korzeni" i „Mieszkamy w jednym

TA Grupa z Czeskiego Cieszyna.

wą prezeską klubu POLONUSA będzie - wy

mieście.

Wieloletnim prezesem Klubu był pocho

Od czterech lat jest także jednym z orga

dzący z Karwiny Roman Madecki, szef brneń

nizatorów dużego letniego plenerowego

skiej polonistyki, a funkcję sekretarza Klubu

brana podczas walnego zebrania - kolejna
Zaolzianka, Danuta Kone Król.
(rpb) / zdjęcia: Marian Ho ręczy

STU DID FRYZJERSKIE
KarllaRocka
ul. Szeroka
Cieszyn

4

+ 4B 668 244 582
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SZKOLNICTWO

MOLwmci romiu yroa w tnzncn ro urno
Podczas Pożegnania Lata, które w ogro
dzie własnego Domu PZKO zorganizowało
76 września Miejscowe Koło PZKO w Orłowej-Porębie, odbyło się także nieformalne
spotkanie absolwentów od dawna już nie
istniejącej polskiej szkoły w Orłowej-Łazach.

TEKST: CZESŁAWA RUDNIK
ZDJĘCIA: ARCHIWUM STANISŁAWA PIETROSZKA

PIERWSZA PRÓBA
Łazy są dziś częścią Orłowej. Kiedyś były
samodzielną miejscowością, w której miesz
kało wielu Polaków. Niestety stały na węglu,
za co drogo im przyszło zapłacić. Doszczęt
nie zdewastowane przez rabunkowe wydo
bycie węgla kamiennego są dziś krainą nie
mal bez mieszkańców. Absolwenci polskich
szkół z Łazów rozjechali się po świecie, sen

bawić się w ogrodzie czy pomieścić w dwóch

Spotkanie było wstępnym rozpoznaniem,

tyment jednak pozostał.

salach Porębskiego Domu PZKO, który nota

czy warto takie akcje kontynuować, pierwszą

- Zaczęło się od pomysłu, żeby przy okazji

bene też był kiedyś wybudowaną przez Ma

taką próbą po wielu latach. Ostatecznie zja

jakiejś imprezy w Kole PZKO zrobić spotkanie

cierz Szkolną polską szkołą. Dla takiej liczby

wiło się ponad 40 osób, co organizatorzy

absolwentów łaziańskiej szkoły - tłumaczy

osób były również przygotowane posiłki, wy

uważają za sukces. I obiecują zorganizowanie

Jerzy Móhwald, jeden z inicjatorów spotka

bór ciepłych dań i ciastka oraz kołacze, które

kolejnych spotkań.

nia po latach. - Na razie nie przyjmowaliśmy

wielu uczestników imprezy kupuje w więk

żadnych zgłoszeń, nie wiedzieliśmy, ile osób

szych ilościach, by zabrać je też do domu.

SENTYMENTALNE
WSPOMNIENIA

przyjdzie. Chodziło o to, żeby potem tu, na

Przewodnicząca Klubu Kobiet Miejscowe

miejscu, według ilości osób zainteresowa

go Koła PZKO Anna Kasprzak przyznała, że

Jerzy Móhwald jest absolwentem Polskiej

nych umówić się już na konkretne spotkanie.

policzyła szybko, ile roczników kończyło szko

Szkoły Podstawowej w Łazach i Polskiego
Gimnazjum, które wtedy miało swoją siedzi

Kiedy pomysł o zjeździe absolwentów do

ły w Łazach. Bała się, że wszyscy się nie zmiesz

tarł do organizatorów Pożegnania Lata, po

czą i do tego będą głodni, gdyby na imprezę

bę w tym samym budynku. A właściwie bu

czątkowo przerazili się trochę. Impreza Koła

połączoną ze spotkaniem dawnych uczniów

dynkach, bo był to ciąg piętrowych pawilo

obliczona jest na sto osób, tyle spokojnie może

łaziańskich szkół przyszło kilkaset osób.

nów. Takzapamiętał swoją szkołę.

4V^°1*!Cz(

9 a_e|

isĄ i
Przedszkole w Łazach w 1960 roku

Założony w połowie lat 70. Klub Młodych MK PZKO
w Orłowej-Łazach
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Podobne wspomnienia ma Anna Kasprzak,
która również kończyła łaziańską podstawów
kę i gimnazjum. Wspominała jednak również
o wcześniejszych dwóch szkołach w Łazach.
Czerwona, jak nazywano jedną z nich, została
zburzona wcześniej, dłużej stała biała, w której
miało także siedzibę PZKO i inne organizacje.
Stanisław Pietraszek, jeden z inicjatorów
wydarzenia, który chodził do Łazów już do
przedszkola, a potem do szkoły podstawowej,
przyniósł na spotkanie w Porębie, a następnie
dostarczył do naszej redakcji mnóstwo zdjęć,
które przechowuje w swoim archiwum. Jak
powiedział nam później, zgłaszają się do nie
go kolejni łaziańscy absolwenci, którzy chęt
nie wzięliby udział w następnym spotkaniu.
Jedną z absolwentek, która równie staran
nie przygotowała się do spotkania po latach,
była Janina Michalska-Kwiczala. Swoje osobi-

Chór szkolny w Łazach pod batutą Brunona Rygla

Przedstawienie szkolne 0 sierotce Marysi w Łazach w 1970 roku

Polskie szkolnictwo w Łazach
SZKOŁY LUDOWE
W 1884 roku na mocy uchwały gminnej wprowadzono w szko
le w Łazach w budynku z 1875 roku polski język nauczania. W 1896
roku wybudowano następną szkołę, ponieważ dzieci przybywało.
W 1899 roku powstała kolejna szkoła, zwana czerwoną, był to pię
trowy budynek z sześcioma klasami.
W 1922 roku czerwoną szkołę zajęła szkoła czeska, a polską

Szkolna postanowiła otworzyć szkołę prywatną, otrzymała ze
zwolenie Rady. Mimo problemów finansowych 30 września 1923
roku szkołę otwarto. W 1930 roku została upaństwowiona. Dobu
dowano potrzebne lokale, następne klasy, gabinety, salę konfe
rencyjną, kuchnię, salę gimnastyczną.
Po wojnie do ponownego otwarcia szkoły doszło we wrześniu
1945 roku. W 1953 została połączona ze szkołą ludową. Coraz bar
dziej dawały się we znaki szkody górnicze, w 1960 roku budynek
zburzono.

przeniesiono do byłej czeskiej. W okresie międzywojennym z po

Szkoła znalazła pomieszczenia w pawilonach przy głównej dro

wodu niezdrowych stosunków narodowościowych dzieci pol

dze prowadzącej w stronę Hawierzowa, tam znalazło się i gimna

skich powoli ubywało.

zjum. Reforma szkolnictwa połączyła obie placówki w Jedenastolet

Po II wojnie światowej istniała trzyklasowa polska szkoła ludo

nią Szkołę Średnią. Taka sytuacja trwała do 1964 roku, kiedy po ko

wa; w 1953 roku połączono ją z miejscową szkołą wydziałową. Po

lejnej reformie rozdzielono szkoły na dziewięcioletnią podstawową

wstała Polska Ośmioletnia Szkoła Średnia.

i ogólnokształcącą średnią. Łazy jednak wyludniały się coraz szyb
ciej, dzieci ubywało i w 1975 roku szkołę podstawową zamknięto.

SZKOŁA WYDZIAŁOWA I ŚREDNIA
W 1921 roku Komitet Rodzicielski w Łazach zwrócił się do Kra

14

Pawilony, w których pozostało jeszcze Polskie Gimnazjum, także
w końcu zburzono, szkołę w 1993 roku przeniesiono do Karwiny.

jowej Rady Szkolnej w Opawie z wnioskiem o otwarcie polskiej

(Na podstawie publikacji Józefa Macury

szkoły wydziałowej, ale wniosek został odrzucony. Wtedy Macierz

„Z dziejów szkolnictwa polskiego na Zaolziu" Cz. Cieszyn, 1998)
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Klasy I-V w szkole w Łazach w 1968 roku

Bal Gałganiarzy w polskiej szkole w Łazach w 1972 roku

ste wspomnienia z lat szkolnych, o tamtych

Jeszcze dzisiaj słyszę harmider głosów i wi

Tam uczyły panie: Halina Berger, Zofia Kor-

czasach i ludziach, którzy pozostawili ślad

dzę kolory ogrodu, starą kotłownię.

pak, Halina KowaIczyk-Kubeczka.

w sercach wychowanków, nazwała impresja

Oczyma mojej duszy mijam tercjankę,

Pani Berger i Kowalczyk prowadziły rów

mi łaziańskimi i przedstawiła wszystkim ab

gabloty z eksponatami. Mijam pokój na

nież teatrzyk Bambola, przez który przewi

solwentom obecnym w Porębie. Przytacza-

uczycielski. Wszędzie tu zawsze było pełno

nęła się wielka ilość dzieci i młodzieży. Wielu

myje poniżej.

uczniów, tak„ludówki", jak kiedyś nazywano

z nas pamięta wyjazdy z teatrzykiem na wy

klasy I V, jak i „wydziałówki", czyli klasy VI-IX

stępy do Polski, występy w klubach PZKO.

IMPRESJE ŁAZIŃSKIE

oraz uczniów gimnazjum.

Nawet solista zespołu Old Boys Band, który

- Jadąc samochodem na Pożegnanie La

W mojej sentymentalnej podróży do cza

wystąpił na dzisiejszej imprezie, Zbyszek Letocha, stawiał tam pierwsze sceniczne kroki.

ta - mówiła Janina Michalska-Kwiczala - mi

sów beztroskiej młodości pojawiają się po

jałam na trasie Hawierzów-Orłowa ukocha

dziękowania dla naszych drogich nauczycie

Pamiętacie państwo klub PZKO obok ko

ne Łazy. Moje serce absolwentki łaziańskiej

li. Chciałabym im tutaj, za nas wszystkich,

ścioła ewangelickiego w starej Orłowej? Ile

szkoły podstawowej zabiło szybciej i dusza

którzy odwiedziliśmy Pożegnanie Lata w Or-

tam się kiedyś działo.

napełniła się sentymentem i wspomnienia

łowej-Porębie 16 września 2017 roku, po

Wracając do szkoły, nie można zapomnieć

mi. W miejscu naszej ukochanej „budy" po

dziękować i przypomnieć ich nazwiska. To

0 pani Eugenii Bartulec, o paniach Agnieszce

została dzisiaj tylko balustrada, przez nas

oni otworzyli nam drogę do edukacji, zostali

Rusek, Danieli Błanik, Buchtowej, Żylance-

nazywana potocznie „galander". Zostały też

na zawsze w naszych sercach i wspomnie

-Kobiernickiej, o panu Wilczku, który uczył

resztki schodów, po których całe generacje

niach. Państwo wybaczą, o ile o kimś zapo

wychowania fizycznego i geografii, Brunonie

uczniów, dzień w dzień chodziły do szkoły.

mnę, ale to już tyle lat.

Ryglu, profesorze śpiewu. Przypominam so

Szkołę otaczał wówczas krajobraz lekko

Przypomnijmy więc sobie dyrektora Adol

bie również panią Anielę Kamińską i panią

industrialny. Kopalnia, kolonie górnicze, skle

fa Kubeczkę, wicedyrektorów Władysława

Wacławikową, które opiekowały się świetlicą,

py, restauracja, dom kultury. Stara kotłownia

Wójcika i Władysława Palowskiego z nieod

1 woźną-tercjankę panią Kozakową. W kuchni

i prowadzące z niej do szkoły rury, w zimie

łącznym papierosem. Ze szkoły ludowej koja

królowały panie Celarkowa, przedwojenna

czasem pękające, co wówczas było przyczy

rzy mi się Anna Folwarczna-Szarowska i Emil

harcerka, i pani Buzek. Zaś o czystość szkoły

ną nieplanowanych, ale jakże miłych wakacji.

Jonszta. Przejdźmy powoli do „wydziałówki".

dbała pani Folwarczna.

Łaziańscy harcerze przed szkołą z woźną w 1970 roku
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Otoczone z wszystkich stron górami
miasteczko, usytuowane jest około 30 kilo
metrów na północ od najwyższego szczytu
Austrii Großglocknera (Wielkiego Dzwonni
ka, 3 798 m n. p. m.). Ciekawostką jest, że na
szczycie znajduje się krzyż o wadze 350 kilo
gramów, zwany cesarskim (Kaiserkreuz).
Ustawiono go z okazji 25. rocznicy ślubu ce
sarza Franciszka Józefa I z Elżbietą Bawar
ską, zwaną Sissi. Krzyż wniesiony został na
szczyt po częściach, gdzie go potem zmon
towano. W 2000 r. został poddany renowa
cji. Imieniem monarchy jest nazwana rów
nież jedna z ulic w Zell am See.

NIEZAPOMNIANA ATMOSFERA
Niewielką miejscowość uzdrowiskową
na prawach powiatu zamieszkuje niespełna
dziesięć tysięcy mieszkańców. Inna sprawa
to turyści wszystkich grup wiekowych za
kwaterowani w licznych hotelach, pensjo
natach i kwaterach prywatnych. Właśnie
w Zell am See znajdują potrzebne zaplecze
i mnóstwo atrakcji o każdej porze roku.

16

ZWROT | 10/2017

Jezioro Zeller See, nad którym leży Zell am See.

REPORTAŻ

Krajobrazy w okolicach Zell am See
Pomimo to Zell am See nadal pozostaje

kupić m. in. regionalne stroje. W bogatej

wiele wydarzeń kulturalnych. Często odby

pogodnym, spokojnym miasteczkiem. A war

ofercie znajdują się tradycyjne i te bardziej

wają się tu rozmaite koncerty, festiwale mu

to podkreślić, że też fotogenicznym ze wzglę

nowoczesne. Symbolem miasteczka jest za

zyczne i przedstawienia. Niedaleko Zell am

du na malowniczą architekturę, symbiozę

mek Rosenberg (Schloß Rosenberg). Stylo

See, w gminie Fusch, rozpoczyna się słynna

z otaczającą go przyrodą, widokami na jezio

wo odnowiony obecnie służy jako ratusz.

wysokogórska droga alpejska Großglockner

ro i wznoszące się nad nim pagórki i góry.

W jego pomieszczeniach mieści się również

Hochalpenstraße, należąca do czołówki

galeria oraz biblioteka.

atrakcji turystycznych Austrii.

Jest też niezbyt duża, zadbana starówka.
Najstarsza budowla w mieście to wieża Ka-

Warte obejrzenia i sfotografowania jest

snterturm, zbudowana w celach obronnych

również wiele tutejszych budynków, także

na przełomie X i XI wieku, dziś muzeum.

hoteli czy pensjonatów. Wzrok cieszą ich za

W centrum stoi niewielki kamienny kościół

dbane elewacje, często w kombinacji zdrew-

Okolica jeziora Zeller See była zamiesz

pw. św. Hipolita z XIII wieku.

nem. Na niektórych znajdują się drewniane

kała już w epoce brązu. Później osiedlali się

balkony, nieraz obsypane kwiatami. Wymie

tu Rzymianie. Świadczą o tym choćby reszt

nić trzeba również niemało przyjemnych re

ki rzymskiego gospodarstwa z I w. p.n.e., na

MIASTO NASTAWIONE
NA TURYSTÓW

TURYŚCI ODKRYLI MIASTECZKO
DZIĘKI KOLEI

stauracji, lokalnych karczm ze świetnym pi

które natrafiono podczas prac budowlanych

Od kościółka prowadzi promenada z sze

wem austriackim, knajpek, kawiarenek, cu

w sąsiadującej z Zell am See miejscowości

regiem małych sklepików, w których można

kierni czy barów. Ponadto miasto oferuje

Bruck an der Großglocknerstraße.

St SS 858p S3

:: rc :i:iir
Hm

Siedziba władz powiatu wZellam See.
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Wieża kościoła pw. św. Hipolita.

Jeden z hoteli nad jeziorem

Około roku 740 na zlecenie władz ko

ATRAKCYJNE JEZIORO

ścielnych mnisi zakonni wybudowali nad

Maksymalna głębokość jeziora Zeller

jeziorem kaplicę, którą nazwano „Cella in

See wynosi niespełna 70 metrów, jego dłu

Bisonzio". W roku 1350 r. miejscowość otrzy

gość prawie 4 kilometry. Nadaje się do ką

mała prawa miejskie. W 1875 r. miasteczko

pieli, pływania, nurkowania, windsurfingu,

uzyskało połączenie kolejowe z Salzbur

żeglowania czy rybołóstwa. Akwen za

giem, co umożliwiło dotąd niespotykany

mieszkuje kilka gatunków ryb. W jego połu

rozwój. Zaczęli docierać tu turyści, a także

dniowej części i na sąsiadujących z nim

ludzie z innych regionów Austro-Węgier,
których miasto i jego okolica zauroczyły

podmokłych terenach znajdują się lęgowi
ska wielu gatunków ptaków, m. in. perko-

na tyle, że postanowili zamieszkać tam na
stałe.

zów, nurów, kormoranów, czapli siwych, ka
czek, łabędzi, błotniaków, rybołowów, der
kaczy, czajek, brodźców, biegusów, sów,

PORSCHE TEŻ TU BYŁ

zimorodków, dudków czy kląskawek.

W Zell am See lubił spędzać czas rów

Obszar ten objęty jest ochroną przyro

nież słynny konstruktor samochodów i in

dy, utworzono tam rezerwat „Naturschut

nych pojazdów mechanicznych Ferdynand

zgebiet Zeller See". Nad jeziorem żyją rów

Porsche. Urodzony w 1875 r. w Vratislavi-

nież wydry, zaskrońce i oczywiście żaby, i to

cach nad Nisą (obecnie dzielnica Liberca),

nie tylko na terenie rezerwatu. Wokół akwe

zmarł w 1951 r. w Stuttgarcie. Po wojnie zo

nu znajduje się wiele ośrodków wypoczyn

stał uznany przez Francuzów za zbrodnia

kowych, kilka kąpielisk miejskich oraz pól

rza wojennego i prawie dwa lata przetrzy

namiotowych.

mywany w więzieniu.
Ciekawostką jest, że w latach 30. Adolf

OFERTA NIE TYLKO DLA NARCIARZY

Hitler w ramach propagowania dobrobytu

Wzdłuż brzegu jeziora biegnie ścieżka dla

Trzeciej Rzeszy nakazał konstruktorowi za

pieszych i rowerzystów łącząca miasteczko

projektowanie pojazdu o nazwie Volkswa

z gminą Maishofen. Zimą akwen przeistacza

gen (z niem. „samochód dla ludu").

się w rewelacyjne lodowisko nadające się do

I tak we współpracy Porschego z jego

jazdy na łyżwach, pieszych wędrówek, gry

synem Ferrym i Erwinem Komendą powstał

w hokeja, wyścigów ślizgów lodowych (tzw.

słynny „Garbus" (w czeskiej wersji „Brouk"),

bojerów), psich zaprzęgów...

który zdobył uznanie „Führera". Jak się jed

Zell am See jest jednak przede wszyst

nak później okazało, konstrukcja popular

kim znanym na całym świecie ośrodkiem

nego „Garbusa" była w dużej mierze oparta

sportów zimowych. Właśnie tu rozgrywały

na projekcie samochodu Tatra T97, co udo

się zawody w ramach Pucharu Świata w nar

wodniono w 1961 r. w procesie sądowym.

ciarstwie alpejskim oraz Pucharu Świata w

Zaowocowało to wypłatą odszkodowania

snowboardzie. Leży w centrum dużego re

stronie czechosłowackiej w wysokości 3 mi
lionów marek niemieckich.

18
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Niektóre z hoteli w Zell am See są warte sfotografowania.

jonu narciarskiego, do którego należy rów
nież miejscowość Kaprun z całorocznym te-

REPORTAŻ

renem narciarskim na lodowcu Kitzstein-

wysokości nawet 2 tysięcy m n. p. m. Można

śpiechu najcenniejsze polskie zabytki,

horn oraz kompleksem narciarskim na

też skorzystać z oświetlonego toru sanecz

m. in. z Zamku Królewskiego, Pałacu w Wi

Maiskogel. Rejon ten jest jednym z najpopu

kowego.

lanowie, Rezydencji Czartoryskich, Muzeum

larniejszych wśród Polaków ośrodków spor

W miasteczku znajduje się też kryte lodo

Narodowego, Pałacu Błękitnego Zamoy

tów zimowych w Austrii. Jak można prze

wisko oraz hale do tenisa i squasha, hala jeź

skich, pozostałości zbiorów Biblioteki Kra

czytać na stronach www.skionline.pl, głów

dziecka, strzelnica czy kręgielnia. Ponadto

sińskich i Pałacu Radziwiłłów. Kolekcje te

ne tereny narciarskie Zell am See znajdują

jest tam centrum rekreacyjne „Freizeitzen

trafiły m. in. na zamek Fischhorn. Dawna

się na zboczach pobliskiej Schmittenhöhe.

trum" mające do zaoferowana krytą pływal

siedziba szlachecka znajduje się na obrze

Większość tutejszych tras jest sztucznie za

nię, łaźnie parowe, sauny, masaże i inne po

żach sąsiadującej z Zell am See już wspo

śnieżana. Pomiędzy Zell am See i Kaprunem

dobne atrakcje. Golfiści mają do dyspozy

mnianej gminy Bruck an der Großglockner

kursuje bezpłatnie ski bus. Najwięcej walo

cji pole golfowe z 36 dołkami - największe

straße.

rów widokowych zapewnia trasa zjazdowa

w austriackich Alpach. Na innych czekają

Ewakuacją zbiorów w Warszawie kiero

ze szczytu Schmittenhöhe do dolnej stacji

m. in. rowery górskie, canyoning, paragliding

wał Alfred Schelenberg, szef muzeów dys

kolejki na wysokości 1000 m n. p. m.

czy rozmaite wspinaczki.

tryktu warszawskiego, wykonując rozkaz

Będąc w Zell am See oprócz narciarstwa
można uprawiać około czterdziestu róż
nych innych sportów. Na przykład udać się

samego Hitlera dotyczący ocalenia najcen

SKARBY POLSKIEJ KULTURY
NA ZAMKU FISCHHORN

niejszych przedmiotów przed planowanym
zniszczeniem Warszawy.

jednym z niektórych zimowych szlaków

Na początku października 1944 r„ po

Zamek, którego początki sięgają XIII w.,

pieszych. Do wyboru są typowo rekreacyj

upadku powstania warszawskiego, nie

od roku 1941 służył jako kwatera 55. Była to

ne lub te bardziej forsowne, położone na

mieckie władze okupacyjne wywiozły w po

też rezydencja kolekcjonera dzieł sztuki
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Hermanna Fegeleina. Jego żona Margarete
(przed zamążpójściem Braun), była siostrą
długoletniej partnerki, a na krótko przed
śmiercią żony Adolfa Hitlera, Ewy Braun.
Dnia 8 maja 1945 do zamku dotarli Ame
rykanie i przejęli obiekt wraz z ukrytymi
tam dziełami sztuki. Kilka dni przedtem ar
mia amerykańska wyzwoliła obóz jeniecki
w Murnau am Staffelsee w Bawarii, w któ
rym od 1939 r. Niemcy więzili tysiące pol
skich oficerów.
Był wśród nich również porucznik Boh
dan Urbanowicz, uczestnik kampanii wrze
śniowej, architekt i malarz. W Salzburgu zo
stał mianowany pełnomocnikiem Polaków
wywiezionych w czasie wojny do Niemiec.
W lipcu 1945 zgłosił się do niego plutonowy
Jan Maj i opowiedział mu o zrabowanych
„skarbach królów polskich, obrazach, me
blach, książkach," ukrytych na zamku Fischhorn.

PORUCZNIK URBANOWICZ
WKRACZA DO AKCJI
Po wizycie w byłej siedzibie szlacheckiej
Urbanowicz udał się do Warszawy. Po otrzy
maniu pełnomocnictwa udzielonego przez
polskie Ministerstwo Kultury i Sztuki podjął
kroki mające na celu zabezpieczenie pol
skich zabytków. Pomagali mu były student
Politechniki w Gdańsku Zbigniew Pilarski
i kilku innych Polaków. Udało mu się rów
nież nakłonić władze amerykańskie do wy
dania komunikatu polecającego okolicznej

m.in. Boznańskiej, Chełmońskiego, Malczew

odnalezione przez Urbanowicza. Do Polski

ludności zwrotu rzeczy z zamku, które zdą

skiego, Siemiradzkiego, Wyczółkowskiego,

wróciły m. in. Krzyż procesyjny z Limoges

żyła zagrabić. Zagrożono karami wojskowo-

Baciarrellego, Matejki czy Gierymskiego),

oraz Portret Karola Podlewskiego Jana Ma

-sądowymi w wypadku znalezienia przed

dywany, rzeźby, porcelanę, gobeliny, milita

tejki, który odnalazł się w 2006 r. w Stanach

miotów.

ria i inne.

Zjednoczonych.

Komunikat odniósł przynajmniej częścio

Pomimo to wiele dzieł sztuki nigdy nie

W 2004 r.mieszkanka Zell am See znala

wy skutek. Austriacy zaczęli zwozić na fur

wróciło do Polski. Do dziś są mozolnie po

zła w altance śmietnikowej Xll-wieczny wy

mankach rzeczy i meble pochodzące z zam

szukiwane przez polskich specjalistów.

sadzany rubinami krzyż pasyjny pochodzą

ku. Niezależnie od tej akcji przeprowadzono

W dniu 5 października 2015 w Zell am See

cy z kolekcji Czartoryskich. Krzyż podobno

rewizję w sąsiednich domach i w okolicy.

otwarto wystawę plenerową „Skarby pol

wyrzuciła na śmietnik rodzina zmarłego

W ten sposób odzyskano szereg dalszych za

skiej kultury na Zamku Fischhorn - historia

mężczyzny wraz z innymi jego rzeczami.

bytków polskiego pochodzenia, m. in. srebr

niedokończona." Można było ją oglądać do

Wartość obiektu oceniono na 400 tysięcy

ny stół z warszawskiego Belwederu.

6 listopada.

euro. Cztery lata później krzyż zwrócono

Na dzieła sztuki natrafiano też w inny
sposób. Na przykład w wielkiej sali w bara
ku żołnierzy amerykańskich natrafiono na

Natomiast zbiór 42 rysunków i grafik,
których autorami byli Aleksander Orłowski,

rozpięty na ceglanej ścianie wielki gobelin

Bohdan Urbanowicz pracował potem

Juliusz Kossak, Kazimierz Wojniakowski, Jó

flamandzki z przełomu XV i XVI w. Na gobe

w Ministerstwie Kultury i Sztuki. W latach

zef Chełmoński, Piotr Michałowski, Michał

linie żołnierze umocowali tarczę, do której

1950-1980 był profesorem Akademii Sztuk

Płoński, Zygmunt Vogel oraz Leon Wyczół-

rzucali strzałkami (I).

Pięknych w Warszawie. Za swe zasługi zo

kowki, odnaleziono na terenie Ameryki Po

stał odznaczony Orderem Virtuti Militari.

łudniowej. W 2014 wrócił do Polski, tak jak

W kwietniu 1946 r. do Warszawy przy
wieziono we dwunastu wagonach odzyska
ne dzieła sztuki. W transporcie znalazło się

20

Fundacji książąt Czartoryskich.

KRZYŻ PASYJNY
ZNALEZIONY NA ŚMIETNIKU

Zmarł w 1994 roku w Warszawie.
Dziesiątki lat po wojnie udało się odzy

w 2005 roku z USA obraz Portret mężczyzny
Jana Mostaerta. Powyższy bulwersujący te

m. in. 351 skrzyń książek, 65 skrzyń archiwów,

skać kilkanaście obiektów, które były wy

mat porusza też film dokumentalny „Mu

154 sztuki mebli, 408 obrazów (wśród nich

wiezione do zamku Fischhorn, a nie zostały

zeum Utracone 2015".
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Albrecht Fryderyk był bez wątpienia nieprzeciętną postacią oraz jedną z najbar
dziej znaczących osobistości w całej monarchii austro-węgierskiej. Miał też wielkie za
sługi w rozwoju ekonomicznym Księstwa Cieszyńskiego.

TEKST: CZESŁAW GAMROT / ZDJĘCIA: WIKIPEDIA, FOTOPOLSKA.EU
Arcyksiążę Albrecht Fryderyk urodził się

z powodzeniem na giełdzie. Mieszkał poza

dokładnie przed dwustu laty, 3 sierpnia 1817

konwentem w wybudowanym specjalnie dla

w Wiedniu. Był najstarszym synem arcy księ

niego pałacu. Zmarł w lipcu 1894 na skutek

cia Karola Ludwika, który w roku 1809 po

upadku z konia.

konał pod Aspern samego Napoleona, i ar-

Natomiast kolejny brat Albrechta - Ka

cyksiężny Flenrietty Nassau-Weilburg oraz

rol Ferdynand - był feldmarszałkiem armii

wnukiem cesarza Leopolda II i prawnukiem

austriackiej. Karierę wojskową rozpoczął

cesarzowej Marii Teresy.

w 57. Pułku Piechoty w Brnie. Później otrzy

Arcyksiążę Albrecht w 1854 r. na obrazie węgierskiego
malarza Miklósa Barabasa.

mał dowództwo brygady we Włoszech,

RODZEŃSTWO ARCYKSIĘCIA ALBRECHTA
Miał sześcioro rodzeństwa, jednak jego
młodszy brat Rudolf Franciszek zmarł wkrót

a w 1848 r. walczył z powstańcami w Pra

Ferdynanda I na króla czeskiego. Ferdynand

dze. W 1859 r. stacjonował głównie na Mo

panował do 2 grudnia 1848 r. Potem miej

rawach i na Śląsku.

sce na tronie Habsburgów zajął jego osiem

ce po urodzeniu. Jego starsza siostra Maria
Teresa Izabela w 1837 r. wyszła za mąż za Fer
dynanda II Burbona, króla Obojga Sycylii czy

nastoletni bratanek Franciszek Józef I.

SZCZEBLE KARIERY WOJSKOWEJ

Karierę wojskową oficjalnie rozpoczął

Albrecht był już od dzieciństwa wdrażany

w wieku dwudziestu lat. Trzy lata później, już

li państwa istniejącego w latach 1816-1860

do sprawowania funkcji wojskowych. Wyka

jako generał major, został komendantem bry

na terenie Sycili! i południowej części Półwy

zywał uzdolnienia techniczne, a jego najbar

gady w Grazu. W1844 r. mianowano go głów

spu Apenińskiego.

dziej ulubionym przedmiotem była matema

nodowodzącym na Morawach, w 1845 r. zo

tyka. Już jako trzynastolatek został właścicie

stał dowódcą wojsk Górnej i Dolnej Austrii

pold zdecydował się na karierę w austriac

lem 44. pułku piechoty oraz rycerzem Orderu

oraz Salzburga.

kiej marynarce wojennej, gdzie dorobił się

Złotego Runa ustanowionego już w 1430 r.

Młodszy brat Fryderyk Ferdynand Leo

W międzyczasie ożenił się z córką króla

tytułów wiceadmirała i admirała. Podczas

W roku 1836 pojechał ze swoim ojcem

Bawarii Ludwika I Wittelsbacha, Hildegardą

drugiej wojny turecko-egipskiej wsławił się

do Pragi na koronację cesarza austriackiego

Bawarską. Była to kuzynka przyszłej żony

podczas oblężenia Sydonu (obecnie w Liba

Franciszka Józefa, Elżbiety. Z ich związku

nie). Natomiast w wojnie angielsko-tureckiej

przyszło na świat troje dzieci: Maria Teresa,

zdobył twierdzę Saint-Jean d'Acre (obecnie

Karol Albrecht i Matylda Maria.

Akka w Izraelu), za co został odznaczony Or

W burzliwym roku 1848 zamierzał zapro

derem Marii Teresy. Zmarł przedwcześnie

wadzić porządek za pomocą siły militarnej,

w październiku 1847 r. w Wenecji na żółtacz

jednak jego plany nie spotkały się z aprobatą

kę w wieku zaledwie dwudziestu sześciu lat.

na cesarskim dworze. Zażądał więc o zwol

Młodszą siostrę Marię Karolinę pojął za

nienie z funkcji dowódcy. Potem do roku

żonę arcyksiążę Rajner Ferdynand, przyszły

1849 brał udział w walkach we Włoszech pod

generał cesarsko-królewskiej armii i premier

dowództwem feldmarszałka Józefa Wacława

austriackiej części monarchii.

Radeckiego, jednego z najwybitniejszych

Najmłodszy brat Albrechta, Wilhelm Fran

dowódców austriackich w XIX wieku. Kiedy

ciszek Karol, swą błyskotliwą karierę wojsko

23 marca 1849 r. armia austriacka pokonała

wą uhonorował w 1867 r. awansem na feld

oddziały Królestwa Sardynii, Austria urato

marszałka. Zdobył też większość odznaczeń

wała swoje posiadłości w północnych Wło

wojskowych monarchii. Oprócz tego ponad

szech na kolejnych dziesięć lat.

trzydzieści lat sprawował urząd wielkiego

W latach 1851-1860 pełnił obowiązki gu

mistrza zakonu krzyżackiego. Jednak bez

bernatora wojskowego na Węgrzech. Miesz

względu na śluby zakonne jego największy

kał wówczas w Preszpurku (obecnie Bratysła

mi pasjami w życiu prywatnym były prze

wa), skąd miał blisko do Wiednia i do swoich

pych i konie. Uwielbiał bale, a w kręgach
dworskich uchodził za kobieciarza. Grał też

dóbr w Altenburg (obecnie Mosonmagyaró-

Arcyksiążę Albrecht w 1851 r.

vśr w północno-zachodnich Węgrzech).

■
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Obraz Juliusza Kossaka z bitwy pod Custozzą„Ułani Rodakowskiego w ataku".

ZWYCIĘZCA SPOD CUSTOZZY
W 1859 r. wybuchł kolejny konflikt zbroj

Albrecht wsławił się podczas kampanii

Kiedy w 1880 r. Franciszek Józef odwie

wojennej we Włoszech, gdzie 24 czerwca

dził Śląsk Cieszyński, Albrecht oczekiwał je
go przybycia w Mostach koło Jabłonkowa

ny między Austrią i Królestwem Sardynii,

1866 r. w bitwie pod Custozzą (wioski w po

które tym razem wsparła Francja. Austriacy

bliżu Werony) zwyciężył nad wojskami wło

i dotrzymywał mu towarzystwa podczas ca

ponieśli dotkliwe porażki w decydujących

skimi. Zyskał tam przydomek „Zwycięzca

łego pobytu. Trzy lata przedtem przyjechał

bitwach pod Magentą i pod Solferino. Cie

spod Custozzy" (Sieger von Custozzą). Pod

do Cieszyna towarzysząc jedynemu synowi

kawostką jest, iż krwawy bilans starcia pod

czas swych wypraw wojennych korzystał ze

cesarza i następcy tronu Rudolfowi, który

Solferino skłonił szwajcarskiego kupca i fi

specjalnego namiotu zwanego „Custozza-

w roku 1879 popełnił samobójstwo. Jednak

lantropa Jana Henryka Dunanta do podję

zelt". Austria jednak 3 lipca 1866 przegrała

konserwatywny Albrecht i liberalny Rudolf nie

cia działań, które zaowocowały powoła

najważniejszą bitwę z Prusakami pod Sado

mogli nigdy znaleźć wspólnego języka.

niem do życia Czerwonego Krzyża.

wą w Czechach.

W 1863 r. książę cieszyński awansował na

Kiedy 22 października 1882 r. odbyło się

W uznaniu zasług książę cieszyński został

oficjalne otwarcie„Nowej Strzelnicy" (obecnie

feldmarszałka. Trzy lata później wziął udział

mianowany Generalnym Inspektorem Armii.

KASS Strzelnica) w Cieszynie, Albrecht uroczy

w wojnie prusko-austriackiej. Głównym po

Jego kariera wojskowa osiągnęła punkt szczy

stość uświetnił swoją obecnością.

wodem zmagań militarnych była rywaliza

towy. Swego wujka bardzo wysoko cenił rów

cja między obu państwami o przewodnic

nież cesarz, nie tylko z powodu jego umiejęt

two w Związku Niemieckim (konfederacji

ności wojskowych, lecz również jako strażnika

Książę cieszyński dał się poznać jako ener

państw niemieckich i wolnych miast utwo

konserwatywnych wartości rodu. Uczynił go

giczny przedsiębiorca i sprawny gospodarz

rzonej na Kongresie wiedeńskim w 1815 r.).

więc swym zaufanym paladynem.

swojego olbrzymiego majątku, który podob-

Arcyksiążę Albtrecht w 1873 r.

22

Arcyksiążę Albrecht w latach 90. XIX w.
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wiła jeszcze zapalić papierosa. Kiedy ujrzała
zbliżającego się ojca, ukryła papieros pod ła
twopalną krynoliną. Doznała poważnych
oparzeń. Zmarła po dwóch tygodniach.
Kiedy w 1874 roku zmarł przedwcześnie
brat Albrechta arcyksiążę Karol Ferdynand,
książę cieszyński adoptował jego trzech sy
nów: Fryderyka, Karola Stefana i Eugeniu
sza. Wszyscy trzej zostali wysokimi dygnita
rzami w armii austro-węgierskiej.
Po koniec życia arcyksiążę był prawie śle
py. Na początku lutego w 1895 roku, pod
czas pobytu w swojej rezydencji w kurorcie
Arco, zachorował na zapalenie płuc. Zmarł
18 lutego około godziny 13.
By sprowadzić jego zwłoki do stolicy mo
narchii, Towarzystwo Pogrzebowe w Wied
no przewyższał dobra samego cesarza. Odzie

PAŃSTWO ŻYWIECKIE

niu zamówiło u Pierwszego Galicyjskiego

dziczył go po śmierci ojca Karola Ludwika

Arcyksiążę nie zapominał także o swoich

w roku 1847. Został między innymi właścicie

włościach żywieckich, w których skład wcho

i Maszyn w Sanoku pogrzebowy wagon sa

lem Komory Cieszyńskiej, Państwa Żywieckie

dziła również Huta Fryderyka w wiosce Spo

lonowy. Na marginesie: za trzy lata kolejny

go oraz majątków w Altenburg (obecnie Mo-

rysz (obecnie dzielnica Żywca). W Żywcu

wagon pogrzebowy z Sanoka wysłano do

sonmagyarövär) i w Bellye (obecnie chorwac

utworzył samodzielną Dyrekcję Dóbr Żywiec

Genewy w celu przywiezienia ciała zamor

kie Bilje). Odziedziczył też galerię Albertina

kich, a także, usatysfakcjonowany popularno

dowanej cesarzowej Elżbiety.

w Wiedniu, która posiada jedną z najwięk

ścią jaką zdobyło piwo warzone w browarze

Albrechta pochowano w Krypcie Cesar

szych na świecie kolekcji grafik.

w Cieszynie, zlecił budowę nowego, czynne

skiej w podziemiach Kościoła Kapucynów

Na Śląsku Cieszyńskim zaczął wspierać

go do dziś zakładu piwowarskiego.

rozwój przemysłu. Położył zasługi w rozwoju

Rozpoczął także remont żywieckiego

huty w Trzyńcu, którą założył jego ojciec oraz

Towarzystwa Akcyjnego Budowy Wagonów

w centrum Wiednia. Jego następcą został
jego najstarszy bratanek i przybrany syn

zamku i budowę nowego. Kupił kilka kolej

Fryderyk. Warto wspomnieć, że swój namiot

huty w Ustroniu. Na początku lat 50. XIX wie

nych wsi, w tym Lipnik, gdzie polecił przebu

wojskowy spod Custozzy wraz z całym ser

ku rozpoczął modernizację zakładu hutni

dować Dwór Lipnicki na pałac w stylu póź

wisem polowym, a nawet kucharzami i służ

czego w Leskowcu (obecnie dzielnica Fryd-

nego klasycyzmu i utworzyć wokół niego

bą zapisał w testamencie Franciszkowi Józe

ku-Mistku), który również powstała dzięki ar-

rozległy park. W 1885 roku lipnicki pałac naj

fowi I. Monarcha zabrał go pod koniec sierp

cyksięciu Karolowi.

pierw wydzierżawił, a następnie podarował

nia 1906 r. do Cieszyna. W rozbitym w parku

Zgromadzeniu Córek Bożej Miłości z Wied

zamkowym namiocie odbył się potem

kładów hutniczych kupił kopalnię Gabriela

nia. W Lipniku powstała tak pierwsza pla

w obecności cesarza uroczysty obiad dwor

w Karwinie (działała do 2004 r.), zakłady gór

cówka tego zakonu na ziemiach polskich.

ski dla wybranych gości. Przy stole ustawio

Aby zapewnił surowce dla swoich za

nicze Albrecht w Pietwałdzie i Hohenegger

W 1878 roku przeprowadził ostatnią

w Karwinie (zamknięto je w latach 60. ub.

transakcję na Żywiecczyźnie. Od hrabiego

wieku), a w1862 roku kupił zakład hutniczy

Saint Genois odkupił kilka kolejnych wio

Karol w Kończycach koło Ostrawy (obecnie

sek, a zwłaszcza ogromny kompleks leśny

Ostrawa-Kończyce). W1885 roku założył no

na północnym zboczu Babiej Góry.

woczesną cukrownię w Chybiu.
Ojciec Albrechta zatrudnił fachowca
z prawdziwego zdarzenia w dziedzinie hut

nym w podkowę zmieściło się prawie sto lu
dzi.
■

Architektem, który wprowadzał w życie
wizje arcyksięcia, był pochodzący z Wędryni
Karol Pietschka.

nictwa Ludwika Hoheneggera. Dzięki nie
mu zakłady hutnicze arcyksięcia przeszły

TRAGEDIE RODZINNE I ZGON ALBRECHTA

niezbędną modernizację i stały się bardziej

Chociaż arcyksiążę, to Albrecht Fryderyk

konkurencyjne. Po śmierci arcyksięcia Ho

był też zwykłym śmiertelnikiem, który mu

henegger pracował dla Albrechta, i to aż do

siał zmierzyć się z różnymi tragicznymi wy

swojej śmierci w roku 1864.

darzeniami. W roku 1848 zmarł na ospę jego

Albrecht Fryderyk poświęcał się też dzia

jedyny syn, wtenczas roczny Karol. Szesna

łalności charytatywnej. Wspierał na przy

ście lat później, po dwudziestu latach mał

kład budowę szkoły i kościoła katolickiego

żeństwa, zmarła jego żona Hildegarda Ba

wTrzyńcu, ewangelickiego Szpitala Śląskie

warska. W 1867 r. tragicznie zginęła młodsza

go w Cieszynie czy też kościoła Serca Jezu

z córek, osiemnastoletnia Matylda. Przeby

sowego w cieszyńskich Alejach Albrechta

wając akurat w domu cesarzowej Elżbiety

(obecnie Aleje Masaryka).

w Wiedniu, wybierała się do teatru. Postano

Posąg arcyksięcia Albrechta
przed galerią Albertina w Wiedniu.
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BŁĘDOWICCY PEZETKflOWCY
PODSUMOWALI PRACĘ SWOJEGO KOŁA
Na Popołudnie Jubileuszowe z okazji
70-iecia PZKO zaprosiło 7października Miej
scowe Koło PZKO w Hawierzowie-Błędowicach. \N programie artystycznym wystąpili
uczniowie polskiej szkoły i zespół regional
ny Błędowice oraz Kamraci z Kamratkami.

TEKST I ZDJĘCIA: CZESŁAWA RUDNIK

ODZNACZENIA
DLA ZASŁUŻONYCH DZIAŁACZY
Występy przeplatane były wspomnie
niami z dziejów Koła PZKO, które zaprezen
towali przedstawiciele młodego pokolenia
Ewa Wierzgoń i Jakub Staś. Z tyłu na ekra
nie wyświetlane były widoczne dla wszyst
kich uczestników uroczystości zdjęcia.
Wśród licznej publiczności, szczerze okla
skującej występy na scenie, byli konsul Maria

całkiem nowego Domu PZKO. Jego uroczy

przyciągają tłumy.

ste otwarcie odbyło się 15 września 1985.

Ko vacs z Konsulatu Generalnego RP w Ostra

Pierwsze zebranie założycielskie Koła

wie, przedstawicielka miasta Hawierzowa

PZKO w dawnej wsi Błędowice, którą póź

i dyrektor polskiej szkoły Roman Kaderka.

niej przyłączono do Hawierzowa, odbyło

- W 1953 roku powstały w Kole małe ze

BOGATA DZIAŁALNOŚĆ

Prezes Zarządu Głównego PZKO Jan Ryłko

się 15 czerwca 1947. Pierwszy zarząd Koła

społy wokalne, które przez kilkadziesiąt lat

wręczył odznaczenia aktywnym błędowic-

powołano 16 listopada 1947, prezesem zo

umilały imprezy w Błędowicach oraz poza

kim działaczom, m.in. prezesowi Koła PZKO

stał Ernest Fukała, baza członkowska liczyła

nimi. Wspaniale rozwijała się też polska bi

Piotrowi Chroboczkowi. Najwyższe odzna

97 osób. Po Erneście Fukale funkcję tę peł

blioteka - mówił Jakub Staś wyjaśniając, że

czenie związkowe, którym jest Wpis do Złotej

nili: Jan Żwak, Adolf Jurczek, Adolf Kiedroń,

Koło pielęgnowało to, co ma w swej nazwie,

Księgi, otrzymało czterech zasłużonych człon

Karol Jonszta, Gustaw Słowik, Karol Jawo

czyli kulturę i oświatę.

ków Koła: Anna Staś, Boleslav Bystroń, Tade

rek, Tadeusz Nierostek, Emil Macura, Emilia

Zespoły śpiewacze kontynuowały boga

usz Nowak, Edward Bilan.

Bilan, Władysław Kotula i Piotr Chroboczek.

tą tradycję, ponieważ pierwszy chór Ma

WSPOMNIENIA
Z DZIEJÓW KOŁA
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dziesięcioleciach, na imprezy, które nadal

Siedziba Koła mieściła się początkowo

cierzy Szkolnej powstał w Błędowicach już

w gospodzie Zborówka. Później dobudo

w 1907 roku. Pezetkaowskie zespoły wokal

wana została sala ze sceną, następnie po

ne tworzyło najpierw trio żeńskie i kwartet

Konferansjerzy przedstawili najważniej

dium w ogrodzie, zaplecze z szatniami, par

męski, w latach 1972-2003 śpiewały już ra

sze momenty z historii błędowickiego Koła,

king. Ponieważ jednak stary budynek wy

zem jako Mały Zespół Wokalny, który był or

jego siedziby, zwrócili uwagę na różne rodza

magał ciągłych remontów, w 1982 roku

ganizatorem imprezy śpiewaczo-muzycz-

je działalności w poszczególnych siedmiu już

zapadła decyzja o budowie na jego miejscu

nej„Jesienne mgły".
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Jan Żwak, Tadeusz Nowak, Franciszek Szo
pa. Wystawiano głównie sztuki śląskich au
torów, wiele jednoaktówek, komedie.
Od 1954 roku w Kole działa Klub Kobiet.
W 1987 roku powstał współpracujący z nim
później często przy organizowaniu wystaw
Klub Seniora. Koło organizuje wiele cieka
wych imprez, wśród nich największą, na
którą przybywają nie tylko błędowiccy pezetkaowcy, są Dożynki Śląskie. W tym roku
odbyła się ich 48. edycja.

ZESPÓŁ REGIONALNY
Ewa Wierzgoń i Jakub Staś mówili też
0 pracy i osiągnięciach zespołu Błędowice,
który znają od podszewki, ponieważ sami
są jego członkami. Zespół założony został
w 1983 roku, dziś kierują nim Sabina Glac
1 Dorota Pawlas.
Zespół taneczny istniał w Kole PZKO już
w latach 60., prowadziła go matka później
szej kierowniczki zespołu Dagmar Owcza
rzy. Choreografem i kierownikiem artystycz
nym zespołu regionalnego Błędowice był
Adam Palowski, później Marcin Pisula. Przy
zespole powstała kapela ludowa Kamraci.
Błędowiccy tancerze podczas Popołu
dnia Jubileuszowego kilkakrotnie wchodzili
na scenę, by przekonać publiczność o wyso
kim poziomie swoich umiejętności. Przed
stawili przede wszystkim wątki regionalne
odnoszące się do terenu, który reprezentu
ją. Zespołowi Błędowice towarzyszyła kape
la, śpiewali Kamraci z Kamratkami.
Koło PZKO ściśle współpracuje z błędowicką polską podstawówką, pezetkaowcy
to najczęściej jej dawni uczniowie. W szkole
rośnie również narybek dla zespołu Błędo
Od 1949 roku w Kole działała orkiestra,

kit, ale działał tylko 7 lat. Dziś tradycję ma

wice. Obecni uczniowie tej placówki zapre

a ponad 20 lat istniała 8-osobowa orkiestra

łych zespołów wokalnych kontynuują Kam

zentowali się na scenie w wierszu, piosence,

taneczna. W latach 70. pracowały również

raci z Kamratkami.

grze na instrumentach muzycznych. Pro

dziewczęce zespoły śpiewacze Płomyk i Na

Historię Koła PZKO tworzył też teatr, bo

gram w krakowskich strojach był powrotem

stolatki, później powstał zespół Anki. W 1977

wiem przez 20 lat istniał amatorski zespół

do wspomnień z wycieczki szkolnej do gro

roku powstał nawet 50-osobowy chór Błę-

teatralny. Reżyserami byli Ludwik Durczok,

du Kraka.
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W RAJSKIM KOLE PZKO ŚWIĘTOWANO JUBILEUSZ
Miejscowe Koło PZKO w Karwinie-Raju
30 września zaprosiło na Uroczystość Ju
bileuszową z okazji 70 lat działalności, na
której zasłużeni członkowie odebrali od
znaczenia związkowe.

TEKST I ZDJĘCIA: CZESŁAWA RUDNIK

TEN SAM PREZES OD 47 LAT
Uczestników obchodów przywitał pre
zes Miejscowego Koła PZKO Tadeusz Pucha
ła. Podziękował wszystkim członkom, któ
rzy nie szczędzą wysiłku dla dobra Koła i zło
żył im życzenia zdrowia do dalszej pracy.
Przywitał również gości: przedstawicielkę
Zarządu Głównego PZKO Helenę Legowicz
oraz, z drugiej strony granicy, wójt Kończyc
Małych Janinę Węglorz i członkinie Koła Go

Dziś dzieci u częszczajądojedynejjużw Kar

ich sylwetki. Wpis do Złotej Księgi jest naj

spodyń Wiejskich, z którymi współpracuje

winie polskiej szkoły we Frysztacie.

wyższym odznaczeniem PZKO.
Uroczystość ta odbyła się następnie

Klub Kobiet MK PZKO w Karwinie-Raju.

13 października w Domu PZKO w Czeskim

Do jubileuszu 70-lecia PZKO nawiązała

Cieszynie. Z rajskiego Koła przybyło w Zło

był Antoni Morawiec, po nim funkcję preze

podczas uroczystości Helena Legowicz.

tej Księdze osiem nazwisk, wyróżnieni za
pracę społeczną zostali: Wanda Janśćkovś,

sa pełnił Józef Wróblewski, następnie Fran

- Polski Związek Kulturalno-Oświatowy jest

ciszek Walica, Jan Nytra, ponownie Franci

stale młody, prężny, działający i ma jeszcze

Ernestyna Brodowa, Anna Rzyman, Maria

szek Walica i Robert Ocisk. Od 1 marca 1970

wiele do zrobienia. Działalność społeczną

Owczarzy, Władysław Owczarzy, Jan Lotter,

roku Koło prowadzi Tadeusz Puchała.

wszyscy członkowie PZKO mają w genach,

Jan Mrózek i Tadeusz Broda.

Prezes mówił też o wielu remontach

we krwi. Robimy to z chęcią, dla radości ży

Warto też nadmienić, że podczas impre

w Domu PZKO, który służy pezetkaowcom od

cia, dla naszych przyjaciół. Pomimo tego, że

zy jubileuszowej w poczet członków Koła

1967 roku. Koło kupiło budynek, w którym

robimy to bezinteresownie, warto osoby,

PZKO w Karwinie-Raju został przyjęty Jan

była wcześniej szkoła, i przebudowało dla

które szczególnie udzielają się w tej działal

Tomanek. Również on, podobnie jak wszy

swych potrzeb. Od tego czasu wiele się zmie

ności społecznej, ocenić - podkreśliła.

niło, remonty wymagają dużych nakładów fi
nansowych, ale Koło dobrze sobie radzi.
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ODZNACZENIA DLA ZASŁUŻONYCH

Następnie przypomniał początki Miej
scowego Koła PZKO. Pierwszym prezesem

Następnie przedstawiła siedmiu zasłużo

scy odznaczeni, otrzymał pamiątkowe serce
z piernika i upominek.

nych członków rajskiego Koła i wręczyła im

ŚPIEWACTWO Z DŁUGĄ HISTORIĄ

Może warto dodać, że kiedy powstawało

złote odznaczenia. Otrzymali je: Renata Si

Koło PZKO, a założone zostało 16 września

wek, Janina Szwedowa, Maria Svecovi, Kse

Na Uroczystości Jubileuszowej zaśpiewał

1947 roku, Raj był jeszcze samodzielną miej

nia Stuchlik, Agnieszka Pawliczkowa, Józef

chór mieszany Dźwięk pod batutą Tomasza

scowością, dopiero później przyłączony zo

Wierzgoń i Wiesław Staniowski.

Piwki. W krótki koncercie podjął tematykę

stał do Karwiny. Do 1982 roku obok Domu

Przedstawicielka ZG PZKO pogratulowa

regionalną, nawiązując do motywów za

PZKO była polska szkoła i bardzo dobrze

ła również laureatom, którzy mieli zostać

równo góralskich, jak i górniczych. Prezes

układała się jej współpraca z Kołem PZKO.

wpisani do Złotej Księgi, i zaprezentowała

Puchała podziękował zespołowi Koła za
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godną reprezentację śpiewactwa zaolziańskiego na Śląsku i poza granicami kraju.
Dźwięk kontynuuje tradycje przedwojen
nego śpiewu chóralnego, bowiem już od 1929
roku istniał w Raju chór Macierzy Szkolnej. Po
wojnie w Kole PZKO działały również małe ze
społy śpiewacze: kwartet męski, dziewczęce
zespoły Agatki i Relidasty. Przez pewien okres
Koło posiadało także zespoły muzyczne: big-beatowy i orkiestrę kameralną.
W programie artystycznym Uroczystości
Jubileuszowej wystąpili również uczniowie
karwińskiej polskiej szkoły. Obecnym przed
stawiono też uzdolnionych młodych spor
towców, medalistów m.in. tegorocznych
Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych.
Wszyscy oni mają swoje korzenie w Karwinie-Raju, ich najbliżsi są działaczami pezetkaowskimi i jest nadzieja, że także ci młodzi
ludzie zasilą kiedyś szeregi Koła.
„Niech żyją!" zaśpiewał jeszcze wszyst
kim do lampki wina chór Dźwięk. Wzniesio
no toasty, a potem odbyły się już rozmowy
prywatne, w gronie znajomych. Na biesiadę
Klub Kobiet przygotował urozmaicony
smaczny zimny bufet.

HISTORIA WSPOMNIEŃ
Imprezie towarzyszyła bogata w ekspona
ty wystawa pod nazwą„Historia wspomnień".
Zawierała wiele materiałów archiwalnych
z dziejów Koła PZKO, zdjęcia, dyplomy, doku
menty z działalności, kroniki. Pokazano rów
nież rękodzieła zręcznych pań oraz obrazy
utalentowanych artystycznie członków Koła.
Oprócz zespołów śpiewaczych i muzycz

Na wystawie obejrzeć można było ekspo

Koło PZKO organizuje również wiele wy

nych w Kole w różnych okresach działały ze

naty z organizowanych przez panie wy

darzeń kulturalnych. Do najważniejszych na

społy taneczne. Przez dwadzieścia lat do

staw robót ręcznych, a przede wszystkim

leżą bale, imprezy tematyczne jak„Pochowa-

1968 roku przedstawienia przygotowywał

kroniki i albumy ze zdjęciami z działalno

nie basa"czy spotkania ostatkowe, odpust św.

zespół teatralny. Były też aktywne kluby

ści Klubu. Obecnie jego kierowniczką jest

Anny połączony z festynem ogrodowym. Jest

sportowe: tenisa stołowego, mini piłki noż

Anna Rzyman. Panowie natomiast scho

także „Święto ziemniaka" i spotkania z okazji

nej, siatkówki, bilardowy i szachowy.

dzą się w Klubie Seniora pod przewodnic

różnych świąt i uroczystości. Przygotowywa

twem Jana Wytrzensa, Klub założony został

ne są wystawy, odbywają się prelekcje, pezet-

w 1975 roku.

kaowcy wyjeżdżają także na wycieczki.

Od założenia Koła PZKO systematycz
nie i aktywnie pracuje w nim Klub Kobiet.
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ŁOMNA DOLNA / W sobotę w Łomnej Dolnej już po raz dziesiąty
odbyt się Jesienny Jarmark. Na początku tradycyjnie wystąpiły dzie

CZESKI CIESZYN / Niedawno odbyła się 25. edycja turnieju piłkar
skiego Memoriał Alojzego Adamca drużyn piłkarskich polskich szkół

ci z miejscowych szkół i przedszkoli.

podstawowych.

Dzieci z polskiego przedszkola tym razem zatańczyły brawuro

W turnieju organizowanym przez Zarząd Główny Macierzy Szkol

wo krakowiaka. Choć widać było czasami łezki tremy, maluchy dały

nej w tym roku udział wzięło 9 drużyn.

z siebie wszystko (co zresztą widać na zdjęciu) i zasłużyły na głośne
oklaski.

w Czeskim Cieszynie. Sportowcom dopisała pogoda. Młodych piłkka-

Ich starsi koledzy z polskiej szkoły w strojach góralskich przypo
mnieli zwyczaje świętojańskie. Pokazali też, jak kiedyś bawiły się
dzieci na pasiónku.

Mecze rozegrano na dwu boiskach na stadionie przy ul. Frydeckiej
rzy dopingował także konsul generalny RP w Ostrawie Janusz Bilski.
Tegorocznym zwycięzcą okazała się drużyna A z Jabłonkowa, któ
ra w finale pokonała drużynę z Bystrzycy.

(TS) / Fot. Mat. Prasowe

Oprócz występów polska szkoła prowadziła też stoisko - Kawia
renkę pod Dzwonem.

(HS) / Fot. Halina Szczotka

Siatkarze w konsulacie
OSTRAWA / Konsulat Generalny RP w Ostrawie gościł we wtorek

Na kiermaszu w Nydku

19 września siatkarzy z Litwy i Ukrainy. Młodzi sportowcy brali udział
w siódmej edycji turnieju organizowanej przez sekcję sportową PTTS

NYDEK / W tym roku pogoda organizatorów imprez plenero
wych w Nydku nie rozpieszcza. Również w niedzielę 8 października
na Kiermaszu Nydeckim z nieba co chwilę padał rzęsisty deszcz.
Na rynku, na którym zwykle wśród karuzeli i stoisk bywa niesa

- W sporcie tak bywa, że ktoś musi być lepszy, a ktoś jest gorszy.
Chłopcy z Ukrainy jeszcze się siatkówki uczą. Sportowcy z Litwy bro
nią się twardo i mają finał zapewniony - powiedział Henryk Cieślar.

mowicie gwarno, z parasolami w ręku przemykały czas od czasu ro

Młodzi siatkarze z Ukrainy po raz pierwszy przyjechali na Zaolzie. -

dziny z dziećmi, które nie wyobrażały sobie kiermaszu bez zabaw
na karuzeli.

Przyjeżdżając tutaj, nie wiedzieliśmy, z jakimi zespołami będziemy mie

Natomiast na brak gości nie narzekano w Domu PZKO. - Ludzie
przychodzą się do nas ogrzać, zjeść coś dobrego. Mam wrażenie, że co
roku mamy tylu gości - powiedział prezes MK PZKO Bogdan Martynek.
I rzeczywiście, w sali trudno było znaleźć wolny stół, panie w kuch
ni szybko uwijały się piekąc stryki czy też przygotowując bachora.
(H5) / Fot. Halina Szczotka
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Beskid Śląski. Finał odbył się w hali sportowej w Bystrzycy.
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li do czynienia. U nas nie ma tak dobrych trenerów, nie wszyscy zawod
nicy też mają ochotę pracować na sukces - zdradził jeden z uczniów.
Oprócz sportu, na spotkaniu z konsulem Januszem Bilskim poru
szono również tematy szkolnictwa polskiego na Litwie i Ukrainie.
Oprócz meczów, młodzi siatkarze mieli okazję zwiedzić Cieszyn
oraz Ostrawę. W planach była również wycieczka w góry.
kc / Fot. Katarzyna Czerna
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W roku 1967 przystąpiono do budowy obecnego Domu PZKO,
architektem, nadzorcą budowlanym i zwykłym robotnikiem w jed
nej osobie był Karol Szlauer, dziadek obecnej prezes MK PZKO.
- Był tym człowiekiem, który zmobilizował społeczeństwo by
strzyckie do wybudowania domu PZKO - mówiła prezes. Otworzo
no go uroczyście w lipcu 1971, podczas uroczystości wystąpił ze
spół taneczny, wtedy jeszcze bez nazwy.
Motorem działalności PZKO była również młodzież, która aktyw
nie się włączała w pracę społeczną. Rozwijały się chóry pod batutą
dyrygenta Mieczysława Piechaczka, który był dyrygentem w By
strzycy ponad 20 lat.
Działalność kontynuował też zespół teatralny, który działał do
połowy lat 90. XX w. Pierwsza sztuka została wystawiona w reżyserii
Amalii Janik. Z teatrem w Bystrzycy kojarzą się takie nazwiska jak:

70 lat na scenie, na wystawie i na ekranie
BYSTRZYCA / Członkowie i sympatycy MK PZKO w Bystrzycy upa
miętnili w niedzielę 24 września 70. rocznicę powstania Polskiego
Związku Kulturalno-Oświatowego. Uroczystości odbyły się w parku
i Domu PZKO.
- Pragniemy przypomnieć i podkreślić, że bogate życie społecz
ne miejscowych Polaków i polska świadomość narodowa zaczęły
się kształtować dużo wcześniej, w połowie XIX wieku - mówiła na
wstępie prezes MK PZKO Lucyna Śkńouril.
- Jak czytamy w kronice naszego Koła: po zniesieniu pańszczy
zny w roku 1848 powstają pierwsze formy organizowanego życia

Jan Pyszko, Wilhelm Przeczek, Antoni Strzybny i inni.
W roku 1971 powstał Klub Młodych, który początkowo nazywa
no Klubem Niezależnych, w 1976 roku pojawiła się nazwa Klub Mło
dych „Gróń".
Obecni członkowie Miejscowego Koła PZKO w Bystrzycy nie sto
ją w cieniu swoich poprzedników. Działalność MK PZKO jest bardzo
bogata, Koło należy do najaktywniejszych, organizując dziesiątki
imprez o charakterze kulturalnym czy sportowym.
W ramach MK PZKO działają liczne kluby PZKO, angażuje się zarów
no młodzieżjak i działacze w średnim, a nawet podeszłym wieku. W par
ku PZKO odbywają się imprezy znane w całym regionie jak np.: Zlot,
Międzynarodowy Festiwal Świętojański, Hawaii Party i wiele innych.

społecznego. Ponieważ ludność Bystrzycy była wtenczas polska,

Program główny niedzielnych uroczystości zaprezentowały by

mówiąca gwarą, wszystkie rodzące się organizacje miały charakter

strzyckie zespoły taneczne - najmłodszy Trowniczek, starsza Łączka

polski - czytała z kroniki prezes MK PZKO.

oraz ZF Bystrzyca. Gościnnie wystąpili Wałasi z Istebnej.

Człowiekiem, który pod koniec 19. wieku kształtował polskiego
ducha narodowego był Andrzej Wałach - założył m. in. bibliotekę,

W Domu PZKO mieściła się na pierwszym piętrze wystawa 70-letniej działalności PZKO. Można było też zajrzeć do kronik MK PZKO.

Kółko Towarzystwa Rolniczego, Ewangelicko-Chrześcijański Zwią

Ponadto przygotowano prezentację zdjęć pt. „Od kiedyś po te

zek Wstrzemięźliwości, pierwszą mleczarnię na Śląsku Cieszyńkim,

raz", którą komentował prowadzący imprezę wójt gminy Roman

regionalną kasę banku Raiffeisen, dzięki jego inicjatywom i stara

Wróbel. Na zdjęciach prezentowano też remont Domu PZKO.

niom wybudowano polską szkołę podstawową.
W roku 1908 powstało Koło Macierzy Szkolnej, w 1909 r. założo

Po programie wręczono odznaczenia społecznikom pracującym
na rzecz MK PZKO, wśród zasłużonych byli: długoletnia prezes Klu

no Związek Młodzieży Ewangelickiej, po pierwszej wojnie świato

bu Kobiet Anna Sikora, gospodarz kortów tenisowych Henryk Saj-

wej zmieniono jego nazwę na Ognisko Młodzieży.

dok, Ewa i Michał Nemecowie oraz muzyk Jan Kubeczka, który od

W międzywojennym okresie rozwijała się amatorska działalność

lat akompaniuje bystrzyckim zespołom.

chóralna i teatralna. W ramach Polskiego Klubu Sportowego„Gróń"

W bystrzyckich uroczystościach wzięli udział również zaproszeni

działały sekcje narciarska i piłkarska. PKS,,Gróń"zbudował w 1930 r.

goście: prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska" w Bielsku-Białej

skocznię narciarską w Nydku.
Nie sposób wymienić wszystkich działających w tym czasie or

Wojciech Dębowski, konsul Maria Kovacs z Konsulatu Generalnego

ganizacji i stowarzyszeń polskich, ale warto wymienić np. Harcer

w RC Mariusz Wałach.

RP w Ostrawie, prezes ZG PZKO Jan Ryłko, prezes Kongresu Polaków
AS / Fot. Anna Szotkowska

stwo Polskie, Towarzystwo Gimnastyczne „Siła", Polską Ochotniczą
Straż Pożarną czy Gminną Rodzinę Opiekuńczą.
- Po wojnie w nowym klimacie politycznym decyzją uchwały
Narodowej Rady Krajowej z 1947 r. zostały zatwierdzone dwie pol
skie organizacje: Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej i Polski Zwią
zek Kulturalno-Oświatowy. SMP działało do 1952 roku, gdy odgór
ną decyzją zostało wcielone do Związku Czechosłowackiej Mło
dzieży, ale za tych pięć lat zdziałało naprawdę dużo. Wystawiano
sztuki teatralne, działały chóry, zespoły taneczne... - wyliczała Lu
cyna Skńouril.
Przypomniano też najważniejsze momenty w historii Miejsco
wego Koła PZKO. Bystrzyckie Koło zostało założone 2 listopada
1947 r. Pierwszą siedzibą Koła był Dom Robotniczy, a w 1962 r.
otworzono świetlicę na Szkubni.
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Na zebraniach oraz niektórych imprezach członkowie spotykają
się w sali przy ul. Komeńskiego udostępnionej przez Kongres Pola
ków. W programie działalności MK ma również liczne imprezy ple
nerowe cieszące się sporą popularnością, np. turniej w bowlingu
czekocieszyńskich Kół, opiekanie „babucia", wycieczki, Mikołaj dla
dzieci z przedszkoli na ul. Akacjowej i Grabińskiej.
- Specyfiką naszego Koła był od początku brak lokalu. Pomimo
tego byliśmy i jesteśmy aktywnym, zaangażowanym Kołem. Mamy
bazę wiernych członków, dzięki współpracy z przedszkolami udaje
nam się przyciągać na nasze imprezy lub zaangażować w działal
ność młodych rodziców z dziećmi - powiedział nam prezes Koła JanuszTrombik.

(pe) / Fot. Kazimierz Branny

Kolo świętowało na Strzelnicy
CZESKI CIESZYN / Jubileuszowy rok PZKO postanowili uczcić tak
że członkowie MK PZKO Czeski Cieszyn-Osiedle.
Tutejsze Koło, powstałe później niż większość Miejscowych Kół
i odróżniające się od nich również tym, że nie posiada swojego do
mu ani świetlicy, zaprosiło w sobotę 7 września swoich członków
i sympatyków do sali ośrodka kultury Strzelnica.
Przy planowaniu programu kulturalnego zarząd nie musiał sięgać
daleko, bo w swoich szeregach ma sporo utalentowanych ludzi. Dla
uczestników spotkania wystąpili uzdolnieni muzycznie chłopcy z ro
dziny Molinów oraz działający przy MK zespół kameralny „TA Grupa".
W czasie spotkania przypominano 70. rocznicę założenia Pol
skiego Związku Kulturalno-Oświatowego w RC oraz historię kół czeskocieszyńskich i powstałego w 1974 roku w wyniku ich podziału
koła Cz. Cieszyn-Centrum. Był też czas na dyskusję i wspomnienia
członków Koła.
- Jestem przekonany, że nasze polskie szkoły będą nadal kształ
cić młode pokolenia Polaków, którzy wprawdzie wyjadą pewnie po

Ml LIKÓW / Dom PZKO w Milikowie-Pasiekach pękał w sobotę
23 września w szwach. Członkowie Miejscowego Koła PZKO uroczy
ście obchodzili jubileusz 30-lecia swojego Domu PZKO.

zbierać doświadczenie w innych miejscach, ale w końcu wrócą na

Życzenia wyśpiewać i wytańczyć przyszły dzieci z polskich szkół

Zaolzie, które jeszcze długo będzie ziemią naszych przodków - za

w Koszarzyskach i w Milikowie, z którymi Miejscowe Koło PZKO ści

kończył optymistycznie prelekcję o historii PZKO prezes Miejscowe

śle współpracuje. Dzieci zaprezentowały folklor, zaprosiły do śpie

go Koła JanuszTrombik.

wu widownię i wprowadziły wszystkich w dobry nastrój.

O okolicznościach powstania oraz 43-letniej działalności MK Cze

Prezes MK PZKO Ewa Kawulok przypomniała w skrócie hisotrię

ski Cieszyn-Osiedle opowiedział natomiast Leszek Branny, członek

Miejscowego Koła, które powstało w marcu 1956 roku. Polacy z Pa

zarządu, niegdysiejszy prezes Koła. Nie zabrakło archiwalnych oraz

siek pracowali już wcześniej w Kole Milików-Centrum, ponieważ

współczesnych fotografii dokumentujących bogatą działalność
członków MK.

jednak na zebrania i imprezy musieli chodzić do oddalonego o kil
ka kilometrów centrum wioski, postanowili założyć własne Koło.

Koło powstało w 1974 roku w wyniku podziału MK Czeski Cie-

Początkowo zrzeszało ono 47 osób, jego pierwszym prezesem

szyn-Miasto. Liczące wówczas ponad 1600 członków Koło podzieli

został Karol Niedoba. Koło w 1977 roku otrzymało własną świetlicę

ło się na trzy mniejsze: Centrum, Osiedle i Park Sikory. MK Cz. Cie

w miejscowym Domu Kultury, przy budowie którego członkowie

szyn-Osiedle, skupiające Polaków z „Rozwoju" oraz „Osiedla",

Koła przepracowali 6 tysięcy godzin społecznie, budowę wsparli też

w pierwszym roku działalności skupiało 622 członków i w kolejnych

finansowo.

latach mogło pochwalić się wyjątkową aktywnością.
Obecnie MK liczy 212 członków, a są wśród nich reprezentanci

Decyzja o wybudowaniu własnego Domu PZKO zapadła w roku
1984, uroczyste otwarcie miało miejsce 5 września 1987.

wszystkich pokoleń. - Liczba członków maleje, na co składa się wie

Sobotni jubileusz był okazją do podziękowania zasłużonym

le przyczyn, jednak mniej więcej od roku 2011 spadek nie jest już ta

działaczom, dzięki którym Koło prężnie działa. W obecności prezesa

ki duży, część osób odchodzi, ale zapisują się do nas nowi członko
wie - mówił Leszek Branny.

ZG PZKO Jan Pyłki do Złotej Księgi Zasłużonych ZG PZKO wpisały się
Anna Turoń i Helena Szmek.

W czasie jubileuszowego spotkania wręczono odznaczenia kilku

Z życzeniami do Milikowa-Pasiek dotarli też przedstawiciele oko

nastu zasłużonym członkom. Jak podkreślił zarząd Koła, na przestrze

licznych Kół PZKO. „Sto lat" zaintonował chór żeński Melodia z Na-

ni minionych kilkudziesięciu lat w MK ofiarnie pracowało mnóstwo lu

wsia, który wcześniej dał wspaniały, wzruszający koncert. O pozy

dzi, których nawet nie sposób zliczyć. Członkowie Koła nadal wykazu

tywną atmosferę zadbał gawędziarz Tadeusz Filipczyk.

ją się wielką aktywnością pomimo trudnych warunków lokalowych.
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Lekarz podkreślał też rolę stresu jako czynnika wywołującego
zmiany patologiczne, które mogą prowadzić do wywołania choroby.
Wykład spotkał się z wielkim zainteresowaniem wśród słucha
czy, którzy dyskutowali z prelegetem po wykładzie. Interesowała
ich głównie profilaktyka chorób nowotworowych.
AS / Fot. Anna Szotkowska

Stanisław Czudek
o medycynie współczesnej
CZESKI CIESZYN / W czwartek 5 października po raz kolejny spotka
li się w auli Polskiego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego słuchacze
Międzygeneracyjnego Uniwersytetu Regionalnego Polskiego Związku
Kulturalno-Oświatowego w RC. Gościem MUR był Stanisław Czudek.

Kapeluszy proszę nie zdejmować

- Moją domeną jest onkologią i onkochirurgia - mówił Stanisław

LIGOTKA KAMERALNA/Tradycyjnie już pod koniec wakacji Miej

Czudek, który podróżuje i pracuje w najbardziej znaczących ośrod

scowe Koło PZKO w Ligotce Kameralnej zorganizowało autokarową

kach medycznych na świecie. Współpracuje z zespołami medyczny

wycieczkę krajoznawczą.

mi w Warszawie, Krakowie, Strassburgu, Chinach i innych, gdzie

Trasa wycieczki prowadziła tym razem do Nowego Jiczyna, gdzie

prowadzone są badanie kliniczne nowych leków i metod leczenia

zwiedziliśmy interaktywną wystawę kapeluszy. Początki rozwoju

chorób onkologicznych.

kapelusznictwa w Nowym Jiczynie sięgają do 1630 roku, kiedy to

Na początku Stanisław Czudek mówił o chirurgii robotycznej.

został przez radę miasta zatwierdzony cech kapeluszników. W 1799

- Chirurgia robotyczna pierwotnie była wizją Stanów Zjednoczonych,

roku Jan Nepomuk Hückel założył manufakturę, z której w XX wieku

później Unii Europejskiej. Pierwsze kroki postawiono w Stanach Zjed

powstała fabryka kapeluszy Tonak (TOvärna NA Klobouky).

noczonych, gdzie chirurg siedzący 200 km za linią frontu jest w stanie

Wystawa poświęcona jest pracy kapeluszników, obejrzeć mogli

joystickami operować rannego żołnierza. W planach jest przeprowa

śmy ponad 600 różnego rodzaju kapeluszy, czepców, hełmów, a nie

dzenie operacji z Ziemi na stacji kosmicznej albo na Księżycu, na Mar

które nawet przymierzyć lub zrobić sobie zdjęcie. Wystawa przedsta

sie. Udało mi się znaleźć w tej grupie elitarnej. Dzisiaj te metody stosu

wia też życie wybitnego austriackiego dowódcy generała G. E. Lau-

je się np. w prostatektomii, czyli wycięciu prostaty. 7 września 2001

dona, który zmarł w Nowym Jiczynie w 1790 roku.

przebiegła pierwsza operacja między Nowym Yorkiem a Strassbur-

W Teplicach nad Beczwą zwiedziliśmy Zbraszowskie Jaskinie

giem. Operacje robotyczne, kiedy chirurg operuje na odległość, to na

Aragonitowe. Jaskinie te powstały w procesie tzw. krasowienia hy-

razie takie science fiction - opisywał Stanisław Czudek.

drotermalnego, czyli rozpuszczania wapienia w podgrzanych wo

Mówił też oczywiście o onkologii, którą zajmuje się przez ostat

dach mineralnych bogatych w dwutlenek węgla. Gaz jest ciągle

nich dziesięć lat. - Medycyna poszła szalonym tempem do przodu,

obecny w niżej położonych częściach masywu jaskiniowego i jaski

ale w walce z nowotworem stale jeszcze przegrywa. Statystycznie

nie te należą do najcieplejszych w Republice Czeskiej, całoroczna

dziś co trzeci człowiek choruje na raka - dodał.

temperatura wynosi około 14 stopni Celsjusza.

Krótko przedstawił terapie onkologiczne, jedną z nich jest imu-

Kolejnym punktem wycieczki było miasto Hranice. Śliczny rynek,

noterapia, kiedy ciało zwalcza nowotwór za pomocą własnego

urocze uliczki i krużganki, a także zrekonstruowany zamek renesan

układu odpornościowego.

sowy, w którym ma swoją siedzibę urząd miasta, przyciągają wielu
turystów.

Podczas wykładu sporo zostało powiedzianego na temat profilak
tyki schorzeń onkologicznych. - Medycyna powinna być oparta na

Wreszcie udaliśmy się na Helfsztyn, który był w swoim czasie jed

podstawach, na faktach. Proszę zawsze szukać porad u ludzi, którzy

nym z największych zamków w Europie. Corocznie pod koniec

znają się na sprawie - podkreślał wagę problemu Stanisław Czudek.

sierpnia odbywa się na Helfsztynie Festiwal Kowalstwa Artystycz

Zastanawiano się również w jakim kierunku idzie medycyna. Sta

nego Hefaiston, do obejrzenia było więc wiele eksponatów. Jak

nisław Czudek porównywał opiekę zdrowotną w różnych pań

usłyszeliśmy od przewodniczki, metaloplastyka ma wielką przy

stwach świata i doszedł do wniosku, że pacjent w Republice Cze

szłość, a liczba uczestników i zwiedzających corocznie wzrasta.

skiej jest w komfortowej sytuacji w porównaniu z pacjentami w nie
których innych krajach.

nego dnia.

Z wycieczki wracaliśmy zadowoleni, pełni wrażeń z miło spędzo
Joanna Szpyrc / Fot. Archiwum PZKO
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prezentowali też dwa tańce ze Śląska Cieszyńskiego. Po południu,
po występie w sali Domu PZKO, muzycy i tancerze z Jasienicy spon
tanicznie grali i zapraszali gości do tańca również w ogrodzie.
- Za każdym razem przyjeżdżamy tu z przyjemnością, zawsze
nam się tu bardzo dobrze występuje - powiedział założyciel i kie
rownik zespołu, Janusz Kobza. Jak wyjaśnił, Dudoski działają w Mię
dzyrzeczu Dolnym, a w skład zespołu wchodzi 8 par oraz śpiewacy.
W repertuarze mają przede wszystkim folklor muzyczny i taneczny
żywiecczyzny, ale prezentują też kilka tańców węgierskich w opra
cowaniu słowackim oraz tańce Śląska Cieszyńskiego.
Oprócz folkloru uczestnicy Kobzol Szoł mogli liczyć także na po
rządną dawkę mocniejszej muzyki. O godz. 19.00 wystąpił zespół
rockowy stworzony przez członków zaolziańskiego Beer Clubu.
Przez całe popołudnie i wieczór goście raczyli się plackami i stry
kami, a trzeba dodać, że tu faworyta nie było - oba ziemniaczane
przysmaki cieszyły się równym (bardzo dużym) zainteresowaniem.

Folklor i rock przy plackach i strykach
SIBICA / Na ziemniaczaną ucztę zaprosiło w sobotę 16 września
Miejscowe Koło PZKO w Sibicy. Na tradycyjnej imprezie Koła - Kobzol

Można było też skosztować kapuśnicy czy kupić słodkie wypieki, a po
kupieniu losów - nawet wygrać co nieco na ząb w loterii jesiennych
wyrobów domowych. Rzecz jasna oblegany był też bar w ogrodzie.
Zabawa trwała do późnego wieczora.

(pe) / Fot. Beata Tyma

szoł-głównymi przysmakami były placki i stryki, nie zabrakło jednak
także innych dań, a przede wszystkim - ciekawego programu.
W tym roku oprócz stałych punktów programu - wystawy miej
scowego artysty i występu zespołu folklorystycznego - zarząd Koła
zaskoczył gości wieczornym koncertem zespołu rockowego.
Pomimo pochmurnej i chłodnej pogody do ogrodu Domu PZKO
ściągnęło w sobotnie popołudnie sporo osób - nie tylko członków
Koła i mieszkańców Sibcy. Na imprezę co roku przybywają również
sympatycy Koła z innych miejscowości oraz goście z zaprzyjaźnio
nej Jasienicy.
Jesiennej imprezie Koła jak zwykle towarzyszyła wystawa. W tym
roku swoje prace zaprezentował w Domu PZKO artysta z Sibicy, Sta
nisław Waszek. - To już czwarta wystawa członków naszego Koła,
mamy wśród nas bardzo uzdolnionych ludzi - zauważyła prezes sibickiego PZKO, Irena Kołek.
Pochodzący z Olbrachcie a mieszkający w Sibicy Waszek zaj
muje się przede wszystkim rysunkiem ołówkiem i tuszem, a naj
częstszą tematyką jego prac jest miejscowa architektura, nie mo

CIERLICKO / We wtorek 10 października spotkali się w Domu Pol

że w nich zabraknąć urokliwych miejsc Cieszyna oraz ulubionego

skim im. Żwirki i Wigury w Cierlicku na swoim comiesięcznym spotka

zabytku - drewnianego kościoła w rodzinnych Olbrachcicach.

niu panowie z Klubu Wspaniałych Mężczyzn bez Latających Maszyn.

Czasami rysuje również Beskidy, jest także autorem ilustracji do
kilku książek.

w pięciobiuju nowoczesnym Marek Grycz oraz jego ojciec Roman

Waszek jest absolwentem Polskiego Gimnazjum w Czeskim Cie

Grycz. Specjalne spotkanie Klubowe poświęcone po raz kolejny wy

szynie - to właśnie w szkole średniej zaczęła się jego przygoda z ry
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Spotkanie z mistrzem
Ich gośćmi tym razem byli „Tata i Mistrz", czyli mistrz Europy

bitnej osobistości z Zaolzia zgromadziło 20„Wspaniałych".

sunkiem, a do rozwijania pasji i wyboru studiów artystycznych za

- W koleżeńskiej atmosferze sporo dowiedzieliśmy się o po

chęcał go profesor Edward Kaim. Naukę kontynuował na fakultecie

szczególnych dyscyplinach, regułach i o ośrodku w Bystrzycy - opi

architektonicznym Wyższej Uczelni Technicznej w Brnie.

suje Tadeusz Smugała, mistrz ceremonii KWMBLM.

Kolejny, stały co roku punkt jesiennej imprezy sibickiego Koła, to

Podczas prawie dwugodzinnego spotkania każdy mógł spróbo

występ zespołu folklorystycznego z Jasienicy. - Jasieniczanie przy

wać swoich umiejętności w strzelaniu z autentycznego pistoletu la

jeżdżają do nas od siedmiu lat, od czasu, kiedy wspólnie z tamtej

serowego mistrza czy pofechtować jego szpadą.

szym Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz Miejscowym Kołem w Lesz-

- Oczywiście nie zabrakło tematycznego kwizu i pytań na tematy

nej Dolnej realizowaliśmy transgraniczny projekt - wyjaśniła prezes

nie tylko sportowe skierowanych do obu panów - dodaje Smugała.

Miejscowego Koła. Na jesienny Kobzol Szoł przyjeżdża zawsze jeden

Panowie z KWMBLM na zakończenie spotkania obiecali Markowi

z kilku zespołów folklorystycznych działających przy jasienickim

Gryczowi, że wyślą mocną ekipę kibiców na Mistrzowstwa Świata

Ośrodku Kultury, w tym roku był to zespół Dudoski.

w pięciobuju do Kladna na przełomie lipca i sierpnia przyszłego ro

„Hej Dudoski zagrajom, hej i worn zaśpiewajom. Hej góralskom

ku. - Będziemy dopingować naszego mistrza, i jak to bywa na ta

muzykę, hej syćka radzi majom" - przywitał gości pierwszą piosen

kich zawodach, chcemy mu wręczyć na mecie flagę narodową -

ką jasienicki zespół. Tancerze wystąpili z folklorem żywieckim, za

uzupełnił Smugała.
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- Po tygodniowym, barwnym pobycie w Macedonii wróciliśmy za
dowoleni i pełni wrażeń, zainspirowani do daszego śpiewania w roz
poczynającym się nowym sezonie artystycznym. Być może za rok po
nownie wybierzemy się na światowy festiwal. W planach jest Hiszpa
nia lub Cypr. Może Skandynawia. W każdym razie nie brakuje nam
motywacji do całorocznej twórczej pracy - dodała Bogdana Najder.
kc/ Fot. Katarzyna Broda

Sukces Collegium Canticorum
REGION / Chórzyści Collegium Canticorum pojechali do zapo
mnianej perły Bałkanów - nad Jezioro Ochrydzkie - by po raz kolej
ny zabłysnąć na arenie międzynarodowej. Chór pod batutą Anny
Szawińskiej na Ochrydzkim Festiwalu Chóralnym zdobył srebrny
dyplom oraz drugie miejsce w kategorii chórów dorosłych.
Festiwal odbył się w dniach 24 - 28 sierpnia. Konkurencja była na
bardzo wysokim poziomie. Do Macedonii przyjechały chóry z 28 kra
jów, przede wszystkim chodziło o państwa Europy wschodniej. Pre

Srebro dla Canticum Novum

zentacje rywalizujących ze sobą formacji trwały 15 minut i przebie

BRATYSŁAWA / Nasze chóry ponownie odniosły sukces za grani

gały w trakcie czterech koncertów. Collegium Canticorum rywalizo

cą. W sobotę wieczorem członkowie Chóru Mieszanego Canticum

wało w kategorii chórów dorosłych.
Dyrygent Anna Szawińska zadbała o zróżnicowany program
konkursowy, w którym znalazły się utwory sakralne i ludowe, w ję
zyku francuskim, łacińskim, rosyjskim i macedońskim.

Novum PTA Ars Musica zdobyli srebro na festiwalu BRATISLAVA
CANTAT.
Pomimo tego, że plany chórzystów i dyrygenta w tym roku po
krzyżował odwołany festiwal w Warszawie, Canticum Novum ma

Chór przedstawił pięć utworów: „II est bel et" Pierra Passereau,

powód do zadowolenia. Zwłaszcza, że w Bratysławie udało im się

„Cheruwimskaja" Dmitrija Bortniańskiego, „Rum dum dum" Draga

obronić srebro w dwu kategoriach - w sakralnej i a cappella oraz ka

na Szuplewskiego,„Ubi caritas"Oli Gjeilo oraz„Wieniki"Fiodora Rub-

tegorii dorosłych chórów mieszanych.

cowa.

W kategorii sakralnej zdobyli 87 punktów, a w kategorii miesza

Występując jako przedostatni, chórzyści musieli poradzić sobie

nych chórów dorosłych 89 punktów, od uzyskania złotego pasma

nie tylko z upałem, ale również z męczącym oczekiwaniem na swo

dzielił ich jeden punkt. W tej samej kategorii w złotym paśmie upla

ją kolejkę.

sował się chór Camerata Vocal de Torres Vedras z Portugalii.

Zaolziański chór zdobył srebrny dyplom z wynikiem 86,67 punk

W ramach V Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Brati

tów. Równocześnie został najwyżej punktowanym zespołem w srebr

slava Cantat, który trwał od 5 do 8 października, wystąpiły też ze

nym paśmie (do złotego pasma zabrakło niespełna 4 punktów) oraz

społy ze Słowacji, Czech, Belgii czy Portugalii. Ze złotem i nagrodą

drugim najlepszym chórem w dorosłej kategorii w ramach całego

grand prix odjechał z festiwalu belgijski zespół akordeonowy Mols

konkursu.

ACCORDEONENSEMBLE pod batutą Ludo Mariena.

W pisemnej ocenie od jury znalazły się komentarze „Gratulacje",

Chórzyści Canticum Novum spędzili w stolicy Słowacji dwa dni.

„Bardzo dobry zespół",„Widać ogrom włożonej pracy i entuzjazmu".

Zaraz po przyjeździe w piątek wieczorem zaśpiewali w kościele je

Jurorzy docenili wybór repertuaru czy sprawne zróżnicowanie sty

zuickim. W sobotę przed południem natomiast wzięli udział w prze

lów poszczególnych utworów.

słuchaniach konkursowych w Sali Lustrzanej Primaciślneho palśca.

-Występy festiwalowe okazały się wspaniałą ucztą duchową, ale

W sobotę po południu zwiedzili miasto z przewodnikiem, a wie

też źródłem inspiracji. Podziwialiśmy zwłaszcza pokazy polskich ze

czorem wystąpili jeszcze ostatni raz podczas koncertu festiwalowe

społów akademickich z Bydgoszczy, Zabrza i Kalisza, niezwykle

go, gdzie ogłoszono wyniki.

emocjonalne były pieśni sakralne w wykonaniu dziewczęcego chó-

- Na festiwalu wystąpiło dziesięć wykonawców ze Słowacji, Czech,

ru„Lira"z Białorusi, podobały się zespoły czeskie z Kranie i Przerowa,

Portugalii czy Belgii. Mogę powiedzieć, że poziom był bardzo wysoki

wzruszały patriotyczne pieśni chórów macedońskich - zdradziła

i interesujący. Przyznaliśmy jedno grand prix, które zdobył zespół

chórzystka i kronikarz Bogdana Najder.

akordeonowy z Belgii. Cieszę się, że stworzyliśmy tak piękną atmosfe

W tym roku festiwal został zdominowany przez Polaków: meda

rę. Wierzę, że muzyka nas połączyła i doznaliśmy niezapomnianych

lowe pozycje zajęły młodzieżowe chóry z Polski, a Grand Prix otrzy

przeżyć, które będziemy jeszcze długo mieć w pamięci - mówił dy

mał Chór Kameralny Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiej

rektor festiwalu i członek jury Milan Kolena.

skiego z Bydgoszczy.

AS / Fot. Anna Szotkowska
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zgormadzonych w domu PZKO skończył się spektakularnym zwy
cięstwem Polaków, które oznacza bezpośredni awans do mundialu.
Najbardziej ujmujący był widok dzieci, które razem z rodzicami
skandowały„Polska - Dzię-ku-je-my! Polska - Dzię-ku-jemy! Polska
- Dzię-ku-jemy!" - Te dzieci (w odróżnieniu od swoich rówieśników)
na pewno nie będą miały w przyszłości dylematu, czy nasi to Czesi,
czy Polacy.Takie imprezy to bezsprzecznie jedna z recept na wycho
wywanie przyszłego pokolenia w polskości - stwiedzili obecni.
Klub Kibica nie chce poprzestać na „biernym" wspieraniu polskie
go sportu, ale chce zachęcić Zaolziaków do aktywnego spędzania
wolnego czasu z równoczesnym położeniem mocnego akcentu na

Kibicowali Polsce

bycie Polakiem.

Izabela Wałaska / Fot. Archiwum organizatorów

BOCONOWICE / W niedzielę 8 października odbyło się - w ra
mach nowopowstałego Klubu Kibica Boconowice - pierwsze ofi
cjalne spotkanie kibiców sportowych, którzy przybyli do miejsco
wego PZKO z Boconowic, Milikowa, Jabłonkowa, Piosku, Piosecznej,
Łomnej Dolnej i innych okolicznych wiosek, żeby kibicować polskiej
drużynie piłkarskiej w eliminacjach do mistrzostw świata w piłce
nożnej, które odbędą się w przyszłym roku w Rosji.
Przy wejściu do domu PZKO czekała na odwiedzających nieobo
wiązkowa deklaracja kibica, która zawiera następującą treść:
„Niniejszym oświadczam, że jestem członkiem Klubu Kibica Bo
conowice. Będę kibicować polskim sportowcom w kraju i na are
nach międzynarodowych. Zapewniam wszem i wobec, że kibico
wać będę mocno i wyraźnie, co pozwoli polskim sportowcom zdo
bywać najwyższe lokaty."
Jednym z głównych inicjatorów Klubu Kibica jest boconowski
prezes MK PZKO - Marek Słowiaczek. Jak stwierdził, pomysł na
stworzenie Klubu zrodził się spontanicznie ponad rok temu pod
czas wspólnego kibicowania kilkunastu Zaolziaków polskiej druży
nie podczas mistrzostw Europy w piłce nożnej.
Kibice, którzy wówczas zgromadzili się przed ekranem telewizyj
nym w ogrodzie jednego z członków PZKO Boconowice Władysła
wa Łyska, stwierdzili, iż wspólne spotkania, których celem jest
wspieranie i popularyzacja polskiego sportu, warto byłoby konty
nuować. Wynikiem tego pomysłu stał się Klub Kibica Boconowice,
którego istnienie wsparł finansowo Fundusz Rozwoju Zaolzia.
Na spotkaniu panowała niesamowicie emocjonująca atmosfera,
która udzieliła się dwu pokoleniom Zaolziaków. Mężczyźni nie żało
wali strun głosowych, żeby wesprzeć polską drużynę w elimina
cjach do MŚ, a kobiety zadbały w kuchni o to, żeby mężczyznom nie
zabrakło sił podczas skandowania haseł„Polska" i „Zwyciężymy".
Po paru pierwszych minutach meczu w grę zostały wciągnięte
również kobiety oraz najmłodsze pokolenie z Boconowic. Ten nie
zmiernie pasjonujący mecz zakończony skandowaniem wszystkich

HERCZAWA, GRÓDEK / Dorośli i dzieci, łącznie 60 osób związa
nych z polską szkołą podstawową i przedszkolem w Gródku posta
nowiło poznać się bliżej i zintegrować.
Również dzięki wsparciu finansowemu gminy Gródek nowa ini
cjatywa Macierzy Szkolnej gródeckiej podstawówki zrealizowana
została w pewien wrześniowy weekend na Herczawie. Bazą uczest
ników wyjazdu była tamtejsza szkoła, a „przestrzenią integracyjną"
w zasadzie całyTrójstyk.
Bogaty program wyjazdu i idealna wprost pogoda sprawiły, że
już od samego początku na twarzach uczestników zagościł uśmiech.
- Zaliczyliśmy spacer Herczawa-Jaworzynka-Trójstyk-Herczawa.
Dzięki uprzejmości wójta Herczawy Petra Stani dzieci mogły rów
nież pojeździć konno. Były też podchody, które nasze pociechy zali
czyły w nocy. Żeby odwagę miały większą, prezent w postaci latarki
dostały już na starcie - opisał pokrótce program wyjazdu prezes
Macierzy Stanisław Ćmiel.
Zarazem dodał, że nie jest tak, że do tej pory żadnych spotkań in
tegracyjnych nie było. - Były, ale na bowlingu. Sądzę, że nasza wy
jazdowa propozycja bardziej się wszystkim spodobała - stwierdził.
Trzeba dodać, że integrowały się nie tylko dzieci, ale też rodzice.
Z tą różnicą, że integracja dorosłych przebiegała do zdecydowanie
późniejszych godzin nocnych. Co przyniosło efekt w postaci goto
wego planu imprez szkolnych na bieżący rok.
- Bardzo jestem zadowolony, że ten wyjazd się odbył. W czasach,
kiedy nie mamy na nic czasu, taka forma komunikacji bezpośred
niej jest niesłychanie ważna - stwierdził dyrektor gródeckiej pod
stawówki Kazimierz Cieślar, który jednak z powodu zaplanowanej
od ponad pół roku imprezy rodzinnej w wyjeździć nie mógł uczest
niczyć.
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Bajkowe popołudnie dla dzieci

Mocne brzmienia w Mostach

KOŃSKA-OSÓWKI / W sobotę 16 września w lasku na Osowce

MOSTY KOŁO JABŁONKOWA / W sobotę 30 września wieczorem

odbyła się pierwsza edycja Bajkowej Osówki. Pomimo nieprzy

w Domu PZKO w Mostach koło Jabłonkowa zabrzmiały mocne ryt

chylnej aury zgłosiło się 30 małych zawodników, co ucieszyło or

my rockowe. Odbył się tam koncert trzech zespołów, dwóch miej

ganizatorów MK PZKO Końska-Osówki, zwłaszcza, że jeszcze w so

scowych Livegang i Agrometal oraz warszawskiej formacji Votum.

botę rano organizatorzy myśleli o odwołaniu imprezy z powodu
deszczu.

- Zaczynaliśmy w roku 1993, później po zmianach personalnych
w zespole przerwaliśmy na jakiś czas, ponieważ trudno było zdobyć

W ramach Bajkowej Osówki przygotowano dla dzieci wiele

basistę. Przed trzema laty po chyba dziesięcioletniej przerwie spo

atrakcji. Jedną z nich był bieg w lasku na Osowce. Niektórzy prze

tkaliśmy się, żeby zagrać podczas 20. rocznicy klubu Barrocko

biegli półkilometrową trasę samodzielnie, inni, zwłaszcza ci młodsi

w Trzyńcu, no a teraz mamy możliwość zagrać tutaj w Mostach

zawodnicy, wspólnie z rodzicami.

w Domu PZKO - mówił wokalista Livegang Milan Kluż, który z Mo

Mali zawodnicy startowali pojedynczo, każdy zarejestrowany za

stów pochodzi.

wodnik otrzymał kartę startową, do której wpisał imię i wiek, na me

- Muzyka progresywna albo progressive metal to ogólnie kieru

cie zanotowano tam czas biegu. Na starcie i podczas wyścigów to

nek, w którym miesza się dużo innych stylów. Podstawa jest rocko

warzyszyła uczestnikom wielka czerwona maskotka papuga, która

wa, do tego dochodzi jazz, symfony i inne - mówił Milan Kluż. Live

cieszyła się wśród dzieci ogromną popularnością.
W programie miała być też bajka dla dzieci. Przedstawienie z uwa

gang podczas koncertu w Mostach zagrało kilka swoich utworów
ale też covery.

gi na pogodę nie odbyło się jednak. - W tym roku jakoś nie dopisuje

Gwiazdą wieczoru była sześcioosobowa formacja Votum, która

nam pogoda na te nasze imprezy plenerowe - przyznaje prezes MK

istnieje od dziesięciu lat i ma na koncie cztery płyty. - Trzy utrzyma

PZKO Końska-Osówki Dawid Szkandera, który nie ukrywałzadowole-

ne w trochę innej stylistyce, czwarta już z Bartkiem (Bartosz Sobie

nia z tego, że na Osówkę przybyli nie tylko miejscowi, ale też rodziny

raj) na wokalu. Przedtem graliśmy trochę inny rodzaj muzyki, teraz

z sąsiedniegoTrzyńca.

jest ciemniej, mroczniej. Ze starego składu, który założył zespół, zo

Pomysłodawcą tej imprezy jest Marek Mokrosz, pracujący w za
rządzie MK PZKO, który bawił zebranych w kostiumie papugi.
- Bajkowa Osówka to pomysł, jak przyciągnąć ludzi do lasku
i do PZKO. Ja tutaj mieszkam od kilku lat i jak człowiek nie chodzi

stał tylko Adam Kaczmarek - stwierdzili muzycy.
- Zaprosił nas Andrzej Niedoba, prezes Miejscowego Koła PZKO.
Przyjechał na nasz koncert z przyjaciółmi i na tyle im się spodobało,
że postanowił zorganizować koncert tutaj - mówili muzycy.

na piwko do knajpy, to raczej nie ma szans poznać ludzi, którzy tu

Członkowie zespołu Votum, którzy na swoich trasach koncerto

mieszkają. Jest to pomysł na to, żeby się poznać, żeby przycią

wych przemierzają Europę wzdłuż i wszerz, przyjechali do Mostów

gnąć głównie miejscowych ludzi. Jak na razie udaje się - wyjaśnia

już dzień wcześniej i zwiedzili okolicę, m. in. schronisko Skałka.

Marek Mokrosz. - Bajkowa Osówka to jest taki finał dla tych dzie

Na koncercie w Kasowym zagrali dziesięć utworów z dwóch

ciaków, które tu przychodziły podczas wakacji i produkowały róż

ostatnich płyt, zabrzmiał nawet kawałek wcześniej nie publiko

ne rzeczy w ramach sierpniowych warsztatów - dodał Marek Mo

wany.

krosz.

- Prog-metal to manipulowanie nastrojami, sięganie w bardziej

Dla dzieci przygotowano też wiele innych atrakcji np. przejazd

złożone formy muzyczne, intra na początek, solówki dodatkowe -

na kucykach, dmuchany zamek, trampolinę, koło szczęścia, którym

charakteryzują członkowie Votum styl muzyczny, który sięga po

kręciła Królewna Śnieżka, malowanie na twarz i inne.

czątków w latach 70-80. XX wieku, kiedy był bardzo popularny.

AS / Fot. Anna Szotkowska

AS / Fot. Anna Szotkowska
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Na Pożegnaniu Lata królowały polskie przeboje. Śpiewali je naj
pierw członkowie Zespołu Pieśni i Ruchu Nieskoordynowanego
Niezapominajki z Hawierzowa-Suchej. Grupa bawiła porębskich pezetkaowców również w roku ubiegłym, ale swoisty urok, który z niej
emanuje, oraz satyryczne spojrzenie również na samą siebie powo
duje, że zawsze znajduje szerokie grono słuchaczy.
Polskie przeboje są też głównym nurtem repertuarowym zespołu
muzyczno-śpiewaczego Old Boys Band. Działa w Kole PZKO w Porę
bie, toteż nie może zabraknąć jego koncertu na imprezie MK.
Dodatkową atrakcją była wystawa w Domu PZKO. Uczestnicy Po
żegnania Lata oglądali obrazy malowane, ale i wycinane w drewnie
Franciszka Szymonika, członka porębskiego Koła PZKO. Twórca
uwiecznia najczęściej pejzaże Orłowej i okolicznych miejscowości.
Klub Kobiet Karolinka przygotował na popołudnie i wieczór boga

Talenty pod nowym dachem

ty wybór ciepłych dań, był również wybór ciastek i kołaczy do kawy.
Podczas Pożegnania Lata odbyło się także nieformalne spotka

NIEBORY / O tym, że w Nieborach i okolicy mieszkają zdolne dzie

nie absolwentów od dawna już nieistniejącej polskiej szkoły w Orło-

ci, mogli się przekonać uczestnicy piątkowej imprezy pt. Niebory

wej-Łazach. Zjawiło się 30-40 osób. To pierwsza taka próba po wie

mają talent.

lu latach.

CR / Fot. Czesława Rudnik

Było to pierwsze wydarzenie zorganizowane w Domu PZKO im.
Pawła Oszeldy przez Miejscowe Koło PZKO Niebory po remoncie da
chu. Nowy dach dało się zrealizować dzięki darowi miasta Trzyńca.
W związku z tym w Domu PZKO pojawili się burmistrz Trzyńca
Vera Palkovskä, konsul generalny RP w Ostrawie Janusz Bilski, pre
zes ZG PZKO Jan Ryłko, Jan Śurlśk przedstawiciel firmy Bezva Strechy, która wymieniła dach i Petr Gawlas.
Na scenie zaprezentowała się prawie dwudziestka utalentowa
nych dzieci z polskiej i czeskiej szkoły z Nieborów, Ropicy, Gnojnika
i Milikowa. Dzieci tańczyły, śpiewały, recytowały i grały na instru
mentach muzycznych.
Ich dokonania oceniało jury w składzie Izabela Kapias, Magdale
na Wania i Władysław Czepiec. Jurorzy nie mieli łatwego zadania,
bowiem wszystkie dzieci były bardzo dobrze przygotowane do
konkursu. Poziom występów był bardzo wyrównany.
(HS) / Fot. Halina Szczotka

MNW - „Miyszej, nalyj, wypij"
SIBICA/Wgościnnych progach MK PZKO Cz.Cieszyn-Sibica odby
ło się w sobotę 8 października tradycyjne jesienne spotkanie człon
ków młodego MK PZKO Cz. Cieszyn - „Olza" (powstało po hucznym
60-leciu ZPiT„Olza"w 2014 roku).
Koniec lata i jesień to doskonały czas na przygotowanie nalewek
domowych, a ponieważ wielu członków Rodziny Olziańskiej potrafi
godzinami opowiadać o niuansach maceracji, zarząd Koła wyszedł
naprzeciwko oczekiwaniom mistrzów oraz fanów ich pasji.
Impreza nosiła nazwę MNW -„Miyszej, nalyj, wypij"- kulturalna de
gustacja i konkurs domowych nalewek oraz przekąsek. W konkursie
wzięło udział 12 oryginalnych nalewek, każda miała inny kolor i smak.
W skład zacnej komisji degustacyjnej weszli: Vit Slovaöek, bur
mistrz miasta Czeski Cieszyn, Andrzej Suchanek, prezes MK PZKO Cz.

W Porębie pożegnano lato

stawiciel olziańskich sponsorów. Olzianie wszystkich generacji wal

ORŁOWA-PORĘBA/W sobotę 16 września Miejscowe Koło PZKO
w Orłowej-Porębie zaprosiło na jedną z tradycyjnych imprez. Poże

zwycięzcą został Bogdan Kujawa, autor nalewki z czarnej i czerwonej

czyli o tytuł„Mister Nalewka" i „Miss Koreczek" i po długich obradach

gnanie Lata przebiegało przede wszystkim w rytm polskiej piosen

porzeczki. Drugą nagrodę zdobyła Lucyna Cienciała, a laureatem Na

ki. Pomimo niepewnej pogody porębscy pezetkaowcy oraz sympa

grody Publiczności (ponad 50 olzian z rodzinami) został Jerzy Buchta

tycy Koła spotkali się w ogrodzie za Domem PZKO. Przywitał ich

za nalewkę„Dracula".Tytuł Miss (Mrs) Koreczek zdobyła Halina Saran.

prezes Miejscowego Koła PZKO Leon Kasprzak.

36

Cieszyn - „Olza" oraz Marek Cienciała, członek zarządu Koła i przed
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(rpb) / Fot. Archiwum organizatorów
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WYDARZENIA

Biesiada na Goduli
GODULA / W roku 70-lecia Polskiego Związku Kulturalno-Oświa
towego w RC symbolicznych siedemdziesięciu członków PZKO Kół
obwodu gnojnickiego i ich przyjaciół spotkało się w sobotę 16 wrze

Na Konwencie o statucie

śnia przy tradycyjnym ognisku na Goduli. Była to już 16 edycja spo

CZESKI CIESZYN / W środę 11 października w siedzibie ZG PZKO

tkania przygotowywanego kolejno przez MK PZKO w Gnojniku, bi

odbyło się przedostatnie posiedzenie Konwentu Prezesów PZKO

gotce Kameralnej, Rzece, Śmiłowicach,Trzanowicach iTrzycieżu.

przed Zjazdem, na którym zostaną wybrane nowe władze Związku,

Zwyczajowo już na początek września zaplanowane jest wspól

delegaci będą też decydować o zmianach w statucie.

ne spotkanie przy ognisku w dołku za hotelem Ondrśś.W roku jubi

W siedzibie ZG PZKO zeszła się ponad połowa prezesów Miejsco

leuszowym związku impreza była zakrojona na większą skalę. Za

wych Kół PZKO. Na samym początku zostali zaznajomieni ze spra

proszony został chór Godulan-Ropica, a także kapela Bezmiana. Wy

wozdaniem finansowym z działalności ZG PZKO w roku 2016.

stęp kapeli niestety z powodów technicznych i deszczowej pogody
został odwołany.

Na spotkanie przybył też Eugeniusz Delong, członek rządowej
rady ds. mniejszości narodowych, który m.in. nawoływał do jed

W związku z tym, iż w chórze śpiewają raczej starsze osoby, dla

ności Polaków mieszkających na Zaolziu. Na wniosek prezesa MK

których piesza droga na Godulę jest już zbyt uciążliwa, organiza

PZKO Nawsie Władysława Heczki obiecał poruszyć w radzie kwe

torzy zapewnili autobus. Jak się okazało, było to bardzo dobre po

stię EET.

sunięcie. Niezbyt sprzyjająca pogoda zapewne uniemożliwiłaby

Prezesi rozmawiali też o projekcie zmian statutu organizacji,

pieszą wędrówkę na Godulę zwłaszcza rodzinom z mniejszymi
dziećmi.

o którym będą decydowali delegaci na Zjeździe PZKO w listopadzie.

Najmłodszych zebrała się spora garstka, przygotowano dla nich
konkurencje z nagrodami, opowieść o Złotogłowcu w Goduli i szu
kanie skarbu.

Najwięcej emocji wywołała kwestia kworum Konwentu Prezesów,
czyli liczby prezesów obecnych na zebraniu niezbędnej do podej
mowania uchwał.
Wg obowiązującego statutu w posiedzeniu Konwentu musi brać

Spotkanie rozpoczął swoim występem chór Godulan-Ropica. Za
dedykował swoje pieśni poszczególnym Kołom PZKO. Ostatnie
„Szumi jawor" zaśpiewali z chórem wszyscy obecni.
W tym czasie już zostało rozpalone ognisko, a swoje wierszowa
ne opowieści przedstawił Andrzej Michalik z bigotki Kameralnej.
Właśnie bigotka, Godula i okoliczne góry są głównym tematem je
go opowieści.
Choć nie było kapeli, uczestnicy spotkania pod przewodnictwem
chórzystów sami zaśpiewali przy ognisku tradycyjne regionalne pie
śni. Po programie można było opiec sobie kiełbaskę albo spróbować

udział conajmniej 50 procent jego członków, by przyjęta przez nich
uchwała była ważna. To nastręczało problemy, ponieważ nie zawsze
tylu prezesów się zeszło.
W związku z tym pojawiła sie propozycja obniżenia kworum
do 25 procent.To nie podobało się Małgorzacie Rakowskiej, która
proponowała zachowanie obecnego zapisu. Jej zdaniem tak ma
ła liczba prezesów nie może decydować o ważnych dla Związku
sprawach.
Prezes Jan Ryłko zwrócił uwagę na to, że Rada Przedstawicieli
Kongresu Polaków też ma kworum 25 procent. Marek Słowiaczek

wyśmienitej kapuśnicy z kociołka.
Komu nie wystarczyło ognisko i słynna ligocka miodula, mógł
ogrzać się w pobliskiej restauracji przy herbatce czy kawie. Wszyscy

jednak stwierdził, że to jest inna sytuacja, jego zdaniem Rada Przed
stawicieli nie ma takich uprawnień, jak Konwent Prezesów. Propo

zebrani dobrze się bawili, zwłaszcza, że deszcz przestał padać na

zycja Małgorzaty Rakowskiej została odrzucona przez większość

czas spotkania.

obecnych.

Spotkanie zakończyło się około godz. 18.30. Sam zjazd autobu

Tadeusz Szkucik przyszedłz kompromisem, który ostatecznie za

sem w stronę bigotki Kameralnej był też nielada przeżyciem, bo

aprobowała większość prezesów. Zdecydowali oni, by na Zjeździe

droga jest wąska, kręta i stroma. Za bezpieczne przejechanie każde

PZKO przedstawić propozycję obniżenia obowiązującego kworum

go zakrętu kierowca był nagradzany gromkimi brawami.

z 50 procent do 35 procent.

MT / Fot. Magda Tomeczek

(HS) / Fot. Wiesław P rzeczek
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ZEGADŁOWICZ W SCENIE POLSKIEJ
PO RAZ TRZECI
TEKST: CZESŁAWA RUDNIK / ZDJĘCIA: KARIN DZIADEK
Najnowsze przedstawienie Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego
w Czeskim Cieszynie „Lampka oliwna" Emila Zegadłowicza w reży
serii Bogdana Kokotka miało swoją premierę w ramach XXVII Mię
dzynarodowego Festiwalu Teatralnego Bez Granic. Spektakl bierze
też udział w III edycji Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Lite
ratury Polskiej „Klasyka Żywa".
W krótkim czasie, bo zaledwie kilku lat, Bogdan Kokotekjako kie
rownik artystyczny Sceny Polskiej, a zarazem reżyser tych przedsię

V

wzięć, zaaplikował widzom zaolziańskim mocną dawkę Zegadłowi
cza. W 2009 roku odbyła się w Czeskim Cieszynie premiera „Głazu
granicznego", a w 2015 roku premiera „Powsinóg beskidzkich", czyli
przedstawień na podstawie tekstów tego przedwojennego pisarza

/

spod Wadowic.
„Powsinogi beskidzkie" były adaptacją zbioru ballad o wędrują
cych przez wioski beskidzkie rzemieślnikach, wyróżniających się
wśród ludu poprzez swoje zacięcie artystyczne czy filozoficzne.
Fantastyczna nieco aura tego przedstawienia z ciekawie zainscenizowanymi scenami zbiorowymi, śpiewem oraz pewnym mistycy
zmem towarzyszącym przeżyciom bohaterów pozwalała poddać
się nastrojowi chwili, bez szczegółowych dociekań, co powiedział
ten czy ów, bowiem tekst spektaklu, w obcej zaolziańskiemu widzo
wi, jak również aktorom gwarze, mógł sprawiać pewne trudności
w dokładnym zrozumieniu wypowiadanych przez postacie słów.
Święciły więc czeskocieszyńskie „Powsinogi beskidzkie" triumfy,
także w Polsce, gdzie znalazły się nawet wśród laureatów Konkursu

r r-

na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa".
Zdobyły jedną z dwóch nagród specjalnych za „inscenizacje mało
znanych lub zapomnianych tekstów klasycznych, które odznaczają
się niezwykłymi walorami integracyjnymi".
Ballady „Powsinogi beskidzkie" znajdują zresztą nadal reżyserów,
którzy przenoszą je na deski sceniczne teatrów. Zupełnie inna jest sy

Emil Zegadłowicz: „Lampka oliwna". Reżyseria i scenografia Bogdan Kokotek,
kostiumy Agata i Bogdan Kokotek, muzyka Zbigniew Siwek.
Premiera: Scena Polska Teatru Cieszyńskiego, Czeski Cieszyn, 6.10.2017.

tuacja sztuk Zegadłowicza. Ogólnie można stwierdzić, że nie prze
trwały próby czasu i nie są wystawiane.„Głaz graniczny" jak przyzna

nie posługują się tą samą gwarą jak ci z rejonów Żywca czy Nowego

ła obecna na czeskocieszyńskiej premierze córka pisarza, nie był gra

Sącza. W utworach Zegadłowicza wręcz mazurzą. To trochę tak, jak

ny od 1928 roku. Natomiast realizacja „Lampki oliwnej" w latach

niekiedy żartują Czesi słuchając języka polskiego, że nie można

osiemdziesiątych w teatrze w Bielsku-Białej stanowi wyjątek potwier

wszystkiego zrozumieć, bo coś w nim szeleści. Podobne cechy moż

dzający regułę, bowiem Zegadłowicz na bielskiej scenie to ukłon te

na przypisać językowi sztuk Zegadłowicza.

atru w stronę pisarza wywodzącego się z tamtego regionu.
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Między sztukami „Lampka oliwna", będąca debiutem drama

Może więc wystarczy.Trzy pozycje Zegadłowicza w Czeskim Cie

tycznym Zegadłowicza a „Głaz graniczny", który powstał rok później,

szynie to aż nadto. Największym mankamentem jego dramatów jest

istnieje wiele podobieństw. I podobne rozwiązania zastosował

moim zdaniem język. To, co uchodzi w poezji czy staje się wręcz jej

w przypadku swoich realizacji scenicznych Bogdan Kokotek. Po

walorem, w sztukach w tym wypadku nie najwyższego lotu, które

otwarciu kurtyny skojarzenia nasuwają się same.

posiadają wątek jak najbardziej realistyczny, chociaż ambicje metafi

Dwie ściany drewnianej wiejskiej chaty odkrywającej przed wi

zyczne, się nie sprawdza. Widowisko „Powsinogi beskidzkie" ratuje

dzem swoje wnętrza, to prosta dekoracja, w której rozgrywają się

fakt, że słowo mówione jest jednym z kilku niemal równoznacznych

wydarzenia. Reżyser przedstawienia jest też autorem scenografii.

elementów inscenizacyjnych, w pozostałych dwóch przedstawie

Na środku dolnej izby stoi stół ze stołkami, w rogu malowana skrzy

niach gra jednak rolę kluczową.

nia. W górnym pokoju najważniejszym meblem jest łóżko. Atmosfe

Twierdzenie, że chodzi o bliski nam region, bowiem akcja dzieje

rę oprócz muzyki Zbigniewa Siwka, dotwarzają efekty świetlne -

się na wsi beskidzkiej, toteż bliska naszemu sercu powinna być też

świetny jest łagodny pokaz pirotechniczny obrazujący efekty sym

jej gwara, jest z gruntu fałszywe. Wieśniacy w „naszych" Beskidach

bol życia wiecznego, staje się zarzewiem ognia niszczącego.
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Niczym wystrugane przez powsinogi beskidzkie świątki domo
we św. Izydor-Oracz (Dariusz Waraksa), św. Tomasz (Grzegorz Widera), św. Barbara (Anna Paprzyca) i św. Katarzyna (Małgorzata Pikus)
z zapalonymi świecami w rękach rozpoczynają swoją inwokację.
Przepowiednia,„aż się wypełni słowo, aż się wypełni życie", zaczyna
funkcjonować. Świątki chowają się potem gdzieś w zakamarkach,
nie są już zbyt aktywne. Wiele jest w tym spektaklu ról epizodycz
nych, w scenie pogrzebu występuje cały zespół Sceny Polskiej z re
żyserem w roli Przewodnika na czele.
Temat sztuki można uznać za bardzo współczesny i aktualny. Żą
dza władzy i pieniądza rozpala i mąci umysł bohaterki. Hanka (Patrycja
Sikora) nie cofnie się przed niczym, do celu dąży po trupach, dosłow
nie. Do domu wraca z wojny jej brat Błażek (Marcin Kaleta), z Ameryki
po latach przyjeżdża dawny przyjaciel domu Dominik (Tomasz Kłaptocz). Dominik byłby zdaniem Błażka dobrą partią dla Hanki, ma pie
niądze, gdyby ożenił się z Hanką, mógłby spłacić Błażka.To jednak pla
ny trochę na wyrost, bo właścicielem gospodarstwa jest ojciec (Ma

Głównym partnerem scenicznym Partycji Sikory jest w przedsta

riusz Osmelak), który „jeszcze dyszy" chociaż już niedługo. Postacią

wieniu Maciej Cym o rek, który dał się poznać widzom Sceny Polskiej

tragiczną jest też zauroczony Hanką Jasiek (gość. Maciej Cymorek).
Prapremierowe przedstawienie w Teatrze im. Słowackiego w Kra

(od dobrej strony) jeszcze jako gimnazjalista. W 2012 roku był boha
terem okładki „Zwrotu" (nr 7), gdzie opowiadał, że właśnie dostał się

kowie z 1924 roku wyreżyserowała i główną rolę zagrała Stanisława

na studia aktorskie w warszawskiej Akademii Teatralnej. Gra m.in.

Wysocka. Na aktorce grającej Hankę spoczywa ciężar prowadzenia

w realizowanym obecnie filmie polsko-brytyjskim „Dywizjon 303".

przedstawienia. Wtedy, w czasach Stanisławy Wysockiej, jeszcze prze

Na deski Teatru Cieszyńskiego powrócił gościnnie.

sada w modulacji głosu, ruchach, gestach była honorowana. Dziś ak

Przyjemnie było oglądać młodych utalentowanych Zaolziaków,

torzy używają oszczędniejszych środków wyrazu. Patrycja Sikora mia

niewątpliwie ich wspólne sceny należą do najciekawszych w spek

ła tym trudniejsze zadanie, że Zegadłowicz miał ambicje Sofoklesa,

taklu. I powinny pozostać w pamięci widzów. A reszta? Czy chodzi

Szekspira, Słowackiego i Wyspiańskiego razem wziętych. Z zaciętym

o to, żeby ją między bajki włożyć? Zegadłowicz mianowicie napisał

wyrazem twarzy rozgrywała liczne sceny nieme, poradziła sobie do

„tragedię w trzech aktach", a tymczasem w programie do przedsta

brze również z tekstem. Na pewno jej talent wart jest głównej roli na

wienia znajdziemy nowy interesujący podtytuł „Bajka dla doro
słych".
■

pisanej literacką polszczyzną.

Wystawa zapisków teatralnych
CIESZYN / W piątek 13 października w Galerii 12 Cieszyńskiego

spektaklu „Powrót Odysa", który Tadeusz Kantor zrealizował w czasie

Ośrodka Kultury odbył się wernisaż wystawy Tadeusza Kantora

okupacji w Niezależnym Teatrze Podziemnym. Kolejnemu układowi

„Brudnopisy". Goście zanurzyli się w świat notatek, zapisków i szki

towarzyszą autentyczne dźwięki ze spektaklu „Umarła klasa".

ców artysty powstałych podczas przygotowywania spektakli te
atralnych dla Teatru Cricot.
Na wystawie znajduje się 100 egzemplarzy - powiększonych na

Tadeusz Kantor był twórcą awangardowym: malarzem, rysowni
kiem, teoretykiem sztuki, scenografem i reżyserem. Wystawa „brud
nopisy", która w 2015 roku zadebiutowała w galerii Foksal w War

wielką skalę kopii oryginalnych notatek Kantora. -Teatr jest dziełem

szawie pośrednio porusza również tematy najbardziej istotne dla

efemerycznym. Zaistnieje i co potem zostaje? Zostają fotografie, ja

twórcy: istoty twórczości i dzieł sztuki. Wszyscy zainteresowani mo

kaś dokumentacja dotycząca procesu powstawania dzieła. Dzieła,

gą oglądać ją do 30 listopada.

kc / Fot. Katarzyna Czerna

którego nie ma - powiedział Lech Stangret, jeden z kuratorów wy
stawy.
- Kantorowi chodziło o to, by pokazać ten sztafaż pozostający po
dziele, ale nie w formie tego, co rzeczywiście się zachowało, ale po
przez kopie. Jak sam mawiał: powiększenie jakby zaciera znaczeniowość i podmiotowość, a dodaje dziełu walorów estetycznych - wy
tłumaczył Stangret.
Pomysł wystawy zrodził się w głowie Tadeusza Kantora już w po
łowie lat 70. Projekt jednak nie został zrealizowany, a sam autor
schował przygotowane wcześniej kserokopie do teczki z wiadomo
ścią dla potomnych: „Jeśli ktoś będzie uważał, że warto by ją zreali
zować, może przez jakieś szczególne uczucie do mej twórczości,
wystarczy, aby przejrzał ten materiał..."Tak stało się w 2000 roku.
Wystawa podzielona jest do kilku konstelacji, jedną z nich tworzy
układ „Penelope". Tutaj znalazły się zapiski i rysunki nawiązujące do
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NASZE PASJE

WYSTAWA NA JUBILEUSZ STONAWSKICH PEZETKADWCDW
„Miesiąc z miesiącem rok z rokiem wiąże"
to nazwa wystawy, na którą 30 września
i 1 października zaprosił Klub Kobiet Miej
scowego Koła PZKO w Stonawie. Wystawa
zorganizowana została z okazji 70-łecia
Miejscowego Koła i jego Klubu Kobiet.
TEKST I ZDJĘCIA: CZESŁAWA RUDNIK

W HOŁDZIE POPRZEDNICZKOM
- Chcemy w ten sposób złożyć hołd na
szym poprzedniczkom, które bez wahania
po zakończeniu działań wojennych postano
wiły nawiązać do przedwojennych tradycji wyjaśniła podczas wernisażu Maria Szwańczar, która wraz z Emilią Łukosz kieruje obec

nasza droga wioska stale się rozwija. Gdy się

Dyplomy działaczom i organizatorom wrę

nie Klubem Kobiet.

wydawało, że już nic nie będzie, Stonawa

czył prezes MK PZKO Wojciech Feber. Niektóre
z obdarowanych pań trzeba było wywołać

- Na planszy widnieją nazwiska kierowni

odżyła i widać to wszędzie. A my - wciąż tu

czek Klubu Kobiet, które stały na jego czele

trwamy, z życia się cieszymy, w naszym Klu

z kuchni, gdzie przygotowywały dla zwiedza

w minionych dziesięcioleciach. Dwie z nich

bie Kobiet stale coś tworzymy. Na naszą wy

jących gorące posiłki. Z życzeniami przybyły

są wśród nas. Jest to Stanisława Kokotek

stawę dziś Was zapraszamy i w stonawskim

również przedstawicielki innych Klubów Ko

i Stefania Piszczek - przedstawiła panie go

gronie serdecznie witamy!"

ściom wernisażu wystawy.
Wyjaśniła zarazem, że były czasy, kiedy nie
wolno było używać nazwy Klub, dlatego na

biet z całego Zaolzia. Te, które nie dotarły na
wernisaż, zjawiły się później.

PODZIĘKOWANIA
DLA ORGANIZATORÓW

Program artystyczny nawiązywał do te
matu wystawy, upływających miesięcy, pór

planszy widnieje także nazwa Zespół Kobiet

Maria Szwańczar przywitała przybyłych

roku, zmian w przyrodzie. Wykonały go dzie

oraz dodała, że trudno sobie dziś wyobra

na wystawę nie tylko mieszkańców Stona-

ci pod kierunkiem nauczycielki Marceli Ga-

zić, jak się pracowało w systemie kartkowym

wy, ale osoby z całego Zaolzia, wśród nich

brhel oraz chór mieszany Stonawa pod ba

w pierwszych powojennych latach. - Przy

gości najzacniejszych. Na wernisażu obecni

tutą Marty Orszulik. Chórzyści również pilnie

skromnych przydziałach mąki, masła, cukru,

byli m.in. prezes ZG PZKO Jan Ryłko i wójt

przygotowywali się do wystawy nie tylko

jajek można powiedzieć, że panie odejmowa

Stonawy Andrzej Feber.

trenując śpiew, ale również udostępniając

ły sobie i rodzinie od ust - stwierdziła.

W imieniu Sekcji Kobiet ZG PZKO głos

dla zwiedzających wiele materiałów z histo

Sytuację, która pozwoliła dotrwać Klubo

zabrała Anna Piszkiewicz. - Miejscowe Koło

wi Kobiet do dnia dzisiejszego w świetnej

PZKO w Stonawie jest mocnym filarem nasze

Na kilkaset osób, które w ciągu dwóch

kondycji, ilustrował zamieszczony na jednej

go Związku.Taksamo Klub Kobiet. Chodzę na

dni zwiedziły wystawę, czekała również bo

z tablic wystawowych, obok nazwisk osób,

wszystkie wystawy, więc mogę powiedzieć

gata loteria oraz bufet. Były ciastka i kołacze,

które przygotowały eksponaty i służyły po

spokojnie, że wasze wystawy są zawsze taką

które można było zjeść na miejscu, ale też

mocą, krótki wierszyk okolicznościowy:

perełką, którą możecie się pochlubić - stwier

kupić na wynos, a także kanapki i kilka ro

„Dzień za dniem upływa, rok za rokiem mija,

dziła, składając paniom życzenia i kwiaty.

dzajów dań obiadowych.

rii Koła PZKO i jego zespołów śpiewaczych.

NA URODZINY KOŁA
Ekspozycja„Miesiąc z miesiącem rok z ro
kiem wiąże", prezentująca głównie ręko
dzieła Klubu Kobiet, wyroby wykonane róż
nymi technikami z różnych materiałów, była
najobszerniejszą częścią wystawy, która jed
nak ze względu na 70. urodziny Koła PZKO
obejmowała również materiały na temat ca
łej działalności stonawskich pezetkaowców
na przestrzeni wielu dziesięcioleci.
Oprócz prac autorstwa członkiń Klubu Ko
biet i współpracujących z nimi osób na wysta
wie znalazły się w Kąciku Babci wyroby miesz
kańców Domu Opieku Społecznej w Stona-
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NASZE PASJE

wie, a także dzieła plastyczne uczniów szkoły

DWANAŚCIE MIESIĘCY

i przedszkolaków. Pokazano też obrazy uta

Na środku głównej sali Domu PZKO usta

lentowanych młodych stonawskich malarek

Dzień Matki. Czerwiec zaś to koniec roku
szkolnego i z nim kojarzono przedmioty

wiono dwanaście pięknie udekorowanych

umieszczone na kolejnym stole. Szyte, szy

Marty Michałek i Karoliny Michałek oraz foto

stołów, na nich znalazły się przedmioty odno

dełkowane, zrobione z drewna, nawet po

grafie Justyny Żagań. Wiele miejsca zajęły

szące się do każdego po kolei miesiąca roku

chodzące z recyklingu.

eksponaty związane z historią Koła PZKO i je

i do świąt w danych miesiącach. Umieszczo

Elementy związane z dożynkami, wie

go zespołów, z działalnością od powstania aż

no tam również sentencje wiążące się z wy

niec zbóż, chleb, kołacze, ale i pierwsze wi
nogrona znalazły się na następnych stołach.

po dzień dzisiejszy. Wystawiono kroniki, zdję

darzeniami w ciągu roku. Za podstawę deko

cia, dokumenty. Można było zaznajomić się

racji służyły serwetki i obrusy haftowane róż

Uzupełniały je maki i inne haftowane na ser

na przykład z dziejami siedziby stonawskich

nymi technikami czy robione szydełkiem.

wetkach kwiaty, zrobione szydełkiem sowy,
kolorowe serwetki patchworkowe, ale i ob

pezetkaowców, którą był najpierw Polski

Na początku był oczywiście obwieszcza

Dom Katolicki, przebudowywany i remonto

jący Nowy Rok budzik i szampan oraz różne

wany, aż uzyskał kształt, który możemy dziś

ozdoby, także przypominające jeszcze nie

Jesień rozsiadła się na kolejnych stołach.

oglądać. Dom PZKO należy do gminy, pełni

dawno minione święta. Przedmioty na na

Płody rolne, kolorowe liście, gałązki, ozdoby

funkcję gminnego ośrodka kultury.

stępnym stole kojarzyły się bezsprzecznie

z kory, kwiaty, które można ususzyć na zimę

również z karnawałem. Nie brakowało drob

stanowiły piękną kompozycję. Było tu też

nych ciasteczek i koreczków.

wiele elementów oraz tekst dotyczący sto

W spisie kierowniczek Klubu Kobiet od
1947 roku, który znalazł się na planszach
przedstawiających działalność tego zasłużo

Na kolejnych dwóch stołach królowały

nego gremium, figurowało dwanaście na

wyroby związane z Wielkanocą. Były więc

razki młodych twórczyń.

nawskich myśliwych, którzy przygotowują
zapasy, by zimą dokarmiać zwierzęta.

zwisk. Były też zdjęcia z wystaw i poprzedza

ozdobne pisanki, baranki, zające, kurczaki

Bałwanki, choinki, ozdoby świąteczne,

jących je często kursów, które cieszyły się kie

szyte z kolorowych tkanin, ale i pieczone

serwetki z podobnymi elementami, ciastecz

dyś wielkim powodzeniem.

w formie ciast. Umieszczone były często

ka to tylko niektóre z wyrobów, którymi ude

w koszyczkach, w jednym z nich, ozdobio

korowane były ostatnie dwa stoły. Końcówka

Na kursach gotowania, prowadzonych
przez zmarłą już Annę Słowik, korzystano

nym również bukszpanem i bluszczem, nie

roku to bowiem zima i święta Bożego Naro

z przepisów, które również znalazły swoje

zabrakło też wędlin i podobnych przysma

dzenia. Na wystawie podkreślono nie mo

miejsce na wystawie w Kąciku Starej Kuchni.

ków spożywanych podczas świąt.

menty smutne, związane z przemijaniem, ale

Ciekawostkę stanowiła wystawka „W krainie

Rozkwitającą w pełni wiosnę przypomina

starano się uwidocznić radosne chwile życia.

wspomnień", w której panie powracały do

ły ozdoby, kwiaty, kolory na następnym stole.

Toteż kończył ją cytat z Mickiewicza:„Użyjmy

swojego dzieciństwa i lat szkolnych.

Jak również związany nieodłącznie z majem

dziś żywota, wszak żyjem tylko raz".
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ZŁOTE WPISY

WPISANI DO ZŁOTEJ KSIĘGI
CZESKI CIESZYN /W piątek 13 października w Domu ZG PZKO na
ul. Bożka w Czeskim Cieszynie podziękowano za długoletnią pracę
zasłużonym członkom Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego
w Republice Czeskiej. W programie wystąpił młodzieżowy zespół
Nonet z Karwiny-Frysztatu.
Najwyższe odznaczenie związkowe przyznano 76 działaczom, któ
rzy podczas uroczystego spotkania wpisali się do Złotej Księgi PZKO.
- Nie znam drugiej takiej organizacji w Europie, która by nagra
dzała swoich członków za co najmniej 30 lat bezinteresownego dzia
łania. To jest jeden z powodów, dla których tak bardzo ważne dla nas
powinno być to odznaczenie. Drugim powodem jest to, że przynaj
mniej w ten sposób możemy podziękować za bezinteresowną dzia
łalność i pokazać, że mamy całą masę ludzi, którzy chcą pracować na

samo PZKO. Cieszymy się, że właśnie te dwie formy działania weszły

rzecz zachowania naszej tożsamości narodowej na Zaolziu. Kiedy

w struktury PZKO w 1947 roku i dzięki temu przetrwały do dnia dzisiej

przeglądałem tę księgę, to zauważyłem, że pierwszy wpis został do

szego - mówił prezes MK PZKO w Wędryni Bogusław Raszka, który rów

konany w 1985 roku - mówił prezes PZKO Jan Ryłko i dodał, że

nież został odznaczony Wpisem do Złotej Księgi Zasłużonych PZKO.

pierwszym, który wpisał się do Złotej Księgi PZKO, był Karol Piegza.
- Dla mnie to wy jesteście najlepszą reprezentacją Zaolzia - do
dał Jan Ryłko.
Odznaczenia Wpis do Złotej Księgi Zasłużonych i upominki wręczy
li działaczom prezes Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w RC

- Wrażenia są niesamowite, nie spodziewałam się tego. Jestem
wzruszona, kiedy widzę, ile osób jeszcze pracuje społecznie, jestem
wzruszona tym wszystkim, co robią i co czują w sercu, że tyle ich się
poświęca na rzecz polskości na Zaolziu - mówiła Pawełka Niedoba,
która też dołączyła do grona odznaczonych.

Jan Ryłko, konsul generalny RP w Ostrawie Janusz Bilski oraz senator

Nominowani do wpisu do Złotej Księgi: Bogusław Raszka, Ja

Jerzy Cienciała. W uroczystości wziął udział również Eugeniusz Delong.

nusz Ondraszek, Bohdan Ondraszek, Anna Heczko, Helena Kapustko-

- Z naszego koła PZKO zostali odznaczeni Bogdan Ondraszek, kie

wa, Józef Gnida, Jan Śniegoń, Renata Szkucikowa, Wanda Karolina

rownik Gimnastów i Janusz Ondraszek prowadzący zespół teatralny.

Gnida, Urszula Puszkiewicz, ks. Bogusław Ko kotek (in memoriam), Ma

Trzeba podkreślić, że oba zespoły mają tradycje znacznie starsze niż

rian Weiser, Edward Polok, Henryk Paździora, Marta Nedela, Alfred Lot
ter, Bronisław Kuczera, Helena Adamec, Władysław Czendlik, Jadwiga
Króliczek, Anna Rzyman, Stanisław Zientek, Irena Szeliga, Bogusław
Czapek, Tadeusz Guziur, Józef Gurbiel, Helena Baton, Henryk Wranik,
Franiszek Kowalczyk, Stanisław Śniegoń, Andrzej Michalik, Danuta
Mrózek, Gertruda Sabela, Maria Henner, Erika Tomanek, Anna Piszkiewicz, Irena Kufowa, Tadeusz Broda, Władysław Owczarzy, Ernestyna
Brodowa, Jan Lotter, Wanda Janäckovä, Jan Mrózek, Anna Rzymanowa, Piotr Stec (in memoriam), Władysław Szczyrba, Paweł Pieter, Wan
da Zahradnik, Henryka Palowska, Maria Harokowa, Józef Chmiel (in
memoriam), Andrzej Wygrys, Paweł Łaboj, Marta Waszut, Józef Wierzgoń, Bronisław Liberda, Zbigniew Kubeczka, Antoni Szpyrc (in memo
riam), Jan Kaleta, Jadwiga Karolczyk, Jarosław Miczek, Pawełka Niedo
ba, Tadeusz Filipczyk, Karol Suszka, Bogdan Kokotek, Tadeusz Wantuła, Otylia Toboła, Czesława Rudnik, Leon Kasprzak, Krystyna Mruzek,
Antoni Łacek.
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AS / Fot. Wiesław Przeczek

imm izm dojom do mum
ny w wykonaniu teatru Klicperovo divadlo

Od 3 do 8 października przebiegał w Cie
szynie i Czeskim Cieszynie bogaty w wyda
rzenia artystyczne XXVII Międzynarodowy
Festiwal Teatralny Bez Granic.

z Hradca Kralove (średnia ocen 4,63).
W ramach Festiwalu odbyła się też pre
miera Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego
w Czeskim Cieszynie, która zaprezentowała
„Lampkę oliwną" Emila Zegadłowicza w re

TEKST: CZESŁAWA RUDNIK
ZDJĘCIE: MARIAN SIEDLACZEK

żyserii Bogdana Kokotka.
Organizatorzy festiwalu przygotowali mu

W1821 r. w kościele ewangelickim w Błę

zyczne propozycje również na jego rozpoczę

dowicach Dolnych (obecnie Hawierzów-

cie i zakończenie. Pierwszym spektaklem były

-Błędowice) ochrzczono niejakiego Fran

„Historie Agnieszki Osieckiej" w wykonaniu

ciszka Brzeczka. Urodził się Bernardowi i He

Wiktorii Węgrzyn, zaś festiwal zakończył kon

lenie Brzeczkom w Datyniach Dolnych,

cert Jaromira Nohavicy. Natomiast bohate

które wówczas wchodziły w skład Błędowic

rem Popołudnia Mistrza był wybitny polski

(ich mniejsza część należała jeszcze do Szo

aktor teatralny i filmowy Jan Nowicki, który

nowa). Usamodzielniły się dopiero w roku

spotkał się z widzami w kawiarni literackiej

1864, natomiast sto dziesięć lat później zo

Avion w Czeskim Cieszynie.
Głównym organizatorem XXVII Międzyna

stały dzielnicą Hawierzowa.

rodowego Festiwalu Teatralnego Bez Granic

PRZEDSTAWIENIE DYPLOMOWE

w jakimś utajeniu, że jest ukryta na głębo

było Stowarzyszenie Solidarność Polsko-Cze-

Nagrodę Złamanego Szlabanu zdobyło

kim dnie życia, w zapomnieniu. Chcemy

sko-Słowacka, Oddział Regionalny w Cieszy

w tym roku przedstawienie,,Do dna" w reży

sprawdzić, czy rzeczywiście zatarła się po

nie, współorganizatorem czeskiej części Spó

serii Ewy Kaim. Jest to spektakl dyplomowy

trzeba śpiewu i potrzeba pieśni. Chcemy

łek Puda. Honorowy patronat nad festiwalem

studentów IV roku kierunku wokalno-aktor

poprzez śpiew dowiedzieć się, czy możliwa

objęli konsul generalny RP w Ostrawie Janusz

skiego Wydziału Aktorskiego krakowskiej

jest jeszcze podróż do głęboko ukrytego ar

Bilski, konsul generalny Republiki Słowackiej

Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława

chaicznego świata. Do źródeł, które wysy

w Krakowie Ivan Skorupa, burmistrz Cieszyna

Wyspiańskiego (dawnej BWST).

chają cicho. Nadając naszemu spektaklowi

Ryszard Macura i burmistrz Czeskiego Cieszy

tytuł „Do dna", określiliśmy przestrzeń od

na Vit Slovacek. Dyrektorem festiwalu był Ja

ści. Spektakl muzyczno-taneczny „Do dna"

najdywania brzmień i rytmów, ku którym

nusz Legoń.

którego podstawą są polskie pieśni ludowe,

zmierzamy. Wydobywamy je z polskich pie

otrzymał od widzów średnią ocen 4,98 (przy

śni ludowych, pieśni pierwotnych - wyjaśnił

Złamany Szlaban jest nagrodą publiczno

maksymalnej ocenie 5,0).

dramaturg.

CZTERDZIESTOLECIE KARTY 77
Jednym z tematów tegorocznego Mię
dzynarodowego Festiwalu Teatralnego Bez

Na scenie Teatru im. Mickiewicza w Cie

Jak zaznaczono w zapowiedzi, przed

szynie nagrodę z rąk burmistrza Cieszyna

stawienie „Do dna" stało się wydarzeniem,

Granic było 40-lecie Karty 77 i cytat z dzieła

Ryszarda Macury, Czeskiego Cieszyna Vita Slo-

którego sława daleko wykracza poza mury

Väclava Havla „Coś heroicznie marzyciel

väcka i wicewojewody śląskiego Jana Chrząsz

szkoły teatralnej. Młodzi wykonawcy bły

skiego, szaleńczego i nierealnego...". Projekt

cza w imieniu twórców przedstawienia ode

skotliwy początek kariery zawdzięczają nie

ten podsumowywał doświadczenia dysy

brał autor jego dramaturgii prof. Włodzi

tylko własnym talentom, ale też znakomitym

dentów polskich i czechosłowackich.

mierz Szturc.

profesorom i opiekunom. Wspólnym wysił

W jego ramach otwarta została wystawa

Może warto przy tej okazji wtrącić małą

kiem powstał brawurowy muzyczno-tanecz

„Nie mogliśmy milczeć. Ludzie Karty 77"oraz

dygresję. Krakowski naukowiec i artysta

ny spektakl głęboko osadzony w pierwot

przebiegła dyskusja panelowa o tym, czym

Włodzimierz Szturc, również autor sztuk te

nych źródłach naszej kultury, a jednocześnie

była Karta 77 i co znaczy dzisiaj jej dziedzic

zachwycający młodzieńczą energią.

two. W dyskusji wzięli udziałjej sygnatariusze

atralnych, pochodzi z Wisły. Bierwsze swoje

o raz a n i m ato rzy rod zącej s i ę wówcza s współ-

wiersze, za które jeszcze jako licealista zdo
bywał nagrody, publikował również na Za
olziu, m.in. w „Zwrocie".

POTRZEBA PIEŚNI

W OFERCIE PREMIERA
SCENY POLSKIEJ

pracy polsko-czechosłowackiej. Byli to Zbi
gniew Janas, Mirosław Jasiński, Andrzej S. Ja

Następne miejsca w konkursie publicz

godziński, Andrzej Grajewski i Krystyna Krau

ności zdobyły przedstawienia czeskie: „Olga

ze, reżyserka filmu dokumentalnego o Karlu

- Bieśń zawsze wynikała z głębokiej po

(Horrory z Hrśdećku)"czyli sceny zżycia Olgi

Krylu oraz Petruśka Sustrova, Tomas Hra-

trzeby odnalezienia źródła mocy i tajemni

Havlovej spisane przez Annę Saavedrę, a za

dilek, Jaromir Piskor i Monika Horsäkovä, któ

cy - tłumaczył genezę spektaklu „Do dna"

grane przez teatr Divadlo Let i z Pragi ze śred

ra ze studentami Uniwersytetu Śląskiego

Włodzimierz Szturc. - Wydaje się jednak, że

nią ocen 4,64 oraz„Koćić( hra" tragikomedia

w Opawie zrobiła serię filmów dokumental

we współczesnym świecie pieśń spoczywa

węgierskiego dramatopisarza Istvana Örke-

nych o bohaterach tamtych wydarzeń.

■
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MUZYKA

„KHRUJIHSKIE DRGflna"
Karwina-Frysztat / Po raz trzynasty we frysztackim kościele
parafialnym pw. Krzyża Świętego odbył się Festiwal Muzyki Or
ganowej „Karwińskie organy".
TEKST: JÓZEF WIERZGOŃ /ZDJĘCIA: ARCHIWUM ORGANIZATORÓW
Organizatorem tego wydarzenia muzycznego jest karwiński
Miejski Dom Kultury. Koncerty odbywały się w każdą niedzielę
września, zawsze o godz. 16.00 w kościele parafialnym, który może
się pochwalić wspaniałymi organami koncertowymi. W roku bieżą
cym dźwięk piszczałek organowych został wzbogacony o dźwięk

U. Steinmetz, D. Stickan

dętych instrumentów blaszanych, dając w efekcie magiczne, nobli
we i pompatyczne połączenie.

menty z filmu Polańskiego „Dziewiąte wrota", zaś na zakończenie
finałowy utwów Trum pet Voluntary J. Stan leya. Ze strony publiczno

SUKCES ARTYSTÓW Z POLSKI

ści nie brakowało oklasków na tyle burzliwych, że zabrzmiały bisy.

Do Karwiny przyjechali artyści z bliska i daleka. W niedzielę 3 wrze
śnia jako pierwsi zaprezentowali się dwaj artyści z Polski - organista

- Dzisiejszy koncert będzie wyjątkowy - stwierdziła witając słu

demii Muzycznej w Katowicach. Jest również solistą Narodowej Orkie

chaczy Marta Wierzgoń. - Zabrzmi bowiem instrument, który rzad

stry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Natomiast Wacław

ko słychać na koncertach. Jest nim fletnia pana, na której według

Golonka to absolwent studiów muzycznych w Krakowie i Wiedniu.

mitologii greckiej grywał bożek Pan, stąd jej nazwa. Obecnie fletnia

Jest także laureatem znaczących konkursów organowych w Pradze,

pana zachowała się w Europie głównie w krajach bałkańskich, na Li

Pretorii, Norymberdze. Koncertuje po całej Europie z licznymi orkie

twie i w Pirenejach. Wyjątek stanowi również fakt, że dzisiejszy kon

strami symfonicznymi, a w Krakowie pracuje jako pedagog.
Jak można było oczekiwać, oboje muzyków zaprezentowało wy
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WYJĄTKOWY KONCERT

Wacław Golonka i grający na trąbce Stanisław Dziewior, profesor Aka

cert jest pięćdziesiątym w historii karwińskiego festiwalu - wyjaśni
ła. Na fletni pana zagrała Holenderka Liselotte Rokyta, która zalicza

soki poziom artystyczny. Golonka zagrał na organach kompozycje

na jest dzisiaj do najwybitniejszych„nierumuńskich" wykonawców.

J. 5. Bacha. Uroczyście i monumentalnie porywająco zabrzmiała

Studiowała u wirtuoza Nicolae Pirvu na Konserwatorium w Hikwer-

X Symfonia na organy f moll F. Nowowiejskiego /Toccata, Scherco, Fi

sum oraz na „Möge School der Künsten" w Amsterdamie, teraz zaś

nale, Improvizacione /. Bardzo przyjemnie słuchało się również grają

regularnie współpracuje z czołowym kanadyjsko-holenderskim or

cego na trąbce Dziewiora, który uraczył słuchaczy Suitą z Wodnej Mu

ganistą Andre Knewelem. Ale nie tylko, bowiem współpracuje też

zyki J. Clarkea, zabrzmiała Ave Maria M. Lorenca z filmu „Pasja", frag-

z czeskim świetnym organistą Jaroławem Tumą, profesorem pra-
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Marta Wierzgoń

Wacław Golonka

sklej Akademii Sztuk Muzycznych. I właśnie z nim przyjechała na
koncert do Karwiny.

cert utworem G. F. Händla„Przyjazd królowej Saby". Wszystkich pię

Tüma swoje wysokie umiejętności gry na organach zademonstro

ciu muzyków zademonstrowało wysoki profesjonalizm, ich grania

wał w utworach J. S. Bacha, J. K. Kuchara, M. E. Bossiego, L. Janaćka.

słuchało się z podziwem i prawdziwą przyjmnością. Kwintet zagrał

Kwintet z Pragi (2 trąbki, leśny róg, puzon i tuba) rozpoczął kon

Cudownie zabrzmiała jego mistrzowska improwizacja w utworze

potem jeszcze Fugę g moll J. S. Bacha. Natomiast pod palcami zaol-

„Z czeskich łak i gajów" B. Smetany z cyklu „Moja ojczyzna". Lisellote

ziańskiej artystki Frysztackie organy rozbrzmiewały subtelną i boga

Rokyta solowo zagrała utwór Cl. Debussiego, z akomaniamentem or

tą grą barw, ukrytych w głosach organowych, by miejscami zaś

ganowym zademonstrowała swoje wysokie umiejętności artystycz

z monumentalną mocą ukazać swoje pełne brzmienie. W przemy

ne w utworach F.Gcminianiego, J. G. Rhcinbergera i G. Faurego. Rado

ślanej interpretacji Wierzgoń zagrała melodie J. S. Bacha (Fantazja

sną i serdeczną burzę oklasków wywołała końcowa improwizacja su

G dur) oraz F. Mendelssohna - Bartholdyego (Sonata c moll).

ity,,Rumuńskie pieśni (udowe" Bez bisów się nie obeszło.

I wreszcie fuzja organów z praskim kwintetem w utworach Ba
cha, Stanleya i Mendelssohna-Bartholdyego. Współbrzmienia orga

PISZCZAŁKI I BLASZANE INSTRUMENTY DĘTE
Na trzecim koncercie, który odbył się 17 września, po rocznej

nów z blaszanymi instrumentami dętymi słuchało się z dużą przy
jemnością. Na zakończenie koncertu zabrzmiał wybór z popularne

przerwie zagrała organistka Marta Wierzgoń, która zarazem jest pe

go cyklu „Obrazki z wystawy" M. D. Musorgskiego, z których pięć

dagogiem, inicjatorem i dramaturgiem karwińskiego festiwalu or

zagrała Wierzgoń, dwa kolejne kwintet. W końcowym cyklu „Wielka

ganowego. Po studiach muzycznych w Ostrawie i Bratysławie ukoń

Brama Kijowska" dołączyły w zakończeniu organy, co u wielu słu

czyła kurs organowy F.Peetersa w belgijskim Mechelen. Koncertuje

chaczy wywołało wzruszenie. Koncert przyjęty został długimi, moc

solowo, współpracuje z chórami, wokalistami i instrumentalistami.

nymi oklaskami na stojąco.

A ponieważ jaksama przyznaje „współpraca z innymi artystami sta

KONCERT JAZZOWY W DUECIE

nowi dla mnie wielką inspirację do przygotowania różnych cieka
wych projektów muzycznych mających na celu połączenie orga

Jego wykonawcami byli dwaj artyści z Niemiec: Daniel Stickan

nów z innymi instrumentami, zatem nie dziwi, że do współpracy za

(organy), który studiował grę na organach w Hamburku oraz grę

prosiła kwintet instrumentalistów. Konkretnie zespół „Hudba

na fortepianie u znakomitych jazzmanów i Uwe Steinmetz (sak

H radni straże a Policie ĆR", który już siedemdziesiąt lat reprezentuje

sofon, flażolet), który jest profesorem gry na saksofonie i impro

czeską kulturę muzyczn w kraju i za granicą.

wizacji w Konserwatorium w Rostocku. Jako solista koncertował
w trzydziestu państwach na czterech kontynentach, nagrał 12 płyt
autorskich, jest również kompozytorem i znakomitym solistą jaz
zowym.
Artyści rozpoczęli współpracę w 2009 roku z celem połączenia ze
sobą jazzowej improwizacji i muzyki sakralnej. Niemiecka telewizja
nakręciła ich portet o nowym pojmowaniu muzyki w reformacyjnym kościele. W Karwinie zagrali w duecie wykonując siedem kom
pozycji D. Stickana i dwa utwory N. Drakego w aranżacji Stickana.
Ich wykonanie miało innowacyjny charakter, wyraźnie bowiem
można było wyczuć, iż wszystkie zaprezentowane pozycje muzycz
ne mają charakter poszukiwania w muzyce czegoś współczesnego
a zarazem jakby duchowego, sakralnego. Publiczność przyjęła nie
mieckich artystów bardzo serdecznie. Były też bisy.
XIII festiwal„Karwińskie organy"uważać można za bardzo udany.
Jego organizacja była możliwa dzięki wsparciu finansowemu woje
wództwa morawskośląskiego.

■
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POLSKA LITERACKA PIERWSZO-,
DRUGO-1TRZECIOUGOWA
O Polsce literackiej wydał w tym roku w Ołomuńcu książkę czeski literaturo
znawca Frantiśek Vseticka, znany wiernym czytelnikom „Zwrotu" również ja

'.K1
Frantiśek YśeliĆka

ko autor artykułów zamieszczanych w naszym miesięczniku.
TEKST: LIBOR MARTINEK / PRZEKŁAD: CZESŁAWA RUDNIK

FELIETONY 0 PISARZACH
Zbiór felietonów emerytowanego docen
ta literatury czeskiej UP Ołomuniec Frantiśka

święcona jest realiom ich życia, a więc czę
sto wchodzimy do sfery topografii literac
kiej czy badań o kraju ojczystym.

Vśetićki (* 1932), znanego ze swych intensyw

Należy podkreślić, że również dla poloni

nych kontaktów z pisarzami zaolziańskimi

sty, który powinien posiadać solidną znajo

i naukowego zainteresowania ich twórczo

mość historii literatury polskiej, rozważania

ścią, ma objaśniający podtytuł: „O polskych

i uwagi Vseticki mogą coś wnieść. Dla osoby

spisovatelich, take vśak o ćeskych a sloven-

zainteresowanej literaturą i kulturą naszych

skych, kten se na polske kulturę podileli". Bo

północnych sąsiadów, mogą być zaś źró

też znajdują się w książce felietony o litera

dłem znaczących wskazówek, podawanych

tach czeskich i słowackich, którzy mieli jakiś

w formie felietonu, a więc i z elementami

osobisty czy twórczy stosunek do środowiska

żartu, humoru czy nawet łaskawej ironii.

Ołomuniec, Poznani, 2017,204 s.

polskiego (B. Nemcova, J. E. Purkyne, E. Je

Zresztą Vśetićka w czasie, kiedy uczył

nie światowej nie wydawano go u nas, kilka

linek, E. Taussig, E. Kräsnohorskä, V. Martinek,

studentów języka czeskiego na Wydziale

prac ukazało się jedynie na Słowacji), czyli

S. Hurban-Vajansky, J. Kalinćiak aj.), dzięki

Pedagogicznym UP w Ołomuńcu, zasłynął

wysoko cenionych; łącznie ze zdobywcą li

czemu podstawowy dyskurs polonistyczny

wieloma ironicznymi powiedzonkami, co

terackiej Nagrody Nobla za 1980 rok Cze

publikacji wzbogacony został o związki cze-

również w mojej grupie studyjnej Język cze

sława Miłosza, z którym zaznajamiał nas

sko-słowacko-polskie i przyczynki chwilami

ski - Wychowanie muzyczne najczęściej

w całym szeregu przekładów również przed

mają charakter komparatywny.

wspominamy podczas spotkań po ponad

wcześnie zmarły ołomuniecki polonista

Zbiór „Polsko literami" jest zdaniem au

25 latach. Do dziejów tutejszego życia stu

Vaclav Burian. Wybór Vseticki jest zatem na

tora wstępu przejawem przychylności dla

denckiego lat 70. i 80. minionego stulecia

prawdę reprezentatywny

polskiego piśmiennictwa i wielu pisarzy,

bezsprzecznie weszło słynne dwuznaczne

których F.Vśetićka, znany również jako oko

wyrażenie Vseticki adresowane niby do

licznościowy tłumacz zwłaszcza polskiej

tych, którzy na ćwiczeniach analizujących

DROGI DO POLSKI
Na odwrót, druga część książki pod wzglę

poezji, miał okazję poznać osobiście. Takie

dzieła literackie literatury czeskiej nie poła

dem wyboru polskich autorów i wartości ich

przedstawianie czeskiej i obcej literatury

pali się od razu:„Soudruzi,jsteblbci!" (Towa

twórczości literackiej jest o wiele mniej repre

nie jest w twórczości ołomunieckiego ba

rzysze, jesteście durniami).

zentatywna. Moglibyśmy zaprzeczyć, chodzi

dacza niczym wyjątkowym, nawiązuje tu
do swych wcześniejszych publikacji w po
dobnym duchu „Olomouc literami" (trzy
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Frantiśek Vsetiika, „Polsko literami",

przecież o autorów współczesnych a wartości

REPREZENTATYWNY WYBÓR
Wspomniana pierwsza część książki

literackie i tak zrewiduje czas. Wybór nazwisk
autorów i towarzyszących im sylwetek nie

części: 2012, 2014, 2016),„Morava a Slezsko

przynosi oprócz już wymienionych cze

mniej zdradza, że drogi Vseticki do Polski czę

literami"(2009) i„Rakousko literami"(2010).

skich i słowackich pisarzy zasłużonych dla

sto prowadziły do miejsc interesujących to

polskiej kultury, m.in. sylwetki R. Brandsta

pograficznie ze względu na swoją historię, ar

ŹRÓDŁO ZNACZĄCYCH WSKAZÓWEK

ettera, J. Czechowicza, A. Dygasińskiego,

chitekturę i krajobraz, mniej już na osobistości

Książka podzielona jest na dwie części,

A. Fiedlera, J. Iwaszkiewicza, J. Kasprowicza,

literackie, które w literackim milieu współcze

pierwsza zawiera felietony o literatach, któ

M. Konopnickiej, S. Lema, W. Macha, Cz. Mi

snej polskiej literatury odgrywają rolę drugo

rych twórczość mógł Vseticka poznać już

łosza, G. Morcinka, W. Orkana, J. Przybosia,

rzędną czy nawet trzeciorzędną, ba, trafić

tylko z lektury, w drugiej zajmuje się osobi

5. Przybyszewskiego, W. S. Reymonta, S. Że

można i na grafomanów.

stościami, których dzieło i życie mógł po

romskiego, a więc najczęściej autorów tak

Zdecydowanie nie chodzi o przekrój tego

znać z bliska. Felietony mają najczęściej po

że u nas znanych i tłumaczonych (z wyjąt

najlepszego, co oferuje współczesna polska

dobną strukturę, oprócz twórczości wybra

kiem karwińskiego rodaka Morcinka, który

scena literacka. Zamiast tego spełniło się zna

nych pisarzy, która w jakiś sposób zwróciła

po studiach w seminarium nauczycielskim

ne w polskich kręgach kultury powiedzonko,

uwagę Vseticki, na przykład badawczo, po

w Bielsku pozostał na stałe w polskim Sko

że „w każdym drugim domu ktoś klepie wier

nieważ chodzi o znawcę kompozycji dzieła

czowie; ze względu na antyczeską postawę

sze", a ten ktoś równocześnie rezultaty swego

literackiego, czy kontekstowo, uwaga po

wobec sporów o Śląsk Cieszyński po I woj

hobby często prezentuje publicznie.
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Autorów z tego zbioru, którzy należą do

razem na wsi mamy z tego większą hecę,

„Podpora ćesko-polske regionalni literatury

trzeciej ligi literackiej, z grzeczności nie wy

a po meczu najczęściej wszyscy uczestnicy

a propagace regionu - Regio Litera". Jest to

mienię, honor polskiej poezji ratują znacze

wspólnie udają się do gospody pogadać

wspaniale ustawione krzywe zwierciadło

niem swego dzieła chyba tylko Harry Duda

o piłce czy o polityce.

dla wielu radnych miejskich.

z Opola i Jan Leończuk z Białegostoku, cho

Z analogii tej wynika chyba, że obie części

Literatura regionalna i współpraca trans-

ciaż na przykład Tadej Karabowycz widoczny

tomu „Polsko literami" sprawiają wrażenie

graniczna nie są mi więc całkiem obce, jed

jest w kręgach literackich dlatego, że chodzi

niejednolitości; w pierwszej części figurują

nak i w tym wypadku pod kątem wartości

0 poetę pochodzącego z mniejszości ukraiń

klasycy, w drugiej pojawiają się mistrzowie

pozostajemy przeważnie na poziomie ligi

skiej na wschodzie Polski, Zbigniew Kresowa-

powiatowi i niżsi wśród polskich autorów,

powiatowej.

ty dzięki długotrwałym próbom połączenia

którzy tu jednak traktowani są jak pierwsza li

ZNAJDZIE CZYTELNIKÓW

pierwiastków plastycznych i poetyckich swej

ga. Wpadła mi też do głowy transformacja

twórczości, Aarne Puu natomiast jest„udomo-

pewnego powiedzonka. U nas:„Gdzie nie gra

wionym" w Polsce Estończykiem, mieszkają

się w piłkę, tam się nie żyje". W Polsce: Gdzie

posłowie Li bora Pavery (wspólnie ułożyli „Le

cym i zawodowo aktywnym w Warszawie.

nie pisze się wierszy, tam się nie żyje?"

xikon literarnich pojmći", 2011), który zajmuje

Tom Vseticki „Polsko literami" uzupełnia

się przede wszystkim postacią felietonu auto

UZUPEŁNIENIE OBRAZU
ŻYCIA LITERACKIEGO

LIGA POWIATOWA
Żebyśmy nie byli całkiem bezkrytyczni,

ra; który następnie w ramach kontekstu genologicznego Pavera zaszereguje do czeskiego,

Wartość informatywna felietonów drugiej

w felietonach Vśetićki mówiących o owych

części zawęża się w ten sposób do opisu, do

zaniedbanych boiskach czasem zajaśnieje

W każdym razie wierzę, że pomimo przed

kąd Vseticka zawitał, kto go tam przyjął i po

coś więcej, nawet nadzwyczaj humanistycz

stawionych zastrzeżeń do płaszczyzny treści

staropolsko ugościł; w rezultacie chodzi je

nego. Wzruszy mianowicie historia Piotra

przede wszystkim drugiej połowy ocenianej

dynie o uzupełnienie obrazu współczesnego

Wyszyńskiego z Białej koło Prudnika, który

książki Vseticki, znajdzie ona swoich czytelni

życia literackiego w Polsce, najczęściej na

mógł zostać mimem pierwszej klasy, jednak

ków.

prowincji, czasem w centrach literackich, ale

stwardnienie rozsiane powaliło go na łóżko

Wydaje mi się jednak, że trafniejsza była

1 tam nie chodzi o środek działań literackich,

szpitalne, toteż młody inwalida zaczął pisać

by edycja felietonów w dwóch tomach,

lecz o jego skraj aksjologiczny.

wiersze; radą i opieką edytorską pomaga mu

w ten sposób można byłoby zapobiec nie

ofiarny poeta z Prudnika Wojciech Ossoliński.

zamierzonemu pewnie przez autora, jednak

powiatowe swoje powiatowe mistrzostwa,

Zboczę nieco z tematu, ponieważ Osso

faktycznie powstałemu pod względem war

o wynikach turniejów drugiej czy trzeciej li

lińskiemu przetłumaczyłem na język czeski

tości kontrastowi, zwłaszcza z punktu wi

gi przyniesie informację miejscowa prasa,

zbiór wierszy satyrycznych, który ukazał się

dzenia funkcji estetycznej omawianych

także Korni czy Dolni Kotehülky mają jakiś

dwujęzycznie jako „40 nesprävnych baśni

dzieł literackich i podanego zbioru ich auto

piłkarski placyk, gdzie grupa entuzjastów

o mem mestećku - 40 niepoprawnych wier

rów w rozwoju polskiej literatury. Książka

stara się grać w piłkę. Trudno to jednak po

szy o moim miasteczku" (2013) w ramach

została wydana dzięki wsparciu finansowe

równać z ligą mistrzów, mimo że zapewne

projektu transgranicznego miasta Karniewa

mu miasta Ołomuńca.

Również w piłce nożnej ma każde miasto

a nawet światowego rozwoju tego gatunku.

*

ZAOLZIE - FENOMEN Z
CZESKI CIESZYN / W piątek 6 października po raz pierwszy obej

Czy znajduje? Warto przekonać się samemu. Film będzie jeszcze

rzeć można było nowy film dokumentalny Izabeli Wałaskiej„Zaolzie -

prezentowany w wielu miejscowościach na Zaolziu, można także

fenomen Z". Premiera odbyła się w czeskocieszyńskim kinie„Central".

zakupić go na płycie DVD.

(indi)

Film trwa ponad półtorej godziny i zawiera wypowiedzi ponad
siedemdziesięciu osób.
O sprawach zaolziańskich, o miłości do tego skrawka Ziemi, ale
też o problemach nękających żyjącą tu wciąż, choć topniejącą
w oczach polską rdzenną mniejszość mówią osoby znane na Zaol
ziu, ale także zwykli ludzie spoza „świeczników".
- Polak na Zaolziu jest jak gwóźdź. Dopóki się go bije po głowie
to się dzierży - padają w filmie słowa Rudolfa Molińskiego. Czy coś
w tym jest?
A konkluzja, jaka padła w dyskusji po seansie, była m.in. taka, że
jednak jest na Zaolziu młode pokolenie.Trzeba tylko nie zniechęcić
go do działania m.in. przez spory w środowisku, o których w filmie
też jest wspomniane.
Wałaska zarówno poprzez własne refleksje na temat rodzinnej
ziemi jak i wypowiedzi swych rozmówców stara się znaleźć odpo
wiedź na pytanie, co w tym naszym Zaolziu jest takiego, że nie spo
sób określić go inaczej, jak mianem fenomenu.
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KRZYŻÓWKA ZWROTU
PIONOWO:

POZIOMO:

Wśród autorów prawidłowych
rozwiązań zostanie rozlosowana
nagroda książkowa.

39. cel rzutu Gortata
40. gibon białoręki
41. bardzo cienkie płótno lniane
42. nęcące widziadło
46. legendarna kochanka
Kazimierza Wielkiego
50. płytka zatoka odcięta mierzeją
52. popularne imię żeńskie
54. angielska jednostka masy
57. góra organizacji
58. książę na Rusi
59. słynny dżentelmen-włamywacz
60. bardzo nałe państwo w Mikronezji
61. zioła zalane wrzątkiem
62. konkurent Stocha
63. we Włoszech leży
64. znajdziesz tam Bombaj
65. tkanina do wyszywania
66. książka z mapami

1. ma właściwości antykorozyjne
5. owoc fasoli
9. dywan na ścianę
12. chodzi za pługiem
13. leci w pończosze
14. rupieciarnia
15. tworzy postacie sceniczne
16. pożywna zupa
17. narzędzie dla górnika
18. polecenie
19. nisza w murze
22. ssak podobny do żyrafy
25.zgrany zespół
28.gra na większych skrzypcach
31. najbliższe otoczenie
34. leci tam, gdzie drwa rąbią
35. na nasypie
37. efekt korozji
38. teenager w spódnicy

Rozwiązanie dodatkowe prosimy
przesyłać na adres pocztowy lub
e-mail: info@zwrot.cz
do 8 grudnia 2017.
Rozwiązanie krzyżówki z nr. 8/2017:
Jeśli w sierpniu dni jasne, będą stodoły
ciasne.
Nagrodę książkową wylosowała
Janina Suchanek zTrzyńca.
Gratulujemy!

1. ze świniami
2. łączy łopatkę z barkiem
3. pogardliwie o Rosjaninie
4. ma swoją kometę
5. podium dla kata
6. kopytko
7. drukuje w drewnie
8. mniejszy od wilka
9. dawna miara ciał sypkich
10. krzepko dzierżone dłoniach wiary
11.
@
20. kenijska metropolia
21. Rzym
23. spis oferowanych towarów
24. wizerunek na płótnie
26. pojazd dla nieboszczyka
27. szlagier
29. godło plemienia Indian
30. fetor

32. Start z lotniska
33. team z Mediolanu
36. boleśnie żądli
43. bogini przeznaczenia
44. płynie w Chinach, Kazachstanie
i azjatyckiej części Rosji
45. społecznik w sądzie
47. wiśnia japońska
48. wyzwisko
49. murowano u kowola
50. palone w Rzymie
51. podobny do motoroweru
53. uczeń katolickiego seminarium
duchownego
55. przylądek
56. na kopercie
ROZWIĄZANIE DODATKOWE
(Polskie przysłowie)
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ILUSTROWANA KRONIKA MIESIĄCA: WRZESIEŃ 2017
1 A MKPZKO Cierlicko-Kościelec było głównym organizatorem uroczystości w 85. roczI U nicę tragicznej śmierci polskich lotników Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury. Po
mszy św. obecni, w tym żołnierze i harcerze, zebrali się na Żwirkowsku. Pieśni patriotyczne
wykonał zespół TA Grupa MK PZKO Cz. Cieszyn-Osiedle. W Domu Polskim Żwirki i Wigury
odbyła się projekcja filmu dokumentalnego Chwała Bohaterom w reżyserii Pawła Bogocza.
«10 Na wycieczkę na Morawy pojechali pezetkaowcy z Lutyni Dolnej.
1 £ W lasku na Osowce odbyła się pierwsza edycja Bajkowej Osówki zorganizowa1 U nej przez MK PZKO Trzyniec-Końska-Osówki.
1 /" Członkowie i sympatycy Kół PZKO obwodu gnojnickiego spotkali się po raz 16.
I U przy ognisku na Goduli. Zaśpiewał chór Godulan-Ropica, przygotowano atrak
cje dla dzieci.
1 z" Podczas Pożegnania Lata MK PZKO w Orłowej-Porębie wystąpił zespół NiezapoI O minajki z Hawierzowa-Suchej i zespół MK Old Boys Band. Wystawione zostały
obrazy Franciszka Szymonika, członka MK. Odbyło się też nieformalne spotkanie absol
wentów polskiej szkoły w Łazach.
HBänr4|

"T Q Browar w Cieszynie zwiedzali członkowie i sympatycy MK PZKO Cz. Cieszyn-Park Sikory.

L.J

TT Na Fedrowani z Folklorym zaprosiło MK PZKO w Suchej Górnej. Wystąpili: goZ 3 spodarze ZPiT Suszanie i Chórek, ZPiT Olza MK PZKO Cz. Cieszyn-Olza, Połoniny
z Rzeszowa, Żeleziar z Koszyc, kapela Śmykńa z Ostrawy, zespół z Węgier, orkiestra Brać
ze Studenki, kapela góralska Lipka, kapela Kamraci, orkiestra dęta z Lubomi, śpiewak
Tomasz Suchanek.
"T^WMK PZKO w Bystrzycy obchodzono jubileusz PZKO pod hasłem „Przechadzka
od Kiedyś po Teraz, czyli ZO lat PZKO". Wystąpiły miejscowe zespoły Bystrzyca,
Trowniczek, Łączka i kapela Bezmiana. W programie była m.in. prezentacja zdjęć i fil
mów dokumentujących działalność Polaków z Bystrzycy od czasów międzywojennych.

Ł.I

"T A Podczas imprezy „Skarby z cieszyńskiej trówły"w Książnicy Cieszyńskiej w Cie/.i szynie odbył się 4. Maraton Czytania Tekstów Gwarowych „Czytómy po naszymu", w tym roku pod hasłem „Cieszyński wiesieli. 0 żyniaczce, snymbach i galaniyniu
spominki". Wystąpili też laureaci XIII Konkursu Gwar„Po cieszyńsku po obu stronach Ol
zy", zaprezentowana została wystawa „Downe wieszieli w Beskidzie Śląskim" ze zbio
rów Muzeum Beskidzkiego w Wiśle i prace nagrodzone w konkursie literackim „Jako sie
matka z tacikym wydowali", zorganizowanym przez Muzeum Na Grapie w Jaworzynce.
Współorganizatorami z drugiej strony Olzy była Sekcja Ludoznawcza ZG PZKO i Kongres
Polaków w RC.
"TO Na czterodniową wycieczkę w Jesioniki i do Kłodzka pojechali członkowie
i sympatycy MK PZKO Cz. Cieszyn-Żuków Dolny.

Z. O

TA MK PZKO w Karwinie-Raju zorganizowało uroczystość jubileuszową z okazji
J U 70-lecia Koła. Wystąpili uczniowie PSP oraz działający w Kole chór mieszany
Dźwięk, działacze otrzymali odznaczenia. Zwiedzano wystawę„Historia wspomnień".

■
1 Z MK PZKO Cz. Cieszyn-Sibica zaprosiło na tradycyjne Święto Ziemniaka, czyli
I O Kobzol Szot. W programie była wystawa obrazów Stanisława Waszka. Wystąpił
zespół ludowy z Jasienicy, odbył się koncert grupy rockowej BC/DD.
1 Z Pezetkaowcy z Karwiny-Frysztatu zaprosili na Pożegnanie Lata.
•j y

2^ Siódmoklasiści z Jabłonkowa, Bystrzycy, Trzyńca i Wędryni przebywali w Zielonej Szkole nad Bałtykiem.

1 Q W programie Klubu Propozycji MK PZKO Piotrowice k. Karwiny była prelekcja
I y Tadeusza Tomana na temat I Powstania Śląskiego w 1919 roku.
3 A Członkowie MK PZKO Trzyniec-Łyżbice-Wieś zwiedzali Archeopark w Kocobędzu.

Tl W Jabłonkowskim Centrum Kultury i Informacji odbyła się promocja książki
Z I „Nie tylko Góralski więcej niż Święto" Jarosława jot-Drużyckiego.

3U

3 T Scena Polska Teatru Cieszyńskiego w Cz. Cieszynie zagrała w Pradze przedstawieniejolacja na cztery ręce" Paula Barza w reżyserii Michaela Taranta.

3V

ZZ

3 A Na dwudniową wycieczkę do Zakopanego pojechali pezetkaowcy z Koła Cz.
Cieszyn-Osiedle.

3 A W Domu PZKO w Stonawie odbył się wernisaż dwudniowej wystawy Klubu Ko-

3U

biet MK PZKO w Stonawie pod nazwą„Miesiąc z miesiącem rok z rokiem wiąże"
z okazji 70-lecia MK PZKO i Klubu Kobiet. Wystąpiły dzieci oraz chór Koła Stonawa.

MK PZKO Milików-Pasieki zorganizowało Akademię z okazji 30-lecia Domu PZKO
i 70-lecia PZKO. W programie, który prowadził Tadeusz Filipczyk, wystąpili
uczniowie PSPw Milikowie i Kosza rżyskach oraz chór żeński Melodia MK PZKO w Nawsiu.
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W ramach obchodów 70-lecia PZKO program pod tytułem „Kawiarenka z Chopi
nem'^ Domu Kultury w Ligotce Kameralnej zaprezentowała rodzina Sabela z Łą3

Q W obu Cieszynach przebiegał XXVII Międzynarodowy Festiwal Teatralny Bez
Granic. Nagrodę Złamanego Szlabanu zdobyło przedstawienie,,Do dna"w re
żyserii Ewy Kaim, spektakl dyplomowy studentów Wydziału Aktorskiego krakowskiej
Akademii Sztuk Teatralnych im. S. Wyspiańskiego.

J~0

4-8
5

W Bystrzycy odbyła się 25. edycja Babiego Lata Filmowego.

Na temat,,Medycyna świata w 2017 roku" mówił podczas spotkania Międzygeneracyjnego Uniwersytetu Regionalnego PZKO w Cz. Cieszynie MUDr Stanisław Czu-

dek.

6

MK PZKO w Nieborach zaprosiło na finał konkursu„Niebory mają talent".

Z Oddział Literatury Polskiej Biblioteki Regionalnej w Karwinie zaprosił na promocję
U książki Magdaleny Ćmiel „Tożsamość dwóch pokoleń Zaolzian" wprowadzenie
przygotowali Piotr Wróblewski i Grzegorz Studnicki.
Z W ramach XXVII Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Bez Granic odbyła się
O premiera „Lampki oliwnej" Emila Zegadłowicza w wykonaniu Sceny Polskiej Te
atru Cieszyńskiego w Cz. Cieszynie w reżyserii Bogdana Kokotka.

6
7
7

Konferencję„Język w przestrzeni międzykulturowej"« Cz. Cieszynie zorganizoI Z wato Centrum Pedagogicne dla Polskiego Szkolnictwa Mniejszościowego.

1

1 O 1 C VV Bielsku-Białej odbył się XIII Międzynarodowy Festiwal Chórów im.
I Z~ I J Kazimierza Fobera Gaudę Cantem. Polski Zespół Śpiewaczy Hutnik z
Trzyńca pod batutą Cezarego Drzewieckiego zdobył w Przeglądzie Chórów Seniora Zło
ty Dyplom oraz Wyróżnienie Katedry Chóralnej Akademii Muzycznej w Katowicach
wraz z zaproszeniem na Koncert Laureatów Konkursów Chóralnych w Katowicach.
<it W Domu ZG PZKO w Cz. Cieszynie odznaczeni działacze wpisali się do Złotej
I J Księgi Zasłużonych ZG PZKO. W programie kulturalnym wystąpił zespół śpiewa
cy Nonet.
W kawiarni literackiej Avion w Cz. Cieszynie otwarto wystawę grafiki Bronisła
wa Liberdy z okazji jego jubileuszu życiowego. Oglądać ją można do końca listopada.
1 a „Świniobicie na ludową nutę" odbyło się w MK PZKO w Karwinie-Frysztacie,
I i wystąpił ZR Błędowice MK PZKO w Hawierzowie-Błędowicach i kapela Kamra
ci. Do tańca grał DJ Marek.
W MK PZKO w Nawsiu obchodzono jubileusz 70-lecia PZKO. W programie wy
stąpił zespół kameralny Melodyjki, chór żeński Melodia, kółko teatralne Starz!
Młodzi, prezentowano zdjęcia i odbyła się zabawa towarzyska.

Na premierę filmu dokumentalnego „Zaolzie - fenomen Z" do kina Central w Cz.
Cieszynie zaprosiła Izabela Wałaska, jego autorka.
W Sibicy odbyło się tradycyjne jesienne spotkanie członków MK PZKO Cz. Cieszyn-Olza pod hasłem „Miyszej, nalyj, wypij”.
Podczas V Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Bratislava Cantat chór mie
szany Canticum Novum PTA Ars Musica w Cz. Cieszynie zdobył srebro.

Koło PZKO Hawierzów-Błędowice zorganizowało Popołudnie Jubileuszowe z okazji
/ 70-lecia PZKO. Wystąpili uczniowie polskiej szkoły oraz działający w MK zespół Błę
dowice, któremu towarzyszyli śpiewający Kamraci z Kamratkami.

1 A Podczas Popołudnia z Uśmiechem w MK PZKO Żuków Dolny wystąpiły dzieci
I i oraz dorośli, którzy odegrali dwie humorystyczne scenki, gościem była kapela
góralska Polana z Żywiecczyzny.
1 A Miejscowe Koła PZKO obwodu orłowskiego przygotowały wspólną uroczystość
I r z okazji 70-lecia PZKO w Domu Kultury w Orłowej-Lutyni. Obrazek ludowy „Na
miedzy" pokazali uczniowie PSP w Orłowej. Wystąpiły zespoły PZKO: Rychwałdzianie z Rychwałdu, chór Zaolzie z Orłowej-Lutyni, zespół muzyczno-śpiewaczy Old Boys Band z Orłowej-Poręby, gościnnie zespół regionalny Oldrzychowice i uczniowie orłowskiej PSA.

~j

MK PZKO Karwina-Nowe Miasto przygotowało spotkanie klubowe połączone ze
/ smażeniem placków.

~J

Podczas spotkania MK PZKO Cz. Cieszyn-Osiedle z okazji 70-lecia PZKO w progra/ mie kulturalnym wystąpił zespół rodziny Molinów oraz kameralny zespół śpiewa
czy Koła TA Grupa.

~]

Wycieczkę krajoznawcą do Krakowa zorganizowało MK PZKO w Boguminie-Skrze/ czoniu.

Q W organizację Nydeckiego Kiermaszu zaangażowane było również MK PZKO, które
O serwowało m.in. stryki i bachora.
Q Już po raz 41. odbył się organizowany przez MK PZKO w Mistrzowicach Bieg na
0 Przełaj - Memoriał Wandy Delong z udziałem 68 zawodników.
“I 1 W siedzibie ZG PZKO w Cz. Cieszynie odbył się Konwent Prezesów.
1 T W siedzibie Kongresu Polaków w Cz. Cieszynie gościł prezes Stowarzyszenia

I Z Wspólnota Polska Dariusz Bonisławski, który spotkał się z przedstawicielami
polskich organizacji.

1 A MK PZKOTrzycież i Gnojnik zorganizowały wspólnie w Domu Kultury wTrzycieI i żu koncert z okazji 70-lecia PZKO. Zaśpiewał chór mieszany Lira MK PZKO Karwina-Darków, wystąpili uczniowie PSP w Gnojniku, polska kapela podwórkowa Śląskie
Bajery i grupa Blaf.
j ^ MK PZKO w Cz. Lieszynie-Mostach zaprosiło na placki ziemniaczane.
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PARCSIÓW PRZED ZJAZDEM...

światu, poniesienie jego prestiżu. Stąd obec
ność na uroczystościach kanonizacji oraz be

Przed Polskim Związkiem Kulturalno-

Polska" pozwoliło Związkowi i MK PZKO się

atyfikacji Jana Pawła II w Watykanie, na Zjeź-

-Oświatowym oraz przede mną ostatnie dni

gnąć po dofinansowanie naszej działalności,

dzie Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych

mojego prezesowania. Zatem to najlepszy

którego wcześniej nie było. Zwróciliśmy

czy Zjeździe Rady Polonii Świata. Wszędzie

moment do podsumowania mojej czterolet

w ten sposób uwagę na rzeczywisty wpływ

tam mówiło się o PZKO. Wszystko to miało na

niej kadencji na stanowisku Prezesa Zarządu

i wkład PZKO w działalność kulturalną i oświa

celu nie tylko ugruntowanie pozycji PZKO,

Głównego Polskiego Związku Kulturalno-

tową w swoim regionie wychodząc z założe

ale ciągłą jej promocję.

Oświatowego w Republice Czeskiej.

nia: „Prosimy o wsparcie naszej działalności,

Warto w tym kontekście również sobie

ale w zamian mamy wiele do zaoferowania."

przypomnieć inną ważną uroczystość. W listo

zadowolony z tego, co zrobiłem dla Związku

Jesteśmy największą organizacją polską

padzie 2014 w Pałacu Na Wyspie w Łazien

oraz dla Polaków na Zaolziu za ostatnie czte

w Europie. Organizujemy dziesiątki imprez

kach Królewskich w Warszawie Polski Związek

ry lata. Mam poczucie spełnionej misji oraz

o zasięgu lokalnym, krajowym czy między

Kulturalno-Oświatowy został uhonorowany

dobrze wykonanej pracy. Pełne sprawozda

narodowym. PZKO jest rozpoznawane we

zaszczytnym tytułem „Strażnik Dziedzictwa

nie ze swojej działalności przedstawię na

wszystkich miejscowościach na Zaolziu,

Rzeczypospolitej", co świadczy o uznaniu, ja

XXIII Zjeździe Delegatów PZKO.

w centrach decydenckich w kraju, a także za

kim cieszy się nasz Związek w najwyższych

Niektórzy zapewne pamiętają, jak kiedyś

granicą. Jest więc oczywistym kłamstwem

sferach władzy państwowej w Polsce.

mówiłem, że jestem tak dobry w swoich po

powtarzanie, że nikt nie wie, co to jest PZKO.

Ponadto prestiż naszego Związku w zna

czynaniach i osiągnięciach, jak ludzie, z któ

Kłamstwo to powtarzają osoby, które świa

komity sposób podniósł koncert Chóru Mę

rymi przyszło mi współpracować. Miałem

domie i z premedytacją szkodzą dobremu wi

skiego „Gorol" MK PZKO w Jabłonkowie, który

niesamowite szczęście, że udało mi się stwo

zerunkowi PZKO, tak trudno odbudowywane

w tym roku w ramach obchodów Dnia Polonii

rzyć wspaniały zespół ludzi, z którymi mo

mu przez ostatnie dwie kadencje. PZKO ma

i Flagi oraz Święta Konstytucji 3 Maja wystąpił

głem realizować nasze ambitne plany. Ludzi,

swoją markę, wiarygodność, znaczenie. Jest

na dziedzińcu Belwederu w Warszawie. Wy

na których mogłem polegać. Pisałem o nich

partnerem dla wielu organizacji i instytucji,

stęp był transmitowany przez kilka kanałów

w październikowym numerze„Zwrotu".

Zacznę od stwierdzenia, że jestem bardzo

samorządów lokalnych. Przy realizacji wspól

telewizji na całą Polskę, a po nim odbyła się

Prawdą jest, że wielokrotnie zmuszony

nych projektów współpracuje z wieloma or

dyskusja w studio TVN. Dlatego nikt dzisiaj

byłem do podjęcia szeregu niepopularnych

ganizacjami w ramach Unii Europejskiej udo

nie może powiedzieć, że „nikt nie wie, co to

decyzji, żeby poprawić efektywność działa

wadniając w ten sposób, że może być warto

jest PZKO". Kancelaria Prezydenta RP na pew

nia ZG PZKO, jego organów, rad, komisji, biu

ściowym i godnym zaufania partnerem.

no wie. Tak samo, jak miliony Polaków.

ra, zmienić podejście do niektórych spraw.

Przekonali się o tym na przykład przed

Wracając na własne podwórko trzeba

Decyzje takie generowały pewne napięcia,

stawiciele Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbro

wspomnieć o tematach, które poruszaliśmy

nieuniknione konflikty, niepotrzebne emo

wie Górniczej, Oddział w Cieszynie, dla któ

przez ostatnie cztery lata. Jednym z nich było

cje. Z niektórych decyzji wcale nie miałem

rych byliśmy wielokrotnie wiarygodnym

opracowanie nowego Statutu i Regulaminu

wewnętrznej satysfakcji czy zadowolenia,

partnerem przy realizacji międzynarodo

PZKO przy współudziale członków Miejsco

ale jestem przekonany o ich słuszności.

wych konferencji naukowych.

wych Kół PZKO. (Poprawki, które zostaną na

Kolejnym wyzwaniem było wypromowa

Wymienię tylko niektóre z nich: warszta

Zjeździe uchwalone, zostały wcześniej uchwa

nie pozytywnego wizerunku PZKO. W trak

ty „Zarządzanie w kulturze", Międzynarodo

lone przez ZG PZKO oraz Konwent Prezesów).

cie obu swych kadencji starałem się wzmoc

wa Konferencja Naukowa pt.: „Współczesne

Zajęliśmy się także uporządkowaniem

nić pozycję PZKO w regionie. Uważam, że

problemy zarządzania i marketingu w insty

bazy członkowskiej PZKO. Należy zdać sobie

w większym stopniu niż poprzednio jeste

tucjach kultury" czy Międzynarodowa kon

sprawę z tego, że sukces przedsięwzięcia za

śmy zauważani i doceniani przez odpowied

ferencja „Zaolzie i Zaolziacy, Genius loci, ge

leżny jest przede wszystkim od współpracy

nie władze wojewódzkie, samorządy lokalne.

nius populi" zorganizowana przez ZG PZKO

Miejscowych Kół PZKO oraz sumienności

Miernikiem tego może być na przykład ich

z udziałem znakomitych profesorów z Pol

większe zaangażowanie finansowe w działal

ski i RC.

w informowaniu o zmianach Sekretariatu
ZG PZKO.

ność PZKO.

Prestiż PZKO został podkreślony poprzez

Ponadto zlikwidowaliśmy niektóre nieren

udział naszego przedstawiciela w Radzie

towne przedsięwzięcia, wymieniliśmy piece

śmy na wsparcie sponsorów i zdobywanie

Ekspertów Wyższej Szkoły Biznesu z Dąbro

w budynkach na ul. Strzelniczej i na ul. Bożka,

środków finansowych na bieżącą działalność

wy Górniczej. Wspólnie z Uniwersytetem

ociepliliśmy i osuszyli piwnice, zrealizowali

z różnych źródeł. Z tego wynikała duża aktyw

Kardynała Stefana Wyszyńskiego zorganizo

śmy szereg projektów unijnych, wsparliśmy

ność w kontaktach z różnymi instytucjami

waliśmy dwudniową międzynarodową kon

finansowo remonty Domów PZKO w Karwi-

i organizacjami w Polsce i Republice Czeskiej.

ferencję pt. „Zaolzie jako multietniczny re

nie-Frysztacie, Łomnej Dolnej i Mostach koło

Wszędzie tam zaistnieliśmy jako związek, or

gion historyczno-kulturowy. Doświadcze

Jabłonkowa, wspieraliśmy jubileusze chórów,

ganizacja prężnie działająca, wiarygodna, re

nia koegzystencji i wyzwania na przyszłość.",

zespołów, zorganizowaliśmy wiele wystaw,

prezentująca polską rację stanu na obywatel

która odbyła się w Warszawie.

Jako organizacja non profit skazani jeste

skim gruncie państwa czeskiego.

2

to również przedstawienie naszego Związku

sfinansowaliśmy koncert jubileuszowy ZPiT

Wyjazdy zagraniczne to nie tylko heroicz

ZG PZKO „Olza" w Teatrze im. A. Mickiewicza

Ponowne nawiązanie przeze mnie współ

ne wyprawy po środki finansowe zapewnia

w Cieszynie, zorganizowaliśmy różnego ro

pracy PZKO ze Stowa rzyszeniem „Wspól nota

jące istnienie i działalność naszego Związku,

dzaju szkolenia wspierające MK PZKO, zorga
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nizowaliśmy Festiwal PZKO, przywróciliśmy

nu Śląskiego z Cieszyna, którego PZKO był

małe formy teatralne Melpomeny, zorganizo

współorganizatorem. Uroczyste odsłonię

przedstawiciele Sejmowej Komisji Łączno

waliśmy konkurs PZKO pt. INICJATYWY PZKO,

cie obelisku w Parku Sikory w Czeskim Cie

ści z Polakami za Granicą obecni na widow

Potencjałem PZKO byli zachwyceni również

przywróciliśmy ogólnozwiązkowe świętowa

szynie upamiętniającym to wydarzenie by

ni. Kolejny raz pokazaliśmy, że zasługujemy

nie Dnia Kobiet, wydaliśmy szereg publikacji,

ło wkładem PZKO w tę uroczystość, zaś

na najwyższy szacunek za pielęgnowanie

wydajemy Kalendarze Śląskie itp., itd.

SHR była również organizatorem otwartej

naszego języka, kultury, tradycji. Nie mamy

w sali jabłonkowskiego ratusza wystawy

się czego wstydzić! Wprost przeciwnie. Mo

pt.„100-lecie Legionów w Jabłonkowie".

żemy i powinniśmy być dumni z naszych

Rozmowy oraz negocjacje prowadzone
przez nas w warszawskim MSZ, Kancelarii
Senatu oraz Stowarzyszeniu „Wspólnota

Nie wolno zapominać o naszym miesięcz

Polska" przyniosły swój efekt pod postacią

niku „Zwrot". Jego redakcja w znaczący spo

Wszystko to nie byłoby możliwe bez pra

uroczystego otwarcia długo oczekiwanego

sób przyczyniła się do realizacji naszej misji -

cy społecznej członków Polskiego Związku

możliwości i dokonań.

przedszkola w Gnojniku. Był to wkład PZKO

zachowania naszej tożsamości narodowej.

Kulturalno-Oświatowego, która realizowana

w powstanie tej placówki edukacyjnej. Trze

Organizując Konkurs Literacki Zwrotu, reali

jest w Miejscowych Koła PZKO i Zarządzie

ba też wspomnieć o znaczącym wsparciu

zując wspólny projekt z młodzieżą z polskich

Głównym. Wszystkim nam należą się za to

działalności MK PZKO przez współfinanso

szkół podstawowych „Piszmy Razem" czy

wyrazy uznania i podziękowania. Równo

wanie niektórych znaczących imprez (Do-

uruchamiając aplikację mobilną na telefony

cześnie mam nadzieję, że na zbliżającym się

lański Grom). ZG PZKO zaczęło je wspierać

komórkowe. Miesięcznik ZG PZKO „Zwrot"

XXIII Zjeździe Delegatów PZKO ponownie

merytorycznie, biorąc udział w przygotowa

jest obecny wszędzie tam, gdzie coś się dzie

damy świadectwo sobie i innym, że jesteśmy

niu, opracowaniu a nieraz i rozliczaniu pro

je. Przewodnicząca Senackiej Komisji Spraw

w stanie sami pokierować własnymi spra

jektów unijnych, organizując szkolenia dla

Emigracji i Polaków za Granicą RP Janina Sa-

wami, dokonać demokratycznych wyborów

wszystkich zainteresowanych.

gatowska określiła „Zwrot" mianem „najlep

i właściwych rozstrzygnięć.

Chciałbym przypomnieć jeszcze dziś już
z pewnością zapomnianą inicjatywę Sekcji

Jan Ryłko

szy miesięcznik polonijny na obczyźnie".
Bezsprzecznym dowodem na to, że

Prezes Zarządu

Historii Regionu przy organizacji uroczy

PZKO jest w dobrej kondycji, była uroczysta

Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego

stych obchodów 100-lecia Wymarszu Legio

Gala Jubileuszowa z okazji 70-lecia PZKO.

w Republice Czeskiej

LAUREACI KONKURSU LITERACKIEGO „ZWROTU"

CZESKI CIESZYN /W sobotę 28 października w klubie Dziupla od
było się uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu Literackiego Mie

Wyniki konkursu:
Autorzy nagrodzeni w kategorii poezja:

sięcznika „Zwrot". Konkurs odbył się pod patronatem senatora Je

1. miejsce: Janusz Pyziński

rzego Cieńciały. W tym roku jury w składzie Halina Szczotka, Renata

2. miejsce: nie przyznano

Putzlacher i Jacek Sikora oceniało ok. 20 prac.

3. miejsce: Edyta Wysocka

- Prawie połowa prac została nadesłana przez autorów z Zaolzia,
co nas bardzo cieszy. Pojawiło się wśród nich kilku młodych utalen

Wyróżnienia: Julia Kawulok i Jerzy Bezecny
Autorzy nagrodzeni w kategorii proza:

towanych autorów, co też napawa optymizmem - stwierdziła Hali

1. miejsce: Edyta Wysocka

na Szczotka, redaktor naczelna miesięcznika „Zwrot".

2. miejsce: Jerzy Bezecny

Wszystkie nagrodzone prace zostaną wydane w publikacji po
konkursowej.

3. miejsce: nie przyznano
Wyróżnienie: Henryka Żabińska

Uroczystość uświetnił występ Łukasza Jemioły, wokalisty, gita

Nagrodę specjalną senatora Jerzego Cieńciały dla młodych,

rzysty, twórcy piosenek z Lublina, który zachwycił publiczność nie

dobrze zapowiadających się autorów odebrały Sylwia Polok

tylko własnymi kompozycjami.

oraz Katarzyna Jaźwa.

Projektjest współfinansowany w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Konkursjest dofinansowany przez Miasto Czeski Cieszyn.
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TEKST: HALINA SZCZOTKA
ZDJĘCIA: WIESŁAW PRZECZEK

KILKA REFLEKSJI PRZED ZJAZDEM
Jan Ryłko przez dwie kadencje był prezesem Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego. Tuż przed Zjazdem
zapytaliśmy go, na ile udało się zrealizować uchwałę XXII Zjazdu PZKO.

Kończy się pana druga kadencja. Co
uważa pan za swój największy sukces?
Trudno tutaj mówić o jednej rzeczy. Tych
spraw, z których jestem zadowolony, jest
dużo więcej.
Na pierwszym miejscu postawiłbym
kwestię kondycji naszego Związku. Biorąc
pod uwagę skromne środki, którymi przy
szło mi dysponować, a z drugiej strony
wspaniałe wsparcie moich współpracowni
ków, udało mi się spokojnie przeprowadzić
Związek przez ostanie 8 lat. Nie jesteśmy za
dłużeni, a imprezy, które były naszym dzie
łem, powszechnie wzbudzały zazdrość i po
dziw wśród naszych gości i recenzentów.
Doceniono naszą operatywność, pomysły,
ale i poziom prezentowany przez Miejsco
we Koła PZKO i ZG PZKO. To są wartości,
z których jestem dumny. Tak smakuje wła
śnie sukces, który jednak nie przez wszyst
kich jest doceniany.
Bardzo mnie również cieszy opracowa

4

nie powstania nowych imprez: przeglądu

tywy PZKO, a także wyremontowanie sali

małych form teatralnych Melpomeny oraz

w Domu ZG PZKO w Czeskim Cieszynie na

nie poprawek do Statutu PZKO i uzyskanie

konkursu w ramach współzawodnictwa

ul. Bożka Nie sposób wyróżnić wszystkich

w tej sprawie konsensusu oraz zainicjowa

Miejscowych Kół PZKO pod tytułem Inicja

naszych dokonań.
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A jaka była największa porażka?
To chyba najboleśniejsze pytanie, bo
bardzo osobiste, ponieważ identyfikuję się
ze swoją organizacją. Jako porażkę traktuję
negatywne artykuły na temat naszego
PZKO, ale oczywiście te niezasłużone, złośli
we i degradujące pracę wielu naszych
członków. O ile błędy czy niedociągnięcia
można przeboleć i naprawić, to oszczerstwa
bolą podwójnie.
Trudno to nazwać porażką, ale nie je
stem zadowolony z tego, że nie udało mi się
znaleźć sposobu na uratowanie działalności
kostiumem ZG PZKO i wyprowadzenie jej
z wieloletniej straty. Szkoda.
Mówi pan często o solidarności związ
kowej. Uważa pan, że można ją osiągnąć?
Wszak w PZKO są zrzeszeni ludzie o naj
różniejszych poglądach.
Należy rozróżnić dwie sprawy: solidar

ale nie dzielą. Jednym głosem powinniśmy

ność związkową od prezentowania wła

mówić na temat naszej przyszłości i wzajem

nie ma zapisu o tym, że osoby współpra

snych poglądów. Solidarność związkowa to

nego się wspierania. Możemy, czy nawet po

cujące z STB nie mogą pełnić funkcji kie

działania na rzecz zacieśniania współpracy

winniśmy się różnić w pewnych szczegó

rowniczych.

w ramach Związku, umacniania jego pozycji

łach, ale mając na uwadze wartości i misję

Zostałem wychowany w duchu tolerancji,

w ramach regionu, w kraju i na arenie mię

naszego Związku oczekuję, że będziemy my

ale i szacunku w stosunku do innych ludzi, co

dzynarodowej. Generalnie wspólnota na

śleć i działać solidarnie.

wcale nie znaczy, że byłem zwolennikiem

szego działania podyktowana jest wspólno

błędy i przeprosić za nie? W statucie np.

Wspólnota interesów to zachowanie na

systemu „słusznie minionego". Nie mnie jed

szej tożsamości narodowej. Dzięki temu, że

nak oceniać postawy poszczególnych człon

Solidarność nie polega przecież na tym,

PZKO był i jest tolerancyjny wobec poglą

ków naszej społeczności, jak i wiele krzyw

że wszyscy podzielają te same poglądy.

dów politycznych, religijnych, narodowo

dzących decyzji ZG PZKO w stosunku do

Nasz Związekjest organizacją pluralistyczną

ściowych swoich członków, byliśmy w sta

swoich inaczej myślących członków. Z więk

pod każdym względem: politycznym, świa

nie przetrwać i uroczyście świętować w tym

szością z nich się nie zgadzam, wręcz je potę

topoglądowym, sympatii muzycznych czy

roku siedemdziesięciolecie.

piam. Na samym początku mojej kadencji

tą interesów.

preferencji gastronomicznych.

publicznie przeprosiłem wszystkich, którzy

Ale to, co nas wszystkich łączy, to nasze

Niektórzy PZKO wytykają palcami, że

korzenie, pamięć o przodkach i ich spuściź-

jest „organizacją komunistyczną". Udało

nie. Jeśli chodzi o poglądy, to one nas różnią,

się zrobić rachunek sumienia, naprawić

w jakikolwiek sposób zostali przez „komuni
styczne" PZKO poszkodowani.
Nasz Związek przetrwał 70 lat i w tym
kontekście to jest wartość sama w sobie. Od
wielu lat spotykam się z kontestacją historii
PZKO, z wytykaniem nam nie zawsze chlub
nych momentów, ale najczęściej opinie te
wypowiadane są przez ludzi, którzy sami
powinni dobrze przyjrzeć się swojemu od
biciu w lustrze. Naszą„komunistyczną" prze
szłość wytykają nam przede wszystkim ci,
którzy w tej „komunistycznej" organizacji
bez jakichkolwiek barier moralnych praco
wali, czasem całymi rodzinami.
Jedyną pociechą jest fakt, że przypadłość
ta nie dotyczy wyłącznie naszej małej spo
łeczności, ale dotyczy również rozwiniętych
społeczeństw, gdzie „mali" ludzie leczą swo
je kompleksy lub „niechlubne momenty"
w swej codziennej działalności zawodowej
lub społecznej. Dzięki tej właśnie działalno
ści „bolszewickiego" PZKO (innego przecież
nie było) byliśmy w stanie przetrwać i zacho-
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stym przykładem, często występującym na
naszym terenie, gdzie mamy do czynienia
w wypadku wielu małżeństw z pluralizmem
wyznaniowym. Oboje z małżonków często
kroć wynoszą ze swoich domów rodzinnych
odmienny światopogląd, ale w obliczu do
bra swojej rodziny, a przede wszystkim swo
ich dzieci, mówią jednym głosem, tworząc
zgodne związki, nie łamiąc charakterów
przymusowym kompromisem. Wystarczy
rozejrzeć się w swoim najbliższym otocze
niu. Jedno drugiego nie wyklucza, bo nie na
darmo przecież szczycimy się tym, że miesz
kamy na bardzo tolerancyjnym terenie.
Zjazd apelował też o utworzenie Insty
tutu Polskiego w Czeskim Cieszynie. Za
miast tego mamy próby stworzenia Mu
zeum Zaolzia, które jednak jest zupełnie
innym projektem. Może pomysł Instytutu,
wać dorobek naszych poprzedników do dnia

uchwalone jako logo całego Związku. Czy

który byłby finansowany np. ze środków

dzisiejszego.

tak się stanie, zależy od delegatów na Zjazd,

wojewódzkich, a zapewniałby profesjo

Wzrastająca dzisiaj aktywność agentów
byłej komunistycznej bezpieki w naszym spo

którzy jednak będą mieli do rozstrzygnięcia

nalny serwis nie tylko dla Kół PZKO, ale też

ważniejszy aspekt, niż logo.

dla innych organizacji, nie jest chybiony?

łeczeństwie napełnia mnie niepokojem, ale
nijak nie dziwi. Wypominanie PZKO komuni

stytutu Polskiego rzucił na Zjeździe takie

stycznej przeszłości przez niektóre kręgi na

Odpowiedzieć na zasadnicze pytanie:

hasło i dalej się tym nie interesował. Nie zo

szego społeczeństwa ma na celu stworzenie

Czy na podstawie doświadczeń z ostatnich

staliśmy poinformowani o tym, jak sobie

wrażenia, że opisywane komunistyczne prak

8 lat PZKO powinno pozostać w strukturach

pomysłodawca wyobraża jego funkcjono

tyki są podstawą dzisiejszej działalności PZKO.

Kongresu Polaków, czy też szukać swojej

wanie, jak ten instytut powinien wyglądać,

Dlatego ważne dla naszego Związku jest defi

własnej drogi? Z wielu stron słyszymy mą

jakie funkcje powinien spełniać, gdzie ma

nitywne pozbycie się kościotrupów z tamtych

dre rady, że powinniśmy mówić jednym gło

być jego siedziba, ilu ma zatrudniać pra

lat i mam zamiar na Zjeździe przeforsować

sem, co jakoby miało rozwiązać stan relacji

cowników, z czego ma być finansowana in

uchwałę zabraniającą tego typu osobnikom

pomiędzy KP a PZKO. Sama idea jest ze

westycja i skąd mamy wziąć pieniądze na

udziału w najwyższych strukturach organiza

wszech miar słuszna, jednakże ona wcale

bieżącą działalność.

cyjnych PZKO. Gdybym tego nie zrobił, było

nie determinuje działania polskich organi

Pomysł stworzenia „organizacji serwiso

by to potwierdzeniem „komunistycznych" za
rzutów wobec naszego Związku.

zacji pod jednym szyldem. Posłużę się pro

wej", jakiegoś „Polskiego Centrum Kultury"

Ostatni Zjazd PZKO zobowiązał do za
chowania godła PZKO. Pana zdaniem ten
zapis powinien ulec zmianie?
Zjazd podjął taka uchwałę, więc tego się
trzymam. Na poprzednich Zjazdach nie było
woli dokonania zmiany godła PZKO. Co wię
cej, po konsultacjach z pracownikami na
ukowymi Akademii Sztuk Pięknych w War
szawie ustąpiłem od zamiaru zmiany godła
(oceniali oni nie walory polityczne, ale gra
ficzne godła). Przy okazji organizowania im
prez ogólnozwiązkowych zawsze staraliśmy
się o stworzenie loga tych imprez. Czytelni
cy pewnie pamiętają, że z okazji Festiwalu
PZKO mieliśmy opracowane logo tego festi
walu, a z okazji uroczystości obchodów
70-lecia PZKO kolejne. Na Zjeździe zapropo
nuję, by logo opracowane na uroczysty jubi
leusz 70-lecia naszego Związku, zostało

6

Pomysłodawca projektu stworzenia In
Jaki?
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spotkań z członkami ZG PZKO, sami będą in

ca z innymi organizacjami polskimi dzia

spirować ich działanie swoimi pomysłami, ale

łającymi na terenie RC. Jak ją pan ocenia?

jednocześnie aktywnie będą informować
swoich członków w Kołach o istotnych działa

Oczywiście zawsze może być lepiej. Czę
ściowo na to pytanie odpowiedziałem już

niach i wydarzeniach. Wspólnie powinniśmy

we wcześniejszej wypowiedzi. Pragnę zara

wypracować taki model, który byłby nie tylko

zem przypomnieć, że nasi członkowie na co

skuteczny, ale i odpowiadałby potrzebom

dzień działają w wielu innych organizacjach,

współczesnej technologii i komunikacji spo-

począwszy od wyznaniowych, po sportowe,

łecznościowej. Nie powinno być przecież żad

kulturalne i polityczne.

nym problemem wysyłając informację do lo
kalnej gazety drogą elektroniczną, wysłać ją
równocześnie do Sekretariatu ZG PZKO .

PZKO w 2013 roku postawiło sobie za
cel walkę z asymilacją polskiego społe
czeństwa. Czy Związek może w jakiś spo

Zjazd zobowiązał ZG PZKO do kontro

sób zająć się również osobami, które wyje

li stanu technicznego majątku PZKO. Co

chały z Zaolzia? Zwłaszcza w sytuacji, kiedy

udało się w tej kwestii zrobić, jakie naj

chodzi najczęściej o młodych, którzy swoje
dzieci wychowują już poza Zaolziem.

większe akcje inwestycyjne udało się zre
alizować?

W tym względzie nie przeceniałbym roli

Nie wiem skąd się to wzięło, skoro dbanie

PZKO. Choć PZKO stara się wspierać w ra

nie jest całkiem nowy. Kokietujemy z tym po

o właściwy stan techniczny majątku należy do

mysłem od początku mojej kadencji w 2009

mach swoich skromnych możliwości przed
szkola i szkoły w swoich miejscowościach

roku. Pochłonięci byliśmy niestety palącymi

podstawowych obowiązków każdej organiza
cji. Tego nie trzeba nam przypominać Nasz

użyczając swoich Domów PZKO, nierzadko
wspierając je też finansowo.

problemami bieżącymi, które odziedziczyli

majątek jest okresowo kontrolowany zgodnie

śmy w spadku, a które trzeba było niezwłocz

z obowiązującymi przepisami (grzejniki, pie

Zaobserwowałem jednak, że młodzi Za-

nie, na bieżąco rozwiązywać.

ce, kominy, przewody i instalacje cieplne, ga

olziacy, którzy stąd wyjechali, wracają po ja

zowe i elektryczne, urządzenia elektryczne

kimś czasie czy to na stałe, czy też jako

kiej placówki przy Urzędzie Wojewódzkim,

etc.). Płacimy za to niemałe kwoty.

który mógłby być jej założycielem. Instytu
cja taka mogłaby służyć do obsługi i realiza

Naszą największą akcją inwestycyjną
w mijającej kadencji była realizacja moder

uczestnicy „Gorolskigo Święta" lub Festiwa
lu. Ostatnio pojawił się też nowy fenomen.

cji projektów nie tylko PZKO, ale i pozosta

nizacji sali w Domu ZG PZKO przy ul. Bożka

cy na stałe za granicą. Chcą czuć się bardziej

łych polskich organizacji na Zaolziu.

w Czeskim Cieszynie. Wartość tej inwestycji

związani z Zaolziem nawet mieszkając i pra
cując daleko stąd. Jeżeli pobrali od swoich

Zaolzia jest wynikiem długoletniego zapo

przekroczyła 30 tysięcy euro. Inwestycja ta
była realizowana wspólnie z naszym pol

trzebowania na taką placówkę na Zaolziu.

skim partnerem Wyższą Szkołą Biznesu

żeli działali w jakiejś skali w naszych organi

Idea jego powstania została wsparta przez
obecny Zarząd Główny PZKO. Mam nadzie

w Dąbrowie Górniczej, Oddział w Cieszynie.

zacjach, zespołach, Klubach Młodych, to tym

Pomogliśmy też Miejscowym Kołom PZKO

łatwiej wracają i tym łatwiej też przekazują

ję, że realizacja projektu Muzeum Zaolzia

zdobyć fundusze na realizację ich inwesty

swoim dzieciom „esencję zaolziańską".

będzie kontynuowana. W przeciwnym razie

cji - remonty i modernizację Domów PZKO:

Umiem sobie wyobrazić powstanie ta

Natomiast projekt stworzenia Muzeum

była by to niepowetowana strata dla całej

MK PZKO w Mostach k. Jabłonkowa otrzy

społeczności polskiej na Zaolziu.

mało 470 tys. złotych., MK PZKO w Karwi-

Czy komunikacja pomiędzy Kołami

Do PZKO wstępują młodzi ludzie mieszkają

rodziców tego „bakcyla patriotycznego" i je

■

nie-Frysztacie 350 tys. złotych, zaś MK PZKO
w Łomnej Dolnej 120 tys. złotych.

PZKO a Zarządem Głównym uległa po
prawie, tak jak zakładała uchwała ostat
niego Zjazdu?
Z mojego punktu widzenia komunikacja
pozostawia wiele do życzenia, ale szczególnie
ta na linii przekazywania ważnych informacji

Kolejnym zadaniem było szukanie środ
ków na płacę dla osoby pełniącej obowiąz
ki kierownika biura. Jak zostało zrealizo
wane to zobowiązanie?
To zadanie zostało zrealizowane tylko

z ZG PZKO do każdego szeregowego członka.

częściowo i mam świadomość, że za tak ni

Wielu członków MK PZKO bowiem nie wie nic

ską płacę nie uda nam się zdobyć pracowni

lub prawie nic o informacjach, które prezesi

ka na pełny etat. Zmuszony byłem wykony

MK PZKO otrzymują ode mnie na Konwen

wać więc również i te obowiązki praktycznie

tach Prezesów. Nie jest moją intencją zrzuca

społecznie. Będzie to więc nie lada wyzwa

nie odpowiedzialności na członków Konwen

nie, które stanie przed nowym Zarządem

tu, ale patrząc na uczestnictwo niektórych

Głównym na samym początku jego kadencji.

prezesów w życiu Związku mamy wiele do
zrobienia. Muszę przyznać, że marzy mi się sy
tuacja, kiedy sami prezesi będą domagali się

Jednym z punktów Programu działa
nia na lata 2013-2017 była też współpra
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PREZESI MIEJSCOWYCH KÓŁ
0 WSPÓŁPRACY Z ZARZĄDEM GŁÓWNYM PZKO
Jak pan (i) ocenia współpracę Zarządu Głównego PZKO z Miejscowymi Kołami? Czy forma tej współpracy powinna ulec
zmianie? Jeśli tak, to na czym zmiana powinna polegać?
Ponieważ jestem prezesem Koła dopiero od 2015 roku, nie czuję
się kompetentny cokolwiek oceniać Za siebie mogę natomiast po
wiedzieć, że jeżeli cokolwiek potrzebowałem załatwić wZG w związ
ku z MK, to komunikacja była dobra i wszystkie sprawy załatwiliśmy.
Wojciech Feber (MK PZKO Stonawa)
Doceniamy kierownictwo oraz współpracę z ZG PZKO. Zawsze re
gularnie otrzymujemy sprawozdania z zebrań, informacje o szkole
niach, warsztatach oraz imprezach w terenie. Warto by wprowadzić
system zapraszania przedstawicieli Kół na spotkania ZG z władzami,
podczas których MK mogłyby rozwiązywać swoje problemy. Często
dowiadujemy się o tych spotkaniach dopiero post factum z prasy.
Trzeba również rozwiązać sprawy podawania wniosków do Wspól
noty Polskiej na dofinansowanie działalności MK. Niektóre Koła skła
dają wnioski bezpośrednio nie informując o tym ZG PZKO.
Barbara Filipiec (MK PZKO Trzanowice)

rzeczywistości. ZG kieruje tylko własną działalnością. A więc ko
niecznie trzeba opracować zupełnie inne formy i treści współpracy

Nasze MK PZKO Cierlicko Kościelec z obecnym ZG PZKO chyba
nijak nie współpracuje, jeżeli nie liczymy wysyłania maili informa

ZG z MK lub zmienić statut.
Małgorzata Rakowska (MK PZKO Cz. Cieszyn-Centrum)

cyjnych z sekretariatu na skrzynkę pocztową prezesa Koła.
Tadeusz Smugała (MK PZKO Cierlicko-Kościelec)

Dotychczasową formę współpracy pomiędzy ZG PZKO i MK uwa
żam za wystarczającą. Wszelkie informacje z ZG są na bieżąco przeka

Współpracę Zarządu Głównego z Kołami oceniam pozytywnie.
Na razie nie chcę niczego zmieniać.
Irena Włosokowa (MK PZKO Cierlicko-Centrum)

zywane do Koła drogą mailową, co ułatwia kontakt. Jeżeli mam jakieś
wątpliwości, to telefonuję lub osobiście idę do Biura, gdzie otrzymuję
odpowiedzi na interesujące mnie kwestie. Poza tym MK informuje ZG
o organizowanych imprezach, na które zawsze ktoś z ZG przychodzi.

Nie wiem jak ZG PZKO współpracuje z innymi MK, ponieważ nie

Helena Bubik (MK PZKO Olbrachcice)

mam żadnej informacji na ten temat, ale z naszym MK PZKO trudno
mówić o jakiejkolwiek współpracy, chociaż nasze Koło wspiera ZG
w formie finansowej i społecznej.

Trudno sobie dzisiaj wyobrazić inną formę instytucjonalną biorąc
pod uwagę wymagania kodeksu cywilnego. Czyli nie można kwestio

Siedziba naszego Koła mieści się w Domu PZKO przy ulicy Bożka,

nować istnienia, a zwłaszcza kompetencji ZG. Nie można jednak igno

którego właścicielem jest od 1961 roku ZG. Dysponujemy lokalem

rować faktu, że formy współpracy i komunikacji między ZG a niektóry

o powierzchni niespełna 74 m2, przy czym za jego wynajem w latach

mi Kołami pozostawiają wiele do życzenia. Czasami Koła idą sobie swo

2006-2013 MK płaciło ZG 34 800 Kc/rok, a od roku 2013 6 tys./rok.

ją drogą, a kontakt z ZG ogranicza się do spraw związanych z opłatą

Osobno płacimy ZG za gaz, prąd i wodę. W latach 2013-2014 człon

znaczków, organizacji Zjazdu, imprez ogólnozwiązkowych. Może nie

kowie MK PZKO porządkowali lokal ZG (Klub PZKO) w czynie spo

którym Kołom taki stan odpowiada. Jednak ani Kołom, ani ZG nie moż

łecznym. Ponadto rocznie przekazujemy kwotę pieniężną za znaczki

na czegoś narzucać.

Maria Sztwiertnia (MK PZKO Lutynia Dolna)

(około IZtys. Kc) i, również w czynie społecznym, organizowaliśmy
Dzień Tradycji i Stroju Regionalnego w Czeskim Cieszynie i Cieszynie

Jako prezes MK PZKO w Orłowej-Porębie oświadczam, że współ

czyli imprezę afiszowaną jako impreza ZG PZKO. Za to wszystko ZG

praca z ZG układa się dobrze. Moje prywatne zdanie jest takie, że

PZKO zgodnie z umową dwa razy w roku pozwala nam wypożyczyć

żadne zmiany nie są konieczne. Zaistniałe problemy załatwiamy na

dużą salę na zebranie i spotkanie. Trudno to nazwać współpracą.
Innych form współpracy nie ma. Praktycznie dla działalności MK,

bieżąco za pośrednictwem korespondencji mailowej lub telefonicznie
z sekretariatem.

Leon Kasprzak (MK PZKO Orłowa-Poręba)

przy obecnej formule pracy, ZG mógłby nie istnieć. MK jest zupełnie

8

samodzielne. Jeżeli mowa o zmianie, to powinna ona dotyczyć pod

Współpracę ZG PZKO z naszym MK PZKO oceniam bardzo dobrze.

stawowej koncepcji pracy i roli ZG w stosunku do Kół, które według

Forma współpracy nie musi ulegać zmianie, ale można ją obustron

statutu PZKO są w pełni samodzielne prawnie i finansowo. Zapis

nie poszerzać. Na przykład na stronach internetowych obsługiwa

w statucie, że ZG kieruje wszelką działalnością PZKO nie odpowiada

nych przez ZG PZKO można by otworzyć dział ofert, w którym były
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by informacje dotyczące wynajmu sal, wynajmu lub sprzedaży

cie rozporządzeń ustaw dotyczących czynności Kół, pozyskiwania

sprzętu, mebli, książek, strojów itp. Warto by również uprościć i ujed

środków finansowych z różnych projektów i grantów.

nolicić administrację przy przyjmowaniu nowych członków, zwłasz

Władysław Rusek (MK PZKO Rychwałd)

cza uczniów szkół podstawowych.
Renata Szkucikowa (MK PZKO Leszna Dolna)

Współpraca ma opierać się na wzajemnej otwartości. Myślę, że
warto pomyśleć o harmonogramie dyżurów pracowników ZG. Wie

ZZG PZKO nie mam ani ja, ani nasze Koło zasadniczych problemów.
Piotr Sztuła (NIK PZKO Darków)

działabym kiedy, w jakich godzinach oraz z kim mogę porozmawiać
na interesujące mnie/nasze Koło tematy.
Natalia Branny (MK PZKO Kocobędz-Ligota)

Uważam, że współpraca ZG z MK jest dobra i wystarczająca.
Bronisław Dudys (NIK PZKO Trzyniec Kanada)

Jesteśmy małym Kołem. Zawsze jednak ktoś z zarządu pojawia
się na naszych zebraniach. Jesteśmy w kontakcie na bieżąco i uwa

Współpraca jest na dobrym poziomie. Wysoko oceniam propo

żam, iż współpraca jest dobra.

nowaną pomoc ZG PZKO Miejscowym Kołom przy zdobywaniu

Halina Klimsza (MK PZKO Hawierzów-Żywocice)

środków finansowych poprzez metodyczną pomoc przy pisaniu
wniosków, a także w kwestii umów z OSA czy przekazywanie przez

Na podstawie długoletnich doświadczeń, formy współpracy ZG

ZG informacji o bieżących zmianach legislacyjnych (zmiana nazwy

PZKO i MK oceniam pozytywnie i sądzę, że zasadnicze zmiany nie są

MK, EEU, ubezpieczenie itp.). Szkoda, że nie wszystkie MK z tych

w tej chwili potrzebne.

Tadeusz Puchała (MK PZKO Karwina-Raj)

możliwości korzystają. Niemniej współpracę stale potrzeba ulep

Współpracę z ZG PZKO omówiliśmy na zebraniu zarządu i oto

szać, na przykład poprzez aktualizację danych na stronach interne

nasze spostrzeżenia. ZG powinien na bieżąco aktualizować swoje

towych, lepszą ewidencję bazy członkowskiej czy częstsze odwie

strony internetowe, żeby MK mogły korzystać z nich w celu uzyska

dziny członków ZG PZKO w Kołach.
Bronisław Zawada (NIK PZKO Wędrynia Zaolzie)

nia kontaktu na inne MK (zespoły). Ponadto przydałaby się możli
wość uzyskania porad prawnych, ponieważ nie w każdym MK mają
prawnika, konieczna jest także współpraca przy zdobywaniu fun

MK PZKO Czeski Cieszyn - Park Sikory należy do liczebnie bardzo

duszy - kto chce, niech z niej korzysta.
Bogusław Czapek (MK PZKO Bogumin-Skrzeczoń)

małych Kół. Wciągu ostatnich 11 lat, odkąd pełnię funkcję prezesa,
byliśmy zmuszeni do dwukrotnej przeprowadzki. W dniu dzisiej
szym nasze lokum znajduje się w Ośrodku Kultury „Strzelnica"

Działalność Biura ZG oceniam wysoko. Aktywnie służy Kołom radą

w Czeskim Cieszynie. Mówię o tym dlatego, że właściwie radzimy

i pomocą, organizuje szkolenia na temat zmian w ustawach RC doty

sobie przez cały czas bez pomocy ZG PZKO.

czących naszej działalności, pocztą elektroniczną przesyła do Kół

Na uroczystym otwarciu salki w roku 2006 przy ul. Fabrycznej za

ważne informacje, z których często korzystamy w pracy zarządu Koła.

szczycił nas swoją obecnością ówczesny Prezes ZG PZKO Zygmunt

Janusz Trombik (MK PZKO Czeski Cieszyn-Osiedle)

Stopa. Od tego czasu z ZG PZKO nikogo u nas nie było. Za ostatnich
11 lat raz otrzymaliśmy wsparcie finansowe, była to opłata za zuży
cie prądu i wody.

Moim zdaniem współpraca ZG PZKO z naszym Kołem PZKO Milików-Pasieki jest na całkiem dobrym poziomie. Mamy to szczęście,

Współpraca naszego Koła z ZG PZKO polega na przesyłaniu nam

że mój poprzednik W. Drong jest z małymi przerwami członkiem ZG

z Biura informacji o imprezach, o Konwentach Prezesów, o różnych

od roku 1997 i co miesiąc na zebraniach zarządu Koła informuje nas

spotkaniach. Z naszej strony są przesyłane informacje do Biura ZG

o jego działalności.

PZKO o naszych imprezach, które Biuro umieszcza na stronach

Według niektórych członków w ZG powinien być przedstawiciel

PZKO, w „Zwrocie" oraz na Facebooku. Tak więc w formie mailowej

każdego obwodu, jednak wymaga to zmian w statucie. Moim zda

współpraca między ZG PZKO a naszym Kołem jest bardzo dobra.

niem ZG jest niezbędnym elementem scalającym wszystkie Koła.

Czego jednak brakuje naszym członkom i mnie również, to obec

Ktoś musi bronić interesów naszego polskiego społeczeństwa.

ność członka ZG przynajmniej na walnym zebraniu naszego Koła,

Ewa Kawulokovä (MK PZKO Milików-Pasieki)

gdzie podajemy informacje o całorocznej działalności, budżecie
i planach na przyszłość. Na ostatnim zebraniu była obecna dzienni
karka „Zwrotu" Anna Szotkowska.
Anna Jursa (NIK PZKO Cz. Cieszyn Park Sikory)
MK PZKO Mosty-Szańce jest małym Kołem, które w ciągu roku
organizuje parę imprez własnymi siłami i z własnych środków finan

Moim zdaniem współpraca z ZG jest na dobrym poziomie. Jestem
bardzo zadowolona z pracy pani sekretarki, która w razie potrzeby za
wsze służy pomocą.

Ewa Farnikovä (MK PZKO Kocobędz)

Moim zdaniem współpraca jest dobra i oby to było tak dalej, i mo
że być lepiej.

Maria Sikora (MK PZKO Milików-Centrum)

sowych. Z ZG PZKO współpracujemy w niewielkim stopniu.
Jadwiga Onderek (NIK PZKO Mosty-Szańce)

Współpracę ZG z naszym MK oceniam bardzo dobrze. ZG powin
no pełnić rolę koordynatora, zwłaszcza wydarzeń ogólnozwiązko

ZG działał i powinien kontynuować działalność przede wszyst

wych, i być reprezentantem wszystkich członków. I myślę, że tę rolę

kim w zakresie reprezentowania na zewnątrz Związku jako całości,

pełni. Jednak o sprawności działania ZG i MK decyduje poświęce

organizacji imprez ogólnozwiązkowych, propagacji i koordynacji

nie, lojalność i odpowiedzialność poszczególnych członków.

imprez poszczególnych Kół, pomocy prawnej, wprowadzania w ży

Janusz Wałoszek (MK PZKO Karwina-Frysztat)
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HOIATKIO ŻYCIU I FRZEffiJAHIU

Bronisław Liberda - malarz, grafik, ilustrator, także muzyk -jako autor zapisków pamiętnikarskich, jako aforysta. Prawdziwa nie
spodzianka! Ujawnił się przy okazji swych osiemdziesiątych urodzin i myślę, że dla wielu miłośników twórczości Liberdy będzie to
ciekawe i ważne odkrycie. Do listopadowego numeru wybrałam garść refleksji naszego artysty o życiu i przemijaniu - takie małe an
tidotum na jesienne smutki. Fenomen przyjaźni artystycznych polega na tym, że z kimśjest nam bardziej po drodze, że czyjś przekaz,
wrażliwość do nas przemawia. Dziękuję Bronkowi Liberdzie za zaufanie i czytelniczą przyjemność obcowania z tymi zapiskami.
Renata Putzlacher

11 -8-86

Poznawanie siebie jest kokietowaniem ze śmiercią. Ona

7-9-92

byłbym kompozytorem i nie przeżyłbym przygody z pla

nie była okrutną. Ludzie o niej zapominają, a to przecież

styką. Lepiej słuchać dobrej muzyki i malować obrazy,

najwierniejszy przyjaciel, który przeprowadzi nas do in

niż odwrotnie. Obraz można oglądać, partytura z szufla

nego krajobrazu. Ta podróż też może być piękną. Cie- :

dy potrzebuje interpretatora.

szyć się na przejście. Podobno na twarzy zmarłego wi

2-12-92

dać uśmiech.

z wszystkim kończyć, i kiedy energii i sił coraz mniej. Jaka
szkoda! Gdybym to, co teraz umiem, umiał w młodości!

ko dobre, co mnie teraz spotyka. Cały czas mam wrażenie,
że mi pomaga. Widzę jego zadowoloną twarz i uśmiech.

27- 12-92 Już kiedyś pisałem o małej muszce, która mi towarzyszy

Po tamtej stronie musi być dobrze. Tu cierpimy i zmaga

przez cały rok. Siada na stronicy, kiedy czytam, albo na

my się z grzechem.

11- 12-91

Doświadczenie jest najlepszym nauczycielem. Jako tako
sprawdzamy się dopiero po latach, kiedy powoli trzeba

29-10-88 Na cmentarzu, nad grobem ojca. Dziękuję muza wszyst

8-11-91

Gdybym zdał egzaminy na Akademię Muzyczną w Brnie,

gdzieś czyha na dnie. Trzeba się z nią oswajać i prosić, by

desce, kiedy maluję. Zjawia się raz albo dwa razy dzien

To, że ktoś jest bogaty, nie znaczy, że jest szczęśliwy.

nie. Teraz siedzę w pracowni i słucham muzyki Strawiń

Wielcy tego świata umierali w biedzie, ale szczęśliwi. Lu

skiego, jest noc, a muszka pojawia się na sztalugach.To

dzie mądrzy potrafią być biedni. Mało jest mądrych i bo

pewnie jakaś dusza przyjaciela, albo moje szczęście. Kie

gatych.

dy jej nie ma, zawsze mam jakieś kłopoty.

Ból towarzyszy nam przez całe życie. Mało jest chwil, 7- 1-93

Od życia nie oczekiwałem wiele i dlatego nie należę do

gdy go nie odczuwamy. Kiedy boli, nie potrafimy się ra

tych, co wiecznie marudzą. Byli niezadowoleni za komu

dować i usuwamy się ze sceny życia, cierpiąc. Ból jest |

nistów i są niezadowoleni dziś.

przyjacielem śmierci i nie pozwala o niej zapominać. Zło

28- 2-93

nie lubi bólu. Kiedy nas boli, nie grzeszymy.

Im starszy, tym mniej przyjaciół i samotny zmierzam do
celu. Jest żona, córy i to prawie wszystko. Środowiska
twórczego nie ma i brak spotkań, dyskusji. W prasie tyl

12- 3-92 Przez całe życie towarzyszy mi książka. Dzięki niej zdo
bywałem wiedzę, której nie dawała szkoła. Marksiści nie

ko o polityce i ekonomice. Liczy się pieniądz i kariera.To

lubili samouków. Jestem życiowym samoukiem. Dzięki

mnie nie obchodzi i zostałem na marginesie.

książkom, które sprowadzałem z Polski, poznałem mi

15-10-93 Zmarła mama. Świat posmutniał. Już nie mam rodziców.

styków. Św. Jan od Krzyża zrobił na mnie wielkie wraże
nie i otworzył oczy na inny świat, który jest mi bliższy.

22-10-93 Moment, kiedy wizję zamieniam w kreskę, kolor, formę,
najbardziej fascynuje. Dlatego tworzę. Narodziny nowe

31-3-92

Czas jest nam dany. Jak go wykorzystamy, zależy od nas.

go. Poznanie niepoznanego. Cały obrządek odbywa się

Każda zmarnowana chwila znika i nigdy nie wróci. Cie- 1

w samotności, w zapomnieniu. Taki proces tworzenia

kawość powoduje, że przy telewizorze i prasie go mar- |

trwa już u mnie bardzo długo. Nie interesuje mnie, co

nuję. Karą jest złość i niezadowolenie.
24-4-92

Recepty, jak żyć, znajdujemy pod sam koniec życia.

27-6-92

W Górnej Lesznej. Po czterdziestu latach zobaczyłem I

się dzieje na zewnątrz. Dzisiejszego konsumenta nie in
teresuje wnętrze i dlatego zostaję sam ze swymi obraza
mi w pracowni. Czas od czasu wyciągam z regałów za
prószone obrazy i wspominam. Kronika jakiegoś innego

kościółek, w którym dziadek był organistą. Zabierał |

życia, o którym właściwie nic nie wiem, tylko przypusz

mnie wtedy ze sobą. Siedziałem obok niego przy orga- )

czam, że istnieje.Tajemnica trwa.

nach i słuchałem jego muzyki, oglądając nabożeństwo.

Tu rodziło się moje zamiłowanie do muzyki i mistyki. ; 8- 11-93 Fascynuje mnie zdjęcie mamy. Fotograf je zrobił, kiedy
mnie jeszcze nie było. Dziś jestem, a mamy już nie ma.
Sam byłem potem organistą, a w dzieciństwie mini

31-8-92

strantem. Do dziś mnie wzrusza zapach kadzidła i mu- |

Krople czasu. Zostaje zdjęcie i trochę wspomnień. Życie

zyka organowa.

z reżyserem, którego nie znamy.

Kiedyś nas nie akceptowali starzy, teraz młodzi. Przez
całe życie komuś przeszkadzamy.

io

ZWROT | 11/2017

6-4-94

Wchodzimy w erę Wodnika. Astrolodzy przepowiadają
wielkie zmiany. Zmierzch nauki i powrót do natury. Ser

SALON SZTUKI

ce zastąpi rozum. Zmiany mają być drastyczne i są oba

20-2-98

Nadzieja, że niepewności nie będą trwać wiecznie, że

wy, czy ludzkość przeżyje. Już w tym roku zapowiadają

przyjdzie moment, kiedy wszystko się wyjaśni. Wyjaśni -

wielkie katastrofy. Zaczyna się wiosna, a ja się cieszę

piękne słowo. Zmierzamy ku jasności...

z zielonych listeczków, które pojawiają się na przydroż
nych krzakach. Co będzie, już mnie nie obchodzi.

15-4-98

Coraz częściej przypomina mi się twarz dziadka. Dopie
ro teraz, kiedy przekroczyłem sześćdziesiątkę. Przed

17-10-94 Moje życie płynie spokojnie, bez skandali, sensacji. Prze

tem tylko zdjęcie go przybliżało. Byłem dzieckiem, kie

czytałem dzienniki Almy Mahler. Żyła w samym centrum

dy nas opuścił. Krajobraz sprzed pięćdziesięciu lat, jest

wydarzeń, które działy się w kulturze i życiu społecznym.

coraz bliżej i lubię w nim przebywać. Zbliżam się do

Poznała najwspanialszych kompozytorów, malarzy, po

moich początków. Czy droga do narodzin jest drogą do

etów, polityków. Czy była szczęśliwa? Pisze, że tak. Niko

śmierci?

mu nie zazdroszczę takiego życia. Wolę prowincję, spo
kój, bo jest więcej czasu na kontemplację, na rozmowy

4-5-99

Bóle rodzącej matki i płacz dziecka. Bóle umierającego
starca i płacz bliźnich. Trochę radości, smutku i nadziei.

z Bogiem. Świat i jego problemy są na marginesie.

Krąg się wypełnia. Po co to wszystko?
3-4-95

Zwierzęta chodzą, ptaki latają, a człowiek jeździ.
11- 5-99 Lubię oglądać drzewa. Każde inne, jak ludzie, ale nie do

30- 6-96 Średniowiecze, gotyk ze wspaniałymi katedrami, rzeź

kuczają.

bami, malarstwem. To mnie zawsze inspirowało i trwa to
do dziś. Szkoda, że tak mało muzyki się dochowało. Ka

18-5-99

Nie nadążam.To mnie nie smuci, ale denerwuje. Kroczę
z tyłu i widzę słabości tych, którzy mnie wyprzedzają.

mień twardszy od zapisanej nuty.

Chciałoby się ich ostrzec, ale nie słyszą.
20-1-97

Rodzina jest najlepszym schowkiem przed złym światem.
10-9-99

Ciało jak plecak. Chce się go zrzucić i odpocząć.

31- 11-97 Komputer, samochód, pomagają żyć szybciej, ale czy
żyć szybciej znaczy lepiej?

12- 1-00 Droga życia wiedzie po kole. Z punktu A do punktu A.

wmf/mwmw/SMwUBB&4
Do końca listopada zwiedzać można w kawiarni literackiej
Avion w Czeskim Cieszynie wystawę grafiki Bronisława Liberdy.
Zorganizowana została z okazji jubileuszu życiowego artysty.
TEKST I ZDJĘCIA: CZESŁAWA RUDNIK

GRAFIKA W RÓŻNYCH ODMIANACH
Bronisław Liberda, malarz, grafik, rysownik, ilustrator, muzyk,
z wykształcenia pedagog, przez wiele lat był również współpra
cownikiem „Zwrotu" i nasi czytelnicy doskonale znają publikowa
ne na łamach pisma jego ilustracje, prace plastyczne oraz rysunki
satyryczne.
Podczas tegorocznych wystaw swoich dzieł prezentuje grafikę
w różnych odmianach. Wiosną, w kwietniu, swoje grafiki kompute

rowe wystawił w lokalach Biblioteki Regionalnej w Karwinie-Frysztacie. Ekspozycja nosiła nazwę „Widokówki znikąd". Na wernisażu
zapowiedziano, że jeszcze w tym roku będzie następna wystawa
Bronisława Liberdy. I właśnie teraz można ją oglądać w kawiarni li
terackiej Avion w Czeskim Cieszynie.
Ekspozycja nie jest przekrojem twórczości plastyka, przedsta
wia jej niewielką cząstkę. Bronisław Liberda przypomina swoje
akwaforty tworzone w latach 1980-2010. Organizatorem wystawy
jest Biblioteka Miejska w Czeskim Cieszynie oraz stowarzyszenie
Spółek Puda. W programie kawiarni literackiej Avion jest też spo
tkanie z artystą, które odbędzie się 24 listopada. Rozmowę z Broni
sławem Liberdą w ramach cyklu Osobistości Śląska Cieszyńskiego
prowadzić będzie Renata Putzlacher.
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TWÓRCA WSZECHSTRONNY
Okrągłe urodziny obchodził Bronisław Liberda latem, życiorys
twórcy oraz życzenia dla niego zamieściliśmy wtedy na stronach
internetowych „Zwrotu".
Urodził się 28 sierpnia 1937 roku wTrzyńcu. Po ukończeniu Gim

przedstawień. Był autorem opracowań muzycznych do programów
literackich i słuchowisk radiowych Czeskiego Radia w Ostrawie.
Jako malarz zaczynał pod okiem Gustawa Fierli. Od 1962 roku
był członkiem Sekcji Literacko-Artystycznej ZG PZKO, należał do
Czeskiego Związku Artystów Plastyków. Ma na swoim koncie po

nazjum Pedagogicznego w Orłowej i szkoły muzycznej w Trzyńcu

nad 30 wystaw indywidualnych w Czechach, w Polsce i na Słowacji.

pracował jako nauczyciel. Pamiętają go dobrze dawni widzowie

Jego prace znajdują się w galeriach i zbiorach prywatnych.

Bajki, dziś już przedstawiciele średniego i starszego pokolenia.
W latach 1962-1982 był bowiem kierownikiem artystycznym pezetkaowskiego Teatru Lalek Bajka w Czeskim Cieszynie, reżyserem,
scenografem, autorem muzyki do powstających tam spektakli.

12

DZIADEK PLASTYK
Liberda zajmuje się malarstwem oraz grafiką, w której stosuje tech
nikę akwaforty, a ostatnio również technikę komputerową. W cen

Przez wiele lat współpracował z Teatrem Cieszyńskim jako sce

trum jego zainteresowania jest człowiek zagubiony nieco w świecie

nograf i korepetytor muzyczny, a także kompozytor muzyki do

opanowanym przez technikę, która zaburza naturalny rytm przyrody.
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Jest również autorem ponad tysiąca refleksyjnych, filozoficznych

smarni dla dzieci. Rysunki dla dzieci zamieszczał także w czeskich

żartów rysunkowych dla dorosłego odbiorcy. Swoje obrazki saty

periodykach. Jest autorem uhonorowanych II nagrodą na Festiwa

ryczne określa raczej jako publicystykę, niż plastykę. Przez wiele lat

lu Twórczości Animowanej w Czeskich Budziejowicach serii wie

rysunki te zamieszczane były na łamach „Zwrotu", a do dnia dzisiej

czorynek dla Telewizji Czeskiej.

szego ukazują się w „Głosie Ludu" jako swego rodzaju komentarze

Jego inicjatyw i działań wystarczyłoby na kilka bogatych życiory

do aktualnych wydarzeń. Rysunki satyryczne wydał w 1997 roku

sów. Podczas wernisażu jednej z wystaw na pytanie, kim czuje się bar

w publikacji „Szóstka wygrywa". W 2014 roku ukazały się w katalogu

dziej, artystą plastykiem, muzykiem czy może dziadkiem, Bronisław

do wystawy „Poważnie niepoważny Bronisław Liberda".

Liberda odpowiedział: - Chyba najbardziej czuję się jednak dziad

Jako ilustrator współpracował z ostrawskim wydawnictwem
Profil, z redakcjami „Zwrotu" i „Głosu Ludu", zaolziańskim czasopi-

kiem. Bo wnuk się udał, a jeśli chodzi o plastykę czy muzykę, to tam za
wsze jestem trochę niezadowolony. Może być dziadek plastyk.

■
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W ORŁOWEJ ŚWIĘTOWANO JUBILEUSZ PZKO
Miejscowe Koła PZKO obwodu orłow
skiego przygotowały wspólną uroczystość
z okazji 70-lecia PZKO. Akademia odbyła się
14 października w Domu Kultury w Orłowej-Lutyni.
TEKST I ZDJĘCIA: CZESŁAWA RUDNIK

OFIARNA I BEZINTERESOWNA PRACA
W świętowaniu jubileuszu Związku razem
z pezetkaowcami wzięli udział goście. Byli
wśród nich przedstawiciele Orłowej z burmi
strzem Tomasem Kućą na czele oraz Dąbro
wy z wójtem Pavlem Krskiem. Przybył rów
nież prezes ZG PZKO Jan Ryłko, obecni byli
dawni prezesi Miejscowych Kół obwodu or
łowskiego. Wszystkich przywitał Piotr Brze
żny, prezes Koła w Orłowej-Lutyni.
Historię poszczególnych MK obwodu or
łowskiego przedstawiła konferansjerka Re
nata Słowik. Mówiła nie tylko o Kołach, któ
re nadal istnieją i rozwijają bogatą działal
stały założone jesienią 1947 roku. Początko
wo liczba członków wzrastała, i tak działo

nym mianownikiem Kół obwodu orłowskie

się do lat 70., gdy bazy członkowskie osią

wali się najpierw najmłodsi. Obrazek ludo

go była i jest ofiarna i bezinteresowna praca

gnęły swój szczyt. Od tego momentu jed

wy „Na miedzy" pokazały ubrane w stroje

członków - stwierdziła.
Obecnie w obwodzie orłowskim pracują
cztery MK PZKO: Orłowa-Lutynia, Orłowa-

14

AKADEMIA NA URODZINY

ność, ale również o tych, które z różnych
przyczyn zanikły. - Najważniejszym wspól

W programie artystycznym zaprezento

nak ilość członków poszczególnych Kół pod

regionalne dzieci z Polskiej Szkoły Podsta

wpływem różnych okoliczności zaczyna

wowej i Przedszkola w Orłowej. Wiązankę

spadać - wyjaśniła.

tańców i piosenek przygotowały z nimi na

-Poręba, Rychwałd i Dąbrowa. Dawniej były

Dodała zarazem, że wspólnym łączni

jeszcze Koła w Pietwałdzie, Orłowej-Mieście

kiem są też aktywnie działające Kluby Ko

Z okazji jubileuszu PZKO przedstawiły się

i Orłowej-Łazach, jednak ze względu na

biet, które troszczą się podczas imprez

obecnym na sali przede wszystkim zespoły

uczycielki Halina Sikora i Hanna Hila.

malejącą liczbę członków, co spowodowa

o sprawy kulinarne, organizują przeróżne

artystyczne, które aktualnie działają w Ko

ne było częściowo asymilacją, a częściowo

wystawy, prelekcje czy kursy. Do sztandaro

łach obwodu orłowskiego. Był to najpierw
zespół śpiewaczy Rychwałdzianie z Rychwał-

przeprowadzką z terenów zniszczonych

wych imprez Kół należą bale, festyny, pre

przez wydobycie węgla, zostały połączone

lekcje, imprezy okolicznościowe, wycieczki

du, który prowadzi Władysław Rusek i jest

z Kołem w Orłowej-Porębie.

krajoznawcze. - Również działalność zespo

jednocześnie jego akompaniatorem.

Prezentując poszczególne Koła, Renata

łów tanecznych, śpiewaczych czy teatral

MK PZKO w Orłowej-Lutyni reprezento

Słowik odpowiedziała najpierw na pytanie,

nych typowa jest dla niemal wszystkich na

wał chór mieszany Zaolzie z dyrygentką

jakie wspólne cechy je charakteryzują. - Zo

szych Kół - stwierdziła.

Magdaleną Mencner. Zespołowi akompa-
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Koło Pietwałd, które w 1999 roku połączono
z MK w Orłowej-Porębie, liczyło początkowo
88 członków, w latach 50. liczba ta wzrosła
do niemal 200 osób. Do 1961 roku istniała
w Pietwałdzie polska szkoła.
- W pietwałdzkim Kole działał zespół ta
neczny, którego kierownikiem był Euge
niusz Suchanek, zespół teatralny z kierowni
kiem Józefem Wilczkiem oraz zespół wokal
ny z dyrygentem Gustawem Łabudkiem. Do
1980 roku istniała również biblioteka. Koło
aktywnie współpracowało z polską szkołą przypomniała Renata Słowik.
Natomiast z Kołem PZKO Orłowa-Łazy
związany był chór mieszany Harmonia, któ
ry prowadził Eugeniusz Fierla.-W latach 50.,
kiedy ilość członków MK wzrosła do 480,
działał zespół teatralny prowadzony przez
Jana Toszka oraz zespół taneczny ze Zdenkiem Kladoschem na czele. Klub Kobiet or
niowała Aniela Mulka. Obie panie są nauczy

nalny Oldrzychowice, który jest zespołem

ganizował kursy szycia, gotowania, robót

cielkami w Podstawowej Szkole Artystycznej

Miejscowego Koła PZKO w Oldrzychowi-

ręcznych i haftu oraz liczne wystawy. Od

w Orłowej. W chórze śpiewa też nadal jego

cach. Występ obejmował tańce z regionu

1976 roku przez 5 lat działał Klub Młodych.

poprzednia długoletnia dyrygentka Urszula

Kopanice, tańce żywieckie oraz obrazek

Na czele Koła najdłużej stał Adolf Ondrusz.

Odstrćil.

sceniczny „Oczepiny". Zaprezentowali się

Do 1997 roku liczba członków spadła do 86

i młodsi koledzy z zespołu Małe Oldrzycho

i MK połączono z Kołem w Orłowej-Mieście

bie działa zespół muzyczno-śpiewaczy Old

wice, którzy pokazali tańce cieszyńskie i gó

- przypomniała konferansjerka.

Boys Band, który ma w repertuarze głównie

rali beskidzkich.

Natomiast w MK PZKO w Orłowej-Porę-

Miejscowe Koło PZKO Orłowa-Miasto ist
niało aż 60 lat. Do jego połączenia z Kołem

polskie piosenki i grywa na imprezach, nie

Był też czas na gratulacje. Na scenę wy

tylko związkowych, również do tańca. Nie

szli prezesi Kół PZKO obwodu orłowskiego:

porębskim doszło w 2007 roku. Początkowo

Władysław Rusek z Rychwałdu, Leon Ka

liczyło 200, w okresie największego rozkwi

rownikiem artystycznym zespołu jest Józef

sprzak z Orłowej-Poręby, Piotr Brzezny z Or-

tu 400 członków. Pierwszym prezesem był

Lugsch.

łowej-Lutyni i Piotr Czapek z Dąbrowy.

Adolf Kubeczka, ostatnim Leon Kasprzak.

Koncerty te przeplatane były występami

Życzenia na ich ręce złożyli m.in. prezes

W Kole, jak poinformowała Renata Słowik,

inaczej było na Akademii w Orłowej. Kie

innych zaproszonych zespołów. Kilka pio

ZG PZKO Jan Ryłko, burmistrz Orłowej To

działało wiele zespołów: teatralny z kierow

senek zabrzmiało w wykonaniu Kameralne

mas Kuca i wójt Dąbrowy Pavel Krsek, który

nikiem Władysławem Wróblem, taneczny

go Zespołu Wokalnego składającego się

przekazał kwiaty również przewodniczące

pod kierownictwem Maryli Sikory, dziecięcy

z uczniów orłowskiej Podstawowej Szkoły

mu całego Związku Janowi Ryłce.

zespół Bambola prowadzony przez Waltera
Kamińskiego, Halinę Kubeczkę-Kowalczyk

Artystycznej. Zaśpiewali pod batutą Magda
leny Mencner i z akompaniamentem Anieli

POŁĄCZENI Z INNYMI KOŁAMI

i Halinę Wróbel-Berger, chór mieszany pod

Uczestnicy Akademii wysłuchali infor

batutą Eryka Śmiłowskiego, chór męski Ha

W drugiej części programu swoje umie

macji o najważniejszych danych z dziejów

sło z dyrygentami Emanuelem Fierlą, Bruno

jętności taneczne przedstawił zespół regio-

wszystkich Kół PZKO obwodu orłowskiego.

nem Ryglem i Władysławem Ruskiem, Klub

Mulki.
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Szachistów, Klub Kobiet, Klub Młodych, bi

wie. Wcześniej przez 55 lat korzystali z bu

prezesem został Jan Wojtek, ponad 30 lat na

blioteka.

dynku polskiej szkoły, którą jednak z powo

czele zarządu stał Franciszek Halfar, obecnie
prezesem jest Piotr Brzezny - dodała.

W ten sposób członkowie trzech Kół

du szkód górniczych zburzono. - Do MK na

PZKO wcieleni zostali do MK w Orłowej-

leżało 180 członków, w latach 70. było to

Warto przypomnieć, że w Kole działały

-Porębie.

niemal 250 osób. Działał zespół taneczny,

zespoły taneczne. Pierwszy założony został

recytatorski, wokalny, teatralny, Klub Mło

w 1948 roku przez Ferdynanda Króla, reak

dych oraz do dnia dzisiejszego Klub Kobiet.

tywowany w 1970 roku przez Odonię Cha-

AKTYWNI W DZIAŁANIU
- W porębskim Kole działał zespół śpie

Prezesami Koła najdłużej byli Aleksander

rvät. W 1990 roku powstał dziecięcy zespół

waczy pod batutą Gustawa Łabudka, te

Hanzel oraz Jan Kubanek - przypomniała

Skotniczka, kilka lat później młodzieżowy

atralny ze Stanisławem Zacharkiewiczem na

konferansjerka.

zespół taneczny Skotnica, oba pod kierow

czele, taneczny prowadzony przez Henrykę

Również MK w Rychwałdzie ma swoją

nictwem Odonii Charvät. Zespół śpiewa

Słowik-Żabińską. Bardzo aktywne było kół

siedzibę w byłej polskiej szkole. Początko

czy, który w 1988 roku przyjął nazwę Zaol
zie i krzewi tradycje powstałego już w 1923

ko czytelnicze czy ogrodnicze. Jednak po

wo liczyło 240 członków. W Kole działał do

dobnie jak w innych MK najaktywniejszym

1984 roku chór mieszany pod batutą Rudol

roku chóru mieszanego, prowadzili m.in.

był i jest Klub Kobiet. Warto przypomnieć

fa Siwka, Wiesława Maroszczyka i Władysła

Emil Hila, Emil Jędrzejczyk, Marian Jędrzej-

kursy gotowania, wystawy sztuki kulinarnej

wa Ruska. Władysław Rusek jest od 1983 ro

czyk, Urszula Odstrćil, obecnie Magdalena

czy robót ręcznych - opisała pokrótce ak

ku prezesem Koła, a jednocześnie dyrygen

Mencner.

tywność porębskiego Koła Renata Słowik

tem istniejącego od 1995 roku zespołu

- Ponadto aktywnie pracował i pracuje

Jego atutem jest własny Dom PZKO w by

śpiewaczego Rychwałdzianie. W MK działa

Klub Młodych, Klub Sportowy i oczywiście

łej polskiej szkole. Prezesem MKjest obecnie

też Klub Kobiet. Najpopularniejszą coroczną

Klub Kobiet z kierowniczką Janiną Michal

Leon Kasprzak, kierowniczką Klubu Kobiet

imprezą jest festyn ogrodowy.

ską. Działa sekcja sportowa, która organizu

Anna Kasprzak. Ponadto w Kole działa ze

- MK PZKO Orłowa-Lutynia, dawniej Lu

je wycieczki rowerowe czy turnieje w tenisie

tynia Górna, zrzeszało na początku swego

stołowym. Do tradycyjnych imprez Koła na

Porębscy pezetkaowcy wraz z Kołem

istnienia 357 członków - stwierdziła Renata

leżą bale, wianki, festyny, Dzień Gospoda

w Dąbrowie organizują również coroczny
bal, który odbywa się w dąbrowskim Domu

Słowik. - Obecnie ich liczba spadła do 300.

rza, dożynki, wykopki, prelekcje, wycieczki

W 1981 roku otwarto świetlicę przebudo

i wiele innych imprez - zakończyła Renata

Narodowym, gdzie spotykają się na swoich

waną ze sklepu spożywczego, od 1998 roku

Słowik prezentację Miejscowych Kół PZKO

imprezach członkowie Koła PZKO w Dąbro

Dom PZKO jest własnością MK. Pierwszym

obwodu orłowskiego.

spół muzyczno-śpiewaczy Old Boys Band.
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POLACY W CZESKIM CIESZYNIE
Historia Miejscowego Koła PZKO Czeski Cieszyn i jego kontynuatorów
TEKST: ELŻBIETA PRZYCZKO
ZDJĘCIA: ARCHIWA MIEJSCOWYCH KÓŁ
„Rok 1947 ma dla Polaków w Czechosło
wacji wielkie znaczenie: zawarty zostaje
układ przyjaźni pomiędzy Czechosłowacją
i Polską oraz założony zostaje PZKO w Cze
skim Cieszynie"-czytamy na pierwszej stro
nie kroniki MK PZKO Czeski Cieszyn-Centrum. W kolejnych akapitach kronikarz opi
suje, jak po odzyskaniu przez Polaków
przedwojennych majątków, w tym hotelu
„Slavia”, którego nazwa została zmieniona
na „Piast", powstaje Polski Związek Kultural
no-Oświatowy, a następnie jego Miejscowe
Koło w Czeskim Cieszynie.
70-letnia historia tego Koła jest niezwy
kle ciekawa nie tylko dlatego, że liczące
wielu członków Koło działało przez lata bar
dzo aktywnie, ale też z powodu zmian, jakie
zaszły w jego strukturze. Dziś Koło o tej na
zwie już nie istnieje, ponieważ w 1974 roku
podzieliło się na trzy mniejsze, które konty
nuowały poprzednią działalność. Jednak

nieckiego, ob. Eugeniusz Suchanek [...]. Za

bezpośrednim „spadkobiercą" i kontynu

rząd Koła przesłał mu list gratulacyjny oraz

powstał budynek teatru, zaczęto wykorzy

atorem pierwszego czeskocieszyńskiego

upominek z dedykacją".

stywać jedno z jego pomieszczeń - wytłu

Koła jest MK Czeski Cieszyn-Centrum.

POCZĄTKI

Do 1974 roku prezesami MK byli kolejno:

nia odbywały się także w Dziupli, a kiedy

maczyła.

Adam Kubala, Alfons Brzuska, Tadeusz Goj-

W 1961 roku Zarząd Główny zakupił bu

niczek, Adam Cienciała, Karol Polak, Marian

dynek byłej bożnicy żydowskiej przy ulicy

Historię Koła i jego początki bardzo skru

Fajkus, Emil Sztabla i ponownie Marian Faj-

Bożka, który miał służyć czeskocieszyńskim

pulatnie odnotowano w kronikach Koła.

kus. Kronika Koła prowadzona skrupulatnie

Polakom jako Dom PZKO. Trwało jednak

„Po usunięciu drobnych przeszkód zarząd

od samego początku jest zapisem i fotodo-

bardzo długo, zanim pezetkaowcy zaczęli

Koła zabiera się do żmudnej pracy około

kumentacją pracy zespołów i klubów, niezli

z niego korzystać. - Remont trwał 9 lat. Wie

pracy kulturalnej i zbiera i wabi nowych

czonej ilości prelekcji, koncertów, bali, kier

le pracy włożyli w niego właśnie działacze

członków do swego grona. Już pod koniec

maszów książkowych, wycieczek czy trady

Koła. Po zakończeniu prac powstała w sute

1947 r. liczy Koło około 300 członków"- czy

cyjnych „wianków". Została w niej zapisana

renie sala Klubu Młodych Juwentus, salka

tamy na jednej z pierwszych stron. Wpis

również historia pozyskania swego lokalu,

dla zarządu oraz kawiarnia. Z budynku ko

w kronice z 1955 roku informuje natomiast,

remontu a następnie rozbudowy siedziby

rzystały także działające w ramach Koła chó

że 1 stycznia 1955 roku Koło liczyło 420 człon

Koła.

ry, zespoły i kluby. Dużą salę wykorzystywa

ków, a w ciągu minionych ośmiu lat jego
działalności wygłoszono 39 referatów, wy

no na bale - wyjaśniła Irena Kufa, członek

W STRONĘ DOMU PZKO

Zarządu Koła Centrum.-Wkrótce okazało się

świetlono 24 filmy, zorganizowano 7 festy

Jak wyjaśniła obecna prezes MK PZKO

jednak, że zaczyna tam być ciasno i zapadła

nów i 4 wycieczki w góry, chór Harfa urządził

Czeski-Cieszyn Centrum Małgorzata Rakow

decyzja o powiększeniu metrażu poprzez

4 festiwale muzyki i śpiewu, a członkowie

ska, czeskocieszyńscy Polacy przez pierw

dobudowanie z tyłu budynku nowej części -

Koła odpracowali społecznie 1500„brygad-

szych kilkanaście lat działalności nie mieli

dodała. Jednak w tym czasie Koło już było

niczych godzin".

własnego lokalu ani perspektywy budowy

podzielone, z odremontowanej sutereny ko

W kolejnych latach liczba członków stale

własnego Domu PZKO. - Wykorzystywali

rzystało Koło Czeski Cieszyn-Centrum.

wzrastała. Ciekawy wpis można znaleźć

różne lokale, żeby się spotkać. W „Piaście"

TRZY KOŁA Z JEDNEGO

w „Informatorze Koła PZKO w Czeskim Cie

odbywały się bale, zebrania organizowano

szynie'^ 17 kwietnia 1971 :„W dniu 31.3.1971

w„Piaście"lub na Fasalówce (obecnie budy

W1974 roku czeskocieszyńskie Koło liczy

został przyjęty tysięczny członek naszego

nek Zarządu Głównego), gdzie przez jakiś

ło 1192 członków. Jak wyjaśnił Leszek Bran

Koła. Jest nim student uniwersytetu ołomu-

czas odbywały się też próby Harfy. Spotka

ny, który w tym czasie był członkiem zarządu
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pierwotnego Koła, ówczesny prezes Marian

ków budynku przy ulicy Bożka, był przez

Mucha, Józef Śtirba i - od 2007 roku po

Fajkus oraz jego zastępca wpadli na pomysł,

około dwa lata Władysław Josiek. W latach

dzień dzisiejszy - Małgorzata Rakowska.

by Koło podzielić na trzy mniejsze. Powodem

70. działało w ramach MK wiele klubów, któ

Koło liczy obecnie 243 członków. W jego ra

była przede wszystkim liczebność Koła, ale

re kontynuowały pracę z poprzednich lat.

mach działa Klub Kobiet, Klub Hobbystów,

też po części lekka stagnacja, która dotknęła

Bardzo aktywny był Klub Młodych Juwen-

zróżnicowaną działalność prowadzi Klub

w tym czasie działaczy i chęć zaktywizowa

tus, na Bożka spotykali się też członkowie

Propozycji (m.in. rajdy piesze i rowerowe,

nia pezetkaowców - podział oznaczał, że

Klubu Fajka czy Klubu Kobiet. Aż do 2014

wycieczki, spotkania z ciekawymi osobisto

pracować będą teraz z nową energią trzy za

roku działał założony w 1949 roku chór Har

ściami). W ostatnich latach MK było również

rządy, zamiast jednego.

fa, a w jego ramach przez jakiś czas działał

organizatorem koncertów gwiazd muzyki

Powstały Miejscowe Koła: Czeski Cieszy-

mały zespół śpiewaczy Remini. Ważnym wy

rozrywkowej oraz Dnia Tradycji i Stroju Re

-Centrum, Czeski Cieszyn-Park Sikory oraz

darzeniem w dziejach Miejscowego Koła

gionalnego w Cieszynie i Czeskim Cieszy

Czeski Cieszyn-Osiedle. Najliczniejsze było

było postawienie za bożnicą przybudówki.

to ostatnie, liczyło bowiem 567 członków.

W kronice Koła oraz innych dokumentach

Centrum miało w swoich szeregach 447

bardzo skrupulatnie odnotowano wszystkie

osób, zaś Park Sikory 169. Swoją siedzibę

działania i wydatki związane z budową. Moż

graniczne.

MK CZESKI CIESZYN OSIEDLE

miało jednak tylko MK Czeski Cieszyn-Cen-

na się z nich dowiedzieć na przykład, że przy

trum, pozostało bowiem w Klubie PZKO

rozbudowie Domu PZKO 357 cieszyniaków

Po podziale MK PZKO Czeski Cieszyn-

przy ulicy Bożka. Przy Kole Centrum pozo

odpracowało społecznie w ciągu jednego ro

-Osiedle stało się Kołem z największą liczbą

stała także większość działających do tej

ku 6405 godzin. W sumie przepracowano

członków. Pierwszym prezesem został An

pory klubów i zespołów. Pod MK PZKO Cze

w czynie społecznym 20.000 godzin dla ZG

toni Sochor junior, który funkcję tę pełnił

ski Cieszyn-Osiedle przeszedł zespół wokal

PZKO, bo to on był właścicielem bożnicy. Byli

tylko przez rok. Jego następcami byli: Ma

ny Parafraza, Klub Miłośników Teatru i Klub
Brydżowy.

to przede wszystkim członkowie Koła Cen

rian Rubik, Bronisław Batorek, Eugeniusz

trum, ale przy budowie pomagali także Pola

Cwiertka, Leszek Branny i Józef Gurbiel, a od
niedawna JanuszTrombik.

Jak wyjaśnił Leszek Branny, w pierw

cy z innych Kół, nie tylko cieszyńskich. Koło

szych latach podział działaczy na trzy Koła

Centrum finansowało również posiłki dla ro

Koło od samego początku nie posiadało

był jeszcze dosyć płynny. Na przykład dużo

botników, przygotowywane w czynie spo

swojego domu ani świetlicy. Zarząd korzy

osób należących do Koła Osiedle pracowało

łecznym przez Klub Kobiet.

stał z wielu lokali - od Ośrodka Kultury przy

jeszcze przez jakiś czas w zarządzie MK Cen

Uroczyste oddanie przybudówki do

Młynie, przez salkę biblioteki przy teatrze,

trum, śpiewali w Harfie czy byli członkami

użytku miało miejsce 3 kwietnia 1982 roku.

po Ośrodek Agitacyjny na Mojskiej. Przez ja

tamtejszych klubów. Podział Kół nie ozna

MK PZKO Czeski Cieszyn-Centrum ma w niej

kiś czas zebrania zarządu odbywały się rów

czał faktycznego rozdziału ani zerwania sto

swoją siedzibę do dziś.

sunków, Koła chętnie współpracowały.

CENTRUM Z WŁASNYM DOMEM

18

nie. Ponadto w Kole odbywają się wystawy
i turnieje, organizowane są wycieczki za

nież w mieszkaniach jego członków. Od
2000 roku Koło korzysta z gościnności Kon

MK PZKO
CZESKI CIESZYN-CENTRUM DZIŚ

gresu Polaków, który użycza mu swojej salki
konferencyjnej.

Pierwszym prezesem czeskocieszyńskie-

Po Władysławie Jośku kolejnymi preze

Po podziale Koła Czeski Cieszyn w MK

go Koła Centrum, które pozostało w zajmo

sami byli: Bogusław Branny, Oswald Wało-

Osiedle działały, choć jedynie przez rok, klu

wanym do tej pory przez cieszyńskich Pola

szek, Edwin Macura, Kazimierz Branny, Jan

by Miłośników Teatru i Brydżowy. Przez kilka
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mi i seanse filmowe. Dziś jego działalność po

ki Kobiet. Najbardziej znanym na Zaolziu był

lega m.in. na organizacji wycieczek, zaś sta

prowadzony przez Józefa Macurę Klub Pro

łym punktem są prelekcje podróżnicze, które

pozycji, znany z wielu ciekawych odczytów

cieszą się dużym zainteresowaniem.

i prelekcji. Do 1991 roku działał przy Kole ze

Po Henryku Ligockim kolejnymi prezesa

spół muzyczno-wokalny Parafraza pod kie

mi byli: Jan Adamus, Adolf Staszewski, Sta

rownictwem Edwarda Kaima. Obecnie w ra

nisław Zahraj, Bogdan Bubik, obecnie Anna

mach Koła pracuje kameralny zespół śpie

Jursa. Na dzień dzisiejszy do Miejscowego

waczy TA Grupa. Pomimo braku siedziby

Koła zapisanych jest 58 członków. - Więk

Koło organizuje dużo imprez, m.in. prelek

szości założycieli Koła już nie ma wśród nas.

cje, imprezy plenerowe, wycieczki.

O nowych członków jest trudno, dużo mło
dych studiuje lub pracuje poza regionem.

MK CZESKI CIESZYN-PARK SIKORY

Trudno zachęcić ludzi do działalności - wy

Na czele zarządu najmniejszego liczebnie

jaśniła prezes Anna Jursa.

cieszyńskiego Koła stanął w 1974 roku Hen
ryk Ligocki. Kilka lat trwały starania o własną

Oprócz Kół Centrum, Osiedle i Park Sikory

siedzibę, którą znaleziono w byłym budyn

Parafraza

na terenie miasta działają jeszcze Miejscowe

i organizatorem prac przy przebudowie lo

Koła była wynajmowana salka przy ulicy

-Mosty oraz Czeski Cieszyn-Olza. Nie jest

kalu w budynku restauracji w Parku Sikory

Fabrycznej, obecnie członkowie Koła wy

rzadkością, że czeskocieszyńskie Koła przy

był przewodniczący Jan Adamus. [...] W bry

najmują pomieszczenie w Ośrodku Kultury

gotowują jakąś inicjatywę wspólnie lub od

gadach bezpłatnych wzięło udział 30 osób.

Strzelnica.

wiedzają się na swoich imprezach. Każdego

ku Macierzy Szkolnej w Parku Sikory.„Duszą

Koła Czeski Cieszyn-Sibica i Czeski Cieszy-

W dużej mierze uczestniczyła również nasza

Od początku istnienia Koło nie miało wła

roku odbywają się wspólne Kolędowanie na

młodzież z Klubu Młodych. W sumie odpra

snych zespołów artystycznych. W jego ra

rynku, Barbórkowe Ringo organizowane

cowano 795 godzin" - czytamy w kronice

mach działały jednak Klub Seniora i Klub Ko

przez Koło Centrum oraz Turniej Bowlingu,

Koła.

biet, prowadzono też ożywioną działalność

który przygotowuje MK Osiedle. Na turnieje

Uroczyste otwarcie świetlicy odbyło się

turystyczną i sportową, w latach 70. organi

swoje drużyny wystawiają wszystkie czesko

we wrześniu 1977 roku. Kolejną siedzibą

zowano również spotkania z ciekawymi ludź

cieszyńskie Koła.
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70 LAT PZKO

WIERNI NflDOLZIflŃSKIEJ ZIEMI
Ponad trzy godziny trwał program pre
zentujący dorobek Miejscowych Kół PZKO
działających na terenie Karwiny, w Darko
wie, Frysztacie, Granicach, na Henryku, w Łą
kach, Nowym Mieście, Raju, Starym Mieście,
a także w Piotrowicach i Marklowicach oraz
w Stonawie. W spotkaniu z okazji 70-lecia
PZKO nazwanym „Tu byliśmy, tu będziemy,
wierni nadolziańskiej ziemi" wzięli udział
przedstawiciele wszystkich pokoleń.
TEKST I ZDJĘCIA: CZESŁAWA RUDNIK

W BUDYNKU Z POLSKĄ TRADYCJĄ
Impreza pod patronatem prezydenta
Karwiny Tomasa Hanzla przebiegała w na
leżącym obecnie do miasta Domu Przyjaźni
w Karwinie-Frysztacie, który był najbardziej
odpowiednim do tego miejscem. Wybudo
wali go sto lat temu jako Polski Dom Kato

ście Wiesław Janusz, rozpoczęto od od

licki Polacy we Frysztacie, otwarty został

śpiewania przez chóry wraz z publiczno

nawie, Starym Mieście, Darkowie, Henryku,

w 1929 roku.

ścią hymnu „Gaudę Mater", zaś zakończyła

Raju, Granicach i Marklowicach.

W1947 roku stał się nie tylko pierwszym lo

ją wspólna pieśń „Płyniesz Olzo".

kum Frysztackich pezetkaowców, ale mieściła
się w nim również siedziba Powiatowego Za

Uroczystość z bogatym programem by
ła, jak stwierdził Wiesław Janusz, dowodem

PREZENTACJA DZIAŁALNOŚCI

na to, że jeszcze tu jesteśmy, przypomnie

rządu PZKO, Harcerstwa Polskiego w Czecho

Przed programem można było zwiedzić

niem naszej historii, ciągłości, nici rodo

słowacji i Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej.

wystawę przybliżającą działalność prezento

wych, pracy na niwie społecznej oraz poka

Obecnie co roku Koła PZKO w Karwinie organi

wanych Kół PZKO. Znalazły się na niej zdjęcia

zaniem szansy, że istnieje możliwość konty

zują w Domu Przyjaźni Bal Polski.

osób najbardziej zasłużonych oraz ważnych

nuowania tradycji. - Zeszliśmy się tu razem

Wśród gości uroczystości byli wiceprezy

wydarzeń w danych Kołach, dokumenty z hi

po to, żeby pokazać sobie nasz dorobek. Pa

dent Karwiny Karol Wiewiórka, prezes Zarzą

storii Kół, materiały o pracy zespołów i klu

miętajmy o tym, że, szanując tradycje na

du Głównego PZKO Jan Ryłko, prezes Kon

bów, kroniki, albumy. Panie z rajskiego Koła

szych przodków, szanujemy samych siebie

gresu Polaków Mariusz Wałach, którzy przy

przygotowały nawet wystawkę robót ręcz
nych.

- stwierdził Janusz.

byli z życzeniami i nie kryli podziwu dla
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w Karwinie-Frysztacie, Nowym Mieście, Sto-

bogactwa pracy związkowej w trudnych czę

Większość Kół skorzystała też z okazji, by

sto warunkach spowodowanych przepro

opowiedzieć o swej historii i pracy w dniu

W pierwszej części programu zaprezen

wadzkami członków z terenów zniszczonych

dzisiejszym w prezentacji multimedialnej,

towały się zespoły chóralne działające w Ko

przez wydobycie węgla

która przeplatała występy zespołów. Zgro

łach PZKO: chór mieszany Stonawa ze Sto-

KU RADOŚCI OGÓŁU

Imprezę, którą prowadzili ubrani w stro

madzeni w Domu Przyjaźni pezetkaowcy

nawy pod batutą Marty Orszulik, chór mie

je regionalne Jolanta Żemlićka ze Stonawy

oraz sympatycy Związku zapoznali się w ten

szany Dźwięk z Karwiny-Raju z dyrygentem

i prezes Koła PZKO w Karwinie-Starym Mie

sposób nieco szerzej z działaniami Kół PZKO

Tomaszem Piwko, chór męski Hejnał-Echo
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z Karwiny-Frysztatu, który prowadzą Andrzej

należy się wszystkim głęboki ukłon - pod

powinni być na takich akcjach, by się uczyli,

Szyja i Wiesław Parana oraz chór mieszany Li

sumowała Jolanta Żemlićka.

jak to jest. Bo inaczej się tego nie da zrobić,

ra z Karwiny-Darkowa pod batutą Beaty Pilśniak-Hojki.

tylko własnym przykładem - mówił Wiesław

MANIFESTACJA MŁODOŚCI

Janusz zapowiadając Gizdy. Przypomniał, jak

- Nasze chóry to tradycja, wieloletnie

Druga część programu była manifestacją

doświadczenie, laury i sukcesy na polu śpie-

młodości, która jest nadzieją Związku i polsko

ne imprezy, aż przejął zamiłowanie do pracy

wactwa - zapowiedzieli ich występ konfe

ści w tym regionie. W kompozycji muzycznej

społecznej.

ransjerzy podkreślając, że członkowie tych

w nowoczesnym wykonaniu zaprezentował

Zespół regionalny Gizdy działa w Polskiej

zespołów często chodzą śpiewać do chóru

się najpierw Adam Sikora z zespołem. Po nim

Szkole Podstawowej w Karwinie-Frysztacie

także dlatego, że jest im razem dobrze.

kilka znanych przebojów zaśpiewał z towarzy

pod kierownictwem nauczycielki Urszuli Si

W Kole, zespole, na próbie toczy się życie to

szeniem gitary kameralny zespół śpiewaczy

kory. Jego występ na uroczystości jubileuszu

warzyskie, prowadzone są zażarte dyskusje,

Nonet, w którego skład wchodzą uczniowie

PZKO był ostatnim punktem programu arty

zawiązują się przyjaźnie. Do pracy w chórze

Polskiego Gimnazjum im. J. Słowackiego w Cz.

stycznego. Dzieci również przekazały życze

jego samego rodzice przyprowadzali na róż

potrzebny też jest pewien wysiłek, którego

Cieszynie. Śpiewające dziewczyny to absol

nia i z dużym zaangażowaniem przedstawi

rezultat ocenić można było podczas koncer

wentki frysztackiej polskiej podstawówki.

ły obrazki sceniczne zawierające przede

tu. - Wysiłek, który do tej pracy wszyscy do

Dzielnie do końca programu wytrwali naj

browolnie ku radości ogółu wkładają. I za to

młodsi wykonawcy z zespołu Gizdy. - Młodzi

wszystkim elementy folkloru i tradycji regio
nu, w którym mieszkają.
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UDervra
Kanion Golca - ponoć drugi najdłuższy na świec

Kiedy Tomasz Glac ze Stanisławie, student Wydziału Maszynoznawstwa Wyższej Szkoły Górniczej - Uniwersyte
tu Tchnicznego w Ostrawie, dowiedział się o kolejnych programach międzynarodowych wymian studenckich
organizowanych przez uczelnię, nie wahał się długo. Podjął decyzję o wyjeździe do dalekiego Peru, gdzie spę
dził jeden semestr.
TEKST: EMILIA ŚWIDER / ZDJĘCIA: ARCHIWUM TOMASZA GLACA
Programy międzynarodowych wymian
studenckich są coraz bardziej popularne
wśród młodych ludzi. Z bogatej oferty wie-

\

lu krajów świata Tomasz wybrał dawną kra
inę Inków.
- W ubiegłym roku studiowałem przez
pół roku w Korei Południowej i pomyślałem,
że brakuje mi jeszcze Ameryki. Bliżej moje
mu sercu jest Ameryka Południowa niż Pół
nocna, więc postanowiłem pojechać do Li
my, stolicy kraju leżącego w północno-za
chodniej części Ameryki Południowej nad
Oceanem Spokojnym. Ten kontynent fascy
nował mnie od dawna - rozpoczął swoje
opowiadanie.

EDUKACJA OD PODSTAW
W Peru obowiązek szkolny obejmuje bez
płatną szkołę podstawową i średnią. Peru
wiańskie dzieci zaczynają naukę w szkole
podstawowej w wieku sześciu lat i trwa ona

22
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Ja nie mieszkałem w miasteczku studenc
kim, ale prywatnie. Studia na uniwersytecie
peruwiańskim skoncentrowałem na języku
angielskim ukierunkowanym na maszyno
znawstwo oraz ekonomię, a także uczyłem
się podstaw hiszpańskiego.
Ten język nie jest łatwy, nawet po czte
rech miesiącach nie władałem nim biegle.
A właścicielka mieszkania, gdzie byłem za
kwaterowany, rozmawiała wyłącznie po hisz
pańsku. Początkowo, żeby się dogadać, uży
wałem „mądrego telefonu". Dopiero po mie
siącu zdobyłem się na odwagę, by mówić po
hiszpańsku.
Na uczelni wprawdzie można rozmawiać
po angielsku, jednakz miejscowymi na ulicy
człowiek dogada się wyłącznie po hiszpań
do lat piętnastu. Później nauka kontynu

nauczania w dużych miastach oraz małych

owana jest w szkole średniej przez trzy lata

miasteczkach czy wioskach.

i zakończona jest maturą. Nie ma tu szkół za
wodowych, gdzie uczyć się można rzemio

sku, to język urzędowy. Studenci zagranicz
ni nie są na uczelniach peruwiańskich trak
towani ulgowo - wspomina Tomasz.

SZKOLNICTWO WYŻSZE

sła. Kto nie studiuje w szkole średniej, idzie

Chociaż Peru jest państwem rozwijają

do pracy. Edukację zdobywać można tak

cym się, ma do zaoferowania szerokie możli

w szkołach prywatnych, jak państwowych.

NIEZWYKŁA DROGA NA UCZELNIĘ
Chociaż zajęcia na uczelni rozpoczynały

wości i atrakcyjne programy dla studentów

się o godzinie dziewiątej, a Tomasz mieszkał

Większość placówek edukacyjnych to

z całego świata. Szkolnictwo wyższe w Limie

tylko sześć kilometrów od uniwersytetu, że

szkoły państwowe, jednak jakość nauczania

jest na wysokim poziomie. Uczelni państwo

by się nie spóźnić, musiał wstawać o szóstej

jest w nich niższa, tak samo jak w tanich

wych i prywatnych oraz uniwersytetów jest

rano.

szkołach prywatnych. Poziom szkół pań

w całym kraju około osiemdziesięciu.

- Droga na piechotę nie wchodziła w ra

stwowych raczej nie pozwala na dalszą edu

- Studiowałem w Limie na Universitad

chubę, to byłoby zbyt niebezpieczne, bo ruch

kację, bowiem egzaminy na uczelnie wyż

San Ignacio de Loyola, uczelni stosunkowo

jest ogromny i nie ma chodników. A transport

sze są za trudne dla ich absolwentów. Naj

nowej, bo funkcjonującej od piętnastu lat.

w Limie to istna makabra. Na przystanek auto

droższe szkoły prywatne są z reguły bardzo

To trzecia co do wielkości uczelnia w Limie.

busowy dojechałem na rowerze, ale dalej na

dobre, ale niewielu stać w nich na naukę.

Wyposażona jest w bardzo nowoczesny

dwóch kółkach już ani rusz. Wsiadałem do au

Zauważyć również można różnice w jakości

sprzęt i posiadająca dwa własne kampusy.

tobusu miejskiego i rozpoczynała się dla mnie
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absolutnie niezwykła podróż. Może trudno

wiali się co najmniej kwadrans po ich rozpo

tu aż po kulturę. I wszystkie były bezpłatne

w to uwierzyć, ale przejazd na uczelnię, te kil

częciu. - Oni na wszystko mają czas - stwier

- wspomina student.

ka kilometrów, trwał około dwóch godzin.

dził Tomasz.
Nauka odbywała się w dwóch blokach. Po
dopołudniowych zajęciach można było zjeść

Tomasz Glac studiował w stolicy Peru.

się podoba. Nie ma rozkładów jazdy, nie ma

posiłek w tak zwanej cafeterii. Czyli takiej ja

Oprócz wspaniałej historii, sztuki, architektury

przystanków, ludzie wsiadają i wysiadają

dłodajni z mnóstwem mikrofalówek, gdzie

i krajobrazów Lima oferuje również wiele kuli

w najróżniejszych miejscach. Wystarczy pod

można podgrzać posiłek przyniesiony z do

narnych doznań. I pewnie dlatego miasto to

nieść rękę albo krzyknąć bajo, co oznacza

mu, albo też kupić obiad, który był drogi.

nazywane jest również„kulinarnym niebem".

wysiadam i pojazd zatrzymuje się. Wszędzie

Po przerwie obiadowej zajęcia kontynu

- Do tradycyjnej kuchni peruwiańskiej

jest ogromny smród i hałas, kierowcy bezu

owano gdzieś do szesnastej. Nauka prze

należy ceviche, czyli surowa ryba z cebulą,

stannie naciskają klaksony. Poruszanie w Li

biegała w grupach w sposób interaktywny.

przyprawami, chili sosem, podawana ze

mie to dla mnie coś absolutnie niezrozu

- Pedagog dyskutuje ze studentami, stawia

słodkimi ziemniakami i kukurydzą. Jest

miałego - podsumował uroki peruwiańskiej

dużo pytań. To bardzo dobry sposób na

pyszna. Drugim tradycyjnym daniem to lo-

komunikacji student ze Stanisławie.

uczania, ponieważ nie jest nudny. Wyposa

mo saltado, czyli wołowina w sosie z jarzy

żenie klasopracowni było bardzo nowocze

nami i specjalnymi przyprawami. Znakomi

sne i na wysokim poziomie. W ramach uni

cie smakują też steki z lamy lub alpaki.

INTERAKTYWNE ZAJĘCIA
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JAK SMAKUJE PERU

Na drogach nie obowiązują żadne prze
pisy ruchu drogowego, każdy jeździ jak mu

Wykładowcy, tak samo jak studenci za

wersytetu działało też mnóstwo klubów

W Peru istnieją setki odmian kartofli,

graniczni, przychodzili na zajęcia przed

pozaszkolnych oferujących ciekawe progra

gdyż właśnie ten kraj jest kolebką ziemnia

dziewiątą, Peruwiańczycy natomiast poją-

my wykorzystania wolnego czasu, od spor

ków, które na zboczach Andów uprawiano
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już ponad sześć tysięcy lat temu. Mają różne

swoją przyjaciółką Veroniką przez miesiąc

czystych wydm. Kolejnym miejscem na naszej

kształty, rozmiary, smaki i kolory. Natomiast

podróżowaliśmy po całym kraju. Zwiedzili

trasie znalazła się miejscowość Nazca, znana

z napojów najbardziej znana jest Inca Kola

śmy całą południową część Peru, zahaczyli

dziś na całym świecie za sprawą słynnych

0 kolorze złoto-jasno żółtym. Smakuje jak

śmy też o Boliwię.

ogromnych tajemniczych rysunków znajdują

cukierek rozpuszczony w wodzie gazowa

Spotkaliśmy prawdziwych Indian. Żyją

cych się na płaskowyżu. To tajemnicze znaki

nej. Po prostu uwielbiają tam słodkie napoje

wysoko w górach, ale trzeba pamiętać, że

symbolizujące zwierzęta i rośliny, które najle

- opisał pokrótce Peru od kuchni Zaolziak.

wszyscy Peruwiańczycy są potomkami In

piej zobaczyć z lotu ptaka. Ich pochodzenie

CZAS NA ZWIEDZANIE

ków. To bardzo serdeczni, otwarci i mili lu

nie jest zupełnie wyjaśnione, a jedna z teorii

dzie. I nadal noszą barwne stroje ludowe

mówi, że pochodzą od gości z kosmosu.

W tym kraju o bogatej, wielowiekowej hi

mające swój początek w kulturze Inków. Na

Naszym kolejnym przystankiem podróż

storii znajdziemy mnóstwo prawdziwych cu

tomiast mieszkańcy miast i wsi ubierają się

niczym był Kanion Golca uważany za naj

dów natury. Piękne krajobrazy tworzy z jed

podobnie jak Europejczycy - snuje swoje

głębszy kanion na Ziemi, którego dno przy

nej strony Amazonka, a z drugiej Andy. Tu

wspomnienia Tomasz.

ukrywa się wiele tajemnic z życia Inków.
Peru to też kraj kontrastów, w którym
obok siebie istnieją dwa światy - nędzy i luk

pomina krajobraz księżycowy. Pokryty jest
głazami i pozbawiony jakiejkolwiek roślin

PUSTYNIA, KANION
I TAJEMNICZE RYSUNKI

ności. A podczas zwiedzania miasta Arequipa spotkało nas trzęsienie ziemi i przyznaję,

susu. Stolica Lima położona nad Oceanem

Jedną z najbardziej niezwykłych atrakcji

Spokojnym jest zarówno największym por

Peru jest niewielka oaza Huacachina na pusty

tem Peru. To miasto z ciekawą architekturą

ni Atacama położona wśród wysokich piasz

Na trasie zwiedzania znalazło się również

1 licznymi zabytkami. Duże różnice widać po

czystych wydm sięgających prawie stu me

Cusco, dawna stolica państwa Inków oraz

że umierałem ze strachu - dzieli się swoimi
wrażeniami Tomasz.

między mniejszymi miastami i wioskami,

trów. - Po pustyni jeździliśmy w tak zwanych

Machu Piechu nazywane również „Zaginio

gdzie nie ma nawet dróg asfaltowych, a lu

off road buggy, czyli terenowych samocho

nym Miastem". - To najpiękniejsze, a zara

dzie żyją w bardzo skromnych warunkach.

dach bez drzwi, dachu, która posiadały tylko

zem najbardziej tajemnicze miasto świata.

- Za zwiedzanie Peru zabrałem się do

silnik i siedziska. Próbowaliśmy też sandboar-

Tu aż roi się od turystów, każdy chce go zo

piero po zakończeniu semestru. Wraz ze

dingu zjeżdżając na specjalnej desce z piasz

baczyć - dodaje Tomasz.
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KRÓTKI WYPAD DO BOLIWII
- Postanowiliśmy również zrobić krótki

pracują boliwijscy górnicy. Zjeżdżałem do

Po dziś dzień prowadzę korespondencję

kopalni u nas w Karwinie i muszę przyznać,

z peruwiańskimi liniami lotniczymi, na razie

wypad do Boliwii, by zobaczyć niezwykłe

że warunki są absolutnie nieporównywalne

niestety bez pozytywnego rezultatu - opi

miejsca tego kraju. Należy do nich bez

- stwierdził Zaolzianin.

suje niemiłe zdarzenie Tomasz Glac.

sprzecznie Salar de Uyuni, słynne solnisko
będące największą słoną pustynią na świę

POWRÓT PEŁEN PRZYGÓD

cie. W samym jej środku warstwa soli ponoć

- Chociaż Peru to bardzo atrakcyjny kraj

NA STARYCH ŚMIECIACH
Po powrocie zza oceanu Tomasz konty

przekracza nawet dziesięć metrów, a w po

i przywiozłem stamtąd mnóstwo pięknych

rze deszczowej na powierzchni solniska po

przeżyć, wspomnień, wrażeń i doświadczeń,

- Na uczelni zagranicznej zyskałem wiele

jawia się warstewka wody tworząc niesa

to zdarzyły się również mniej przyjemne

cennych doświadczeń. Poznałem wielu no

mowity efekt lustra.

nuuje studia w Ostrawie.

sprawy, jak kradzież niektórych dokumen

wych ludzi z różnych stron świata, nawiąza

tów czy pieniędzy.

łem międzynarodowe przyjaźnie. Pomimo

Jednak najbardziej przykre zdarzenie
spotkało mnie na lotnisku, kiedy w hali od

kilku przykrych wydarzeń uważam, że warto

sokości prawie 4 tys. metrów nad pozio
mem morza. W połowie XVI wieku odkryto

lotów okazało się, że sprzedano więcej bile

mnie wzbogacił i wszystkim studentom po

tu złoża srebra i Potosi stało się tak najbogat

lecam, by korzystali z zagranicznych wymian

szym miastem Ameryki Południowej. Pomi

tów niż miejsc na pokładzie samolotu i nie
mogłem odlecieć do domu.

mo, iż pokłady srebra zostały wyczerpane,

Co gorsza, nie otrzymałem też zastępcze

Pojechaliśmy też do Potosi, najwyżej po
łożonego miasta na świecie, bo leży na wy

było pojechać. Pobyt za oceanem bardzo

studenckich. Tam zdobyć można bardzo
cenne doświadczenia życiowe - stwierdza.

wydobycie innych cennych metali i minera

go biletu do Europy, bowiem kierownictwo

Do zakończenia studiów pozostają Toma

łów kontynuowane jest tu do dziś, zaś samo

linii lotniczych twierdziło, iż to moja wina,

szowi Glacowi jeszcze dwa lata. - Teraz to

miasto zostało wpisane na listę światowego

bo przyszedłem za późno.

dziedzictwa UNESCO.

chciałbym już skończyć studia wyższe i nie

Jednak jakimś cudem osoby, które stały

szykuję się na kolejny zagraniczny wyjazd stu

Skorzystaliśmy z możliwości zwiedzenia
kopalni i mogliśmy się na własne oczy prze

za mną w kolejce odleciały bez problemu.

dencki. Marzę wprawdzie jeszcze o Kaukazie

Na nic zdały się dyskusje i prośby. Byłem

lub Iranie, jednak tam udam się na wycieczkę

konać, w jak bardzo trudnych warunkach

zmuszony kupić nowy, wcale nie tani bilet.

w czasie wakacji - kończy swoje opowiadanie.

Machu Piechu
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dialnej oprawie - odgłosy gwaru transakcji handlowych, ekrany do
tykowe, filmy dokumentalne - można poznać atmosferę panującą
na średniowiecznym rynku.
Wycieczka skrzeczoniaków przy zmiennej jesiennej pogodzie
spełniła oczekiwania uczestników, za co należą się słowa podzięko
wania głównej organizatorce akcji - członkini skrzeczońskiego Koła
Elżbiecie Stróżczyk, byłej redaktor naczelnej miesięcznika ,,Zwrot'ł
DG / Fot.Tadeusz Guziur

Skrzeczoniacy w Krakowie
SKRZECZOŃ, KRAKÓW / Już tradycyjnie w okresie jesiennym
Miejscowe Koło PZKO w Boguminie-Skrzeczoniu zorganizowało
wycieczkę krajoznawczą. Po ubiegłorocznym zwiedzaniu Tarnow
skich Gór tym razem 7 października 35 uczestników wycieczki poje
chało autokarem do Krakowa.
Pierwszym przystankiem było Sanktuarium Świętego Jana Paw
ła II w Łagiewnikach, gdzie przewodnik, kapłan, zaznajomił zwie
dzających z historią budowy tego obiektu, jak również z cennymi
relikwiami papieża.

Zręczne ręce z Bystrzycy

Można było zobaczyć krew w szklanej ampułce umieszczonej

BYSTRZYCA / Wystawy klubów kobiet MK PZKO nigdy się nie znu

wewnątrz marmurowego ołtarza, płytę z grobu Jana Pawła II oraz

dzą. 14 ii 5 października zwiedzający wystawę w Domu PZKO w By

papieski krzyż pastoralny. Znajduje się tutaj również poplamiona

strzycy na własne oczy przekonali się, co potrafią zręczne ręce pań

krwią sutanna, w którą był św. Jan Paweł II ubrany 13 maja 1981 ro

z Klubu Kobiet MK PZKO w Bystrzycy.

ku, tj. w dniu zamachu na jego życie.
Po wyjściu ze Sanktuarium skrzeczoniacy jeszcze zwiedzili pobli
ską bazylikę Bożego Miłosierdzia.
Następnie, ponownie z przewodnikiem, wycieczkowicze zaliczyli
dwugodzinowy spacer po krakowskiej dzielnicy Kazimierz. To daw

Wśród eksponatów znalazły się prace wykonane najróżniejszymi
technikami. Można było podziwiać produkty przygotowane tak przez
najstarsze członkinie Klubu Kobiet, jak też przez ich młodsze koleżanki.
Wśród eksponatów znalazły się wyszywane obrusy, które tak
często można jeszcze zobaczyć w domach naszych babć.

ne samodzielne żydowskie miasto przyłączone do Krakowa dopie

Młodsze panie z Klubu Kobiet i MK PZKO mają już jednak inne za

ro pod koniec XVIII wieku. Według słów przewodnika ludność ży

interesowania. Bardzo popularnym ostatnio stał się patchwork, czy

dowska przed II wojną światową stanowiła jedną czwartą ludności

li technika polegająca na zszywaniu małych kawałków materiału

miasta. Tętniło tutaj życie oświatowe, kulturalne, artystyczne i spor

w całość, np. kołdrę czy poduszkę.

towe, a także religijne - w sześciu ortodoksyjnych synagogach.
Nadeszły jednak czasy okupacji hitlerowskiej, mieszkańcy zginę
li w niemieckich obozach koncentracyjnych - Bełżec, Płaszów, Au

Na wystawie w Bystrzycy znalazł się„kącik patchworkowy", jedna
z pań zwróciła uwagę na wzór pod nazwą„365", na którym pojawiło
się właśnie 365 kawałków materiału.

schwitz - i żydowska część Kazimierza opustoszała. Dziś Kazimierz

Obok eksponatów pań z Klubu Kobiet i MK PZKO w Bystrzycy wy

znów, jak przed wiekami, jest miejscem spotkań różnych kultur i na

różniały się prace Jerzego Wawrosza, który zajmuje się rzeźbą. Na wy

rodowości. Znajdują się tutaj pracownie artystyczne, galerie, ka

stawie prezentował rzeźby z motywami przyrody, sakralnymi i innymi.

wiarnie i restauracje, o czym mogli się przekonać także pezetkaowcy ze Skrzeczenia.
Ostatnim miejscem wycieczki był w 2010 roku otwarty szlak tu

- Drewno nas prowadzi przez całe życie, od kolebki do grobu.
Praca z drewnem fascynowała mnie od zawsze, ale dopiero na eme
ryturze znalazłem na nią czas - mówił Jerzy Wawrosz.

rystyczny „Śladem europejskiej tożsamości Krakowa", który na głę

Wystawy klubów kobiet są chętnie odwiedzane przez członkinie

bokości kilku metrów znajduje się we wschodniej części Rynku

innych klubów. - Przyjechały koleżanki od Bukowca aż po Błędowi

Głównego między Sukiennicami i Kościołem Mariackim.

ce. Jest to taki zwyczaj między klubami, że chodzimy sobie wzajem

Podziemna ekspozycja prezentuje nie tylko bogatą historię Kra
kowa, ale też związki, jakie łączyły to miasto z najważniejszymi
w średniowiecznej Europie ośrodkami handlu i kultury. Na wysta
wie można było zobaczyć między innymi średniowieczne narzę
dzia, zabytkowe monety, gliniane figurki, ozdoby, kostki do gry.
Szlak turystyczny prowadzi pomiędzy kamiennymi i ceglanymi
murami piwnic dawnych obiektów handlowych i dzięki multime

nie na wystawy - mówiła przewodnicząca Klubu Kobiet w Bystrzycy
Anna Olszar.
- Większość eksponatów pochodzi od naszych członkiń, ale są
też prace koleżanek, które nie należą do klubu - dodaje.
Na wystawie też można było zakupić pierniczki zdobione przez
Dagmar Lachmanovą z Góralskiej Swobody, wystawione zostały rów
nież prace dzieci ze świetlicy szkolnej.

AS / Fot. Anna Szotkowska
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ska oraz Anna Seretny z Uniwersytetu Jagellońskiego wypowie
działy się na temat obecnej sytuacji polszczyzny za granicą.
Podczas panelu dyskusyjnego omawiano takie tematy jak rodzi
na, szkoła, język, tożsamość czy tradycja.
Organizatorem konferencji było Centrum Pedagogiczne dla Pol
skiego Szkolnictwa Narodowościowego w RC.
AS / Fot. Anna Szotkowska

Dzieci jak walizka
CZESKI CIESZYN / W środę 18 października w Ośrodku Kultury
Strzelnica w Czeskim Cieszynie odbyła się konferencja„Język w prze
strzeni międzykulturowej. Nauczanie języka polskiego w polskich
szkołach w Republice Czeskiej".
W spotkaniu wzięli udział głównie nauczyciele polskich szkół
podstawowych na Zaolziu, ale też rodzice czy inne osoby zaintere
sowane tematem.
- Pragnę przywitać państwa na konferencji na prawdziwym po
graniczu kulturowym i językowym. My znajdujemy się w budynku
Cieszyńskiego Towarzystwa Strzeleckiego, prawdziwego świadka
historii - mówiła na wstępie dyrektor Centrum Pedagogicznego dla
Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie
Marta Kmet’.
Podczas konferencji zastanawiano się nad rolą języka na styku
dwu i więcej kultur, nad postrzeganiem tożsamości u dzieci i na
stolatków czy nad tym, jakie korzyści niesie lub nie dwu- i wieloję
zyczność.
Pierwszy wykład wygłosiła profesor Halina Grzymała-Moszczyńska z Uniwersytetu Jagiellońskiego, która prowadzi badania doty
czące polskich migrantów. Profesor Moszczyńska zastanawiała się,
kim są dzieci i młode pokolenie migrantów pod względem zróżni
cowania tożsamości dzieci z rodzin jednorodnych kulturowo i ro
dzin dwukulturowych. - Dzieci rodziców podejmujących decyzję
o migracji traktowane są trochę jak walizka. Walizka, która nie ma
wiele do powiedzenia, bo po prostu jest zabierana z jednego kraju
do drugiego - mówiła profesor, ale dodała, że związane z tym pro
cesy są o wiele bardziej skomplikowane.
Mówiła o tym, co to znaczy być w środowisku kulturowo niejed
norodnym. - Mówi się o młodym pokoleniu migrantów i o dzie
ciach migrantów. Nie da się z sensem mówić o jednorodnej grupie.
Zróżnicowanie wiekowe nie wpasowuje się w jednorodną katego
rię. Często rodzice np. mówią: to jest łatwe, bo my przecież wracamy
do Polski. Rodzice wracają, natomiast dziecko przyjeżdża do kraju
sobie nieznanego, który się często kojarzy tylko z wakacjami u bab
ci. Musimy pamiętać o tym, że dzieci bardzo wrażliwie reagują na
problem zakorzenienia. - Profesor zwróciła też uwagę na fakt, że sy
tuacja dziecka, które dołączyło do rodziny za granicą, a dziecka, któ
re przyjechało razem z rodzicami jako emigrant do nowego kraju,
jest całkowicie odmienna.
Wykład pt. „Polacy na Zaolziu. Historia - tożsamość - przyszłość.
Między lojalnością wobec państwa a obowiązkiem wobec ojców"
wygłosił Józef Szymeczek z Uniwersytetu Ostrawskiego. Ewa Lipiń
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Podwójne świętowanie w ambasadzie
PRAGA /Tegoroczne obchody Święta Niepodległości w Ambasa
dzie RP w Pradze były wyjątkowe.
Uroczystość była bowiem też okazją do świętowania 130. roczni
cy powstania Klubu Polskiego w Pradze.
Ambasador Grażyna Bernatowicz podkreśliła znaczenie Klubu Pol
skiego w Pradze. - Nie muszę zebranych tu Państwa zapewniać, jak
ważni w polityce Rzeczypospolitej Polskiej są Polonia i Polacy miesz
kający poza granicami kraju - powiedziała ambasador i podziękowała
za dotychczasową działalność Zarządu i członków Klubu Polskiego.
Goście, którzy zawitali w czwartek 9 listopada do Ambasady,
mogli obejrzeć wystawę okolicznościową opisującą historię i dzia
łalność Klubu Polskiego.
Również program kulturalny uroczystości zapewnili członkowie
i sympatycy Klubu Polskiego w Pradze. Wystąpił m.in. chór„A to my';
który od niedawna działa w ramach Klubu.
Klub Polski w Pradze powstał w 1887 roku. Miał też trudne chwile
w swojej historii. Działał od 1887 roku aż do okupacji hitlerowskiej.
W czasach komunistycznych jedyną polską organizacją, na którą
wtedy zgodziły się władze, był Polski Związek Kulturalno-Oświato
wy, który działał na terenie Zaolzia. Dopiero 3 maja 1989 roku uda
ło się założyć Miejscowe Koło PZKO w Pradze, na jego czele stanął
wiceprezes przedwojennego Klubu Polskiego Jerzy Gajdzica.
- Był to pierwszy sukces praskich działaczy pochodzenia polskie
go, którzy jednak w dalszym ciągu marzyli o założeniu stowarzysze
nia, które by zaspokajało potrzeby żyjących w Pradze Polaków i oby
wateli czechosłowackich pochodzenia polskiego mających swoje ko
rzenie nie zawsze na Zaolziu, ale również w różnych stronach Polski.
Marzenie to udało się zrealizować po zmianie sytuacji politycznej
w kraju. Na zebraniu członkowskim w dniu 29 sierpnia 1991 roku
podjęta została decyzja o rozwiązaniu 95. Miejscowego Koła PZKO
i reaktywowaniu Stowarzyszenia Klub Polski z siedzibą w Pradze można przeczytać w pracy„Stowarzyszenie Klub Polski w Pradze w la
tach 1991-2007" Krystyny Olaszek-Kotynek.
H5 (Fot. Halina Szczotka)
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Imprezę prowadziła Mariola Mikołajczak. W uroczystościach wzię
li udział wójt Trzycieża Miroslav Jaworek oraz przedstawiciele sąsied
nich Kół PZKO. Goście wyrazili uznanie obu Kołom za dotyczasową
pracę i złożyli życzenia wielu kolejnych udanych przedsięwzięć
Organizatorzy przygotowali również bogaty bufet.
Magda Tomeczek / Fot. Paweł Pieter

Gapcio wrócił ze srebrnym pucharem
KROSNO / Z Krosna wrócił w nocy 20 października teatrzyk dzie
cięcy Gapcio (MK PZKO Niebory). Na XXXIV Festiwal Teatrów Dzie
cięcych z Udziałem Zespołów Polonijnych Puchar Uśmiechu zagrał
„Koty w butach".
Spektakle teatrów dziecięcych z Polski, Republiki Czeskiej i Ukra
iny oglądała komisja artystyczna w składzie: Ewa Żukowska, specja
lista teatrów dziecięcych i młodzieżowych, aktor Maciej Owczarek
i łłenryk Wichniewicz - reżyser, instruktor teatralny i pedagog.
Spektakl teatrzyku Gapcio został bardzo pozytywnie przyjęty
przez krośnieńską publiczność. Spodobał się też jury, które postano
wiło przyznać zespołowi Srebrny Puchar Uśmiechu, zaś prowadzącej
teatrzyk Halinie Szczotka wyróżnienie specjalne instruktorskie.

Harcerze w Karwinie
KARWINA / Cztery zaolziańskie drużyny harcerskie przyjechały
na Zlot Poobozowy, który tym razem odbył się w Karwinie w pierw
szy weekend listopada. Tematem tegorocznego Zlotu była „Tajem
nica Larisch Mónnicha".

Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu miało miejsce w sobotę

Głównym organizatorem była 2. Karwińska Drużyna Plarcerska

21 października. Zespół nie czekał na galę, wracał na Zaolzie w nocy

„Wielka Niedźwiedzica". W przygotowaniach i organizacji pomagała

z piątku na sobotę, by móc wystąpić na Gali Jubileuszowej z okazji

również drużyna wodniacka „Grom" z Bystrzycy.

70-lecia PZKO w Teatrze Cieszyńskim.

(HS) / Fot. Halina Szczotka

- Szukaliśmy jakiegoś miejca, które nie znajduje się blisko cen
trum miasta i cywilizacji. Zarazem szukaliśmy miejsca, które repre
zentuje dawną Karwinę. Stare Miasto to część miasta, która powoli
zanika z powodu szkód górniczych - wyjaśnił Filip Tomanek, PWD
(przewodnik).
Również temat tegorocznego Zlotu nawiązywał niejako do Kar
winy, której już nie ma.
- Zadaniem harcerzy było odnaleźć dawny skarb Larischa. Wska
zówkami były kartki z pamiętnika porozmieszczane w miejscach hi
storycznych w Karwinie - powiedział przyboczny Patrik Koch.
Uczestników podzielono na 6 grup, do rozwiązywania zagadki
włączyła się również drużyna opiekunów „Kadry". Poszukiwania ta
jemniczego skarbu karwińskiego hrabiego zaprowadziły harcerzy
do krzywego kościoła św. Piotra z Alkantary, grobu dr. Olszaka w Karwinie-Dołach, mostu w Karwinie-Darkowie, pomnika Floriana w Kar-

Obwód gnojnicki świętował

winie-Granicach, biblioteki oraz browaru. Według planu trasa liczyła
od 15 do 20 km.

TRZYCIEŻ / W sobotę 14 października odbył się w trzycieskim

- Nowością był dla mnie na przykład browar. Zaciekawiło mnie

Domu Kultury Koncert 70-lecia Polskiego Związku Kulturalno-

również zwiedzanie biblioteki.. Przeżyciem była piesza wędrówka ze

Oświatowego w RC. Przygotowały go razem Miejscowe Koła PZKO

Starego Miasta aż do krzywego kościoła - zdradziła harcerka Agata

w Gnojniku i Trzycieżu.

z drużyny harcerskiej im. Żwirki i Wigury w Cierlicku.

Koncert był zwieńczeniem wspólnych imprez obu Kół, organizo

Był też czas na rozmowy, świecowisko - czyli pieśni śpiewane przy

wanych w roku jubileuszowym. W programie wystąpiły tradycyjnie

świetle zapalonych świec, czuwanie. W Domu PZKO w Karwinie-Sta-

dzieci z Polskiej Szkoły Podstawowej im. Jana Kubisza w Gnojniku,

rym Mieście wieczorami rozlegały się grane na gitarach dźwięki znanej

chór Lira z Karwiny-Darkowa oraz kapela z polskich Ornontowic

pieśni„Płonie ognisko", ale również polskich piosenek popularnych.

„Śląskie Bajery" która rozbawiła i rozśpiewała publiczność. Kapela

Zlot trwał trzy dni, od piątku 3 listopada do niedzieli 5 listopada,

współpracuje z zespołem „Blaf", który również zagrał kilka swoich

kiedy to zmęczeni, ale pełni przeżyć harcerze rozjechali się do domów.

przebojów.

kc
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Dorota Kohut, dyrektorką Ośrodka Edukacyjno-RehabilitacyjnoWychowawczego w Ustroniu, która pracuje z dziećmi niepełno
sprawnymi, mówiła o tym, że chociaż praca zajmuje jej większość
czasu, to warto poświęcić ten czas. - Mam duże szczęście, że robię
to, co lubię, więc praca sprawia mi dużo przyjemności - mówiła.
Panowie przyznali, że w młodości obaj parali się folklorem. Mó
wili o swojej drodze do biznesu równocześnie podkreślając waż
ność rodziny, która nie powinna zostać na bocznym torze.
Anna Wójcik-Pruszyńska większość życia spędziła w Warszawie,
gdzie pracowała w korporacjach. Dziś mieszka w Ustroniu i jest współ
założycielką placówki edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w Ustroniu.
IV edycja Wolnej Szkoły Filozoficznej im. Jana Szczepańskiego
trwała od 16 do 19 października.

AS / Fot. Anna Szotkowska

Trzy jubileusze
GUTY / MK PZKO w Gutach żyje w tym roku trzema jubileuszami.
Mija 40 lat od zbudowania domu PZKO, Koło obchodziło też 70-lecie Związku oraz 50-lecie dożynek w Gutach.
W środę 18 października w MK PZKO w Gutach została otwarta
„Wystawa fotografii z okazji 50. dożynek w PZKO Guty i 70-lecia PZKO".
Na wystawie, którą oglądać można było do niedzieli 22 październi
ka, znajdowały się przede wszystkim zdjęcia wszystkich gazdów doży
nek organizowanych przez Miejscowe Koło, zdjęcia prezesów Koła oraz
zdjęcia przebiegu prac remontowych prowadzonych w Domu PZKO.
Ponadto na wystawie jubileuszowej znalazły się też fotografie
z cyklicznych imprez odbywających się w Miejscowym Kole w Gu
tach, a także spotkań z polskimi partnerami z Jasienicy.
AS / Fot. Magda Tomeczek

Kawiarenka z Chopinem
LIGOTKA KAMERALNA / W Ligotce Kameralnej było i jest nadal
kilka rodzin o nazwisku Sabela, względnie z włoskiego Sabella. Każ
da z tych rodzin wyróżniała się czymś szczególnym i jest obdarzona
różnymi talentami.
W ramach obchodów 70-lecia PZKO został przygotowany jako wy
raz podziękowania dla członków i sympatyków PZKO program pod ty
tułem,.Kawiarenka z Chopinem", który odbył się 1 października w Do
mu Kultury. Program został przygotowany i zaprezentowany przez sa
mych członków rodziny Sabela z Łąki. Łąka kojarzy nam się zawsze
z pięknymi kolorowymi kwiatami i tak też cały program był wykonany.
Już kiedy zabrzmiały pierwsze tony utworów Fryderyka Chopi
na, miało się wrażenie, że sam kompozytor wcielił się w wykonaw
czynie - pianistki. Nie zabrakło też poezji, również ligockiej poetki
Ewy Sabeli-Furtek, bo poezja to muzyka wyrażona słowami.

Wolna Szkoła Szczepańskiego
CIESZYN/W ramach tegorocznej edycji IVWolnej Szkoły Nauk Fi

g-moH",„Mazurek F-dur", walce a-moll i Ges-dur,„Lento",„Fantazja -

lozoficznych i Społecznych im. Profesora Jana Szczepańskiego wy

Impromptus cis-moll", „Grand Polonez As-dur" i in., które brawuro

stąpiło wielu ciekawych gości. Między nimi byli też Zaolziacy, Ma

wo wykonały Magda Sabela i Joanna Sabela-Szpyrc, prezes MK

riusz Wałach i Tadeusz Famy, którzy zostali zaproszeni do panelu dys

PZKO. Pieśń Chopina „Życzenie" zaśpiewała czystym, miłym głosem

kusyjnego pt. Drogi do sukcesu w działalności publicznej i prywatnej.

najmłodsza wykonawczyni - Zuzia Sabela.

W panelu dysuksyjnym wzięły udział też panie z prawego brzegu

Uczestników zebranych przy stołach obsługiwał najmłodszy

Olzy - Dorota Kohut oraz Anna Wójcik-Pruszyńska. Moderowali Sta

mężczyzna z rodu, który cicho uwijał się między stołami. A stoły

nisław Kubicius i Marek Rembierz.

ozdobione były pięknie, kolorowo, bukietami przekąsek.

Rozmówcy zastanawiali się, na czym polega droga do sukcesu,

Była to wspaniała uczta duchowa dla wszystkich, za którą wyko

panowie przedsiębiorcy podkreślali, że w biznesie nie warto sku

nawcom serdecznie dziękujemy i życzymy dalszych udanych kon

piać się na zarabianiu pieniędzy, ważny jest dobry pomysł, ale też

certów.

cierpliwość, uczciwość, wytrwałość.
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w myślach w czasy, kiedy żył. Zabrzmiały takie utwory, jak„Polonez

ZWROT I 11/2017

Pezetkaowcy i sympatycy z bigotki Kameralnej
Fot. Archiwum PZKO

WIĘCEJ WYDARZEŃ NA WWW.ZWROT.CZ

WYDARZENIA

Aktywni cieszyńscy pezetkaowcy założyli m.in. chór Harfa, który
istniał przez 65 lat, mniejsze zespoły Remini i Parafraza, liczne kluby,
na przykład Klub Kobiet, Młodych, Brydżowy, Miłośników Teatru,
Propozycji. Przez 70 lat działalności organizowano wiele imprez i ini
cjatyw, Koło zresztą jest bardzo aktywne do dzisiaj.
Wystawę na temat historii MK przygotowała Wanda Kufa. Jak jed
nak podkreśliła, działalność Koła była tak bogata, a kroniki tak ob
szerne i pełne ciekawych informacji, że przedstawione na planszach
wystawowych dane i zdjęcia są zaledwie zalążkiem dziejów Koła.
Bardziej dociekliwi mogli uzupełnić informacje przeglądając udo
stępnione na wystawie kroniki.

(pe) / Zdjęcia Elżbieta Przyczko

W Domu PZKO na Bożka
uczczono dwie rocznice
CZESKI CIESZYN / Dwie okazje do świętowania postanowili uczcić
działacze Miejscowego Koła PZKO Czeski Cieszyn-Centrum. W sobot
nie popołudnie 4 listopada zaprosili do Domu PZKO przy ul. Bożka na
uroczystość z okazji 70-lecia PZKO oraz Miejscowego Koła połączoną
z obchodami rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
W programie był recital fortepianowy oraz prelekcja i wystawa
o historii Miejscowego Koła, a następnie spotkanie towarzyskie.
W dużej sali Domu PZKO zebrało się sporo osób. Jak zauważyła pre
zes MK Małgorzata Rakowska, na uroczystość przybyli nie tylko
członkowie Koła, ale również prezesi i działacze okolicznych Kół, jak
Osiedle i Park Sikory, które z MK Centrum łączy wspólna aż do roku
1974 historia.
- 11 listopada 1918 roku był przełomowym dniem w całej Euro

Konkurs Kronik PZKO
CZESKI CIESZYN / 21 października w lokalach teatru w Czeskim
Cieszynie odbyła się w ramach Gali Jubileuszowej z okazji 70-lecia

pie, przede wszystkim jednak w Polsce, która po latach niewoli odzy

PZKO wystawa kronik MK PZKO. Rada organizacyjna ZG PZKO zde

skała niepodległość - mówiła inaugurując obchody Małgorzata Ra

cydowała, że wybierze najlepiej prowadzone kroniki.

kowska. - Na Śląsku Cieszyńskim była tego roku jeszcze jedna ważna

Do konkursu zgłoszono 33 kronik z MK PZKO w Trzanowicach,

data, 19 października. Wtedy powstała Rada Narodowa Księstwa

Trzyńcu-Starym Mieście, Hawierzowie-Szumbarku, Kocobędzu, Łyż-

Cieszyńskiego, jako pierwsza w nowej, niepodległej Polsce - dodała.

bicach-Wsi, Olbrachcicach, Stanisłowicach.

Z okazji 99 rocznicy wydarzeń 11 listopada Koło postanowiło za

Jurorzy i goście Gali mogli obejrzeć też kroniki zespołu tanecz

prosić na koncert fortepianowy na cztery ręce. W duecie wystąpiły

nego „Suszanie", kroniki MK PZKO Piotrowice, Leszna Dolna, Koco-

znane polskie pianistki i pedagożki, koncertujące w kraju i zagrani

będz-Ligota, Jabłonków, Czeski Cieszyn-Centrum oraz kronikę inte

cą Magdalena Jasińska-Żaba oraz Marta Miech. Artystki wybrały do

raktywną z Błędowic.

repertuaru utwory polskich kompozytorów z okresu, kiedy Polska

Komisja przede wszystkim bardzo pozytywnie oceniła i wyróż

była zniewolona, czyli XIX wieku. Goście spotkania usłyszeli w ich

niła interaktywną kronikę MK PZKO Błędowice, która jako pierwsza

wykonaniu utwory Karola Kurpińskiego, Maurycego Moszkowskie-

w terenie prezentowana była w formie elektronicznej.

go, Wojciecha Sowińskiego i Juliusza Zarębskiego.

Oprócz tego komisja konkursowa postanowiła wyróżnić nastę
pujące kroniki MK PZKO:

W drugiej części spotkania skupiono się na przedstawieniu dzie
jów Miejscowego Koła, które powstało wkrótce po założeniu w 1947

1.

roku Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego. W imieniu Zarzą

2. Kronikę zespołu Suszanie MK PZKO Sucha Górna

du Głównego za organizację sobotniej uroczystości podziękowała

3. Kronikę MK PZKO Leszna Dolna
4. Kronikę MK PZKO Kocobędz i Olbrachcice

zebranym Anna Piszkiewicz, która jest również członkiem zarządu
MK Czeski Cieszyn-Centrum.
Historię Koła od chwili jego powstania po dzień dzisiejszy przed
stawiła w skrócie prezes Rakowska. Warto przypomnieć, że Koło

Kronikę MK PZKO Łyżbice-Wieś

5. Kronikę MK PZKO Czeski Cieszyn-Centrum
6. Kronikę MK PZKO Jabłonków
7. Kronikę MK PZKO Karwina Stare Miasto

w obecnej nazwie powstało w 1974 roku, po podziale Koła Czeski

- Wszystkim działaczom PZKO, którzy kroniki prowadzili lub

Cieszyn na trzy mniejsze koła. MK Centrum jest jednak faktycznym

obecnie prowadzą, należą się wyrazy głębokiego szacunku i szczere

kontynuatorem działalności pierwotnego Koła. To ono bowiem zo

podziękowania za niezmierną ofiarność i poświęcenie. W kronikach

stało po podziale w zajmowanym w tym czasie przez cieszyńskich

znaleźć możemy bardzo cenne i niekiedy jedyne źródło informacji

pezetkaowców budynku przy ul. Bożka oraz kontynuowało działal

o bogatej działalności MK PZKO i tym samym całego naszego związ

ność większości istniejących do tego czasu zespołów i klubów.

ku - stwierdził Jarosław Miczek.

(RED) / Fot. Wiesław Przeczek
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Członkowie komisji sejmowej na Zaolziu
REGION / Od 21 do 22 października gościli na Zaolziu przedsta
wiciele Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą.
W piątek członkowie komisji spotkali się z przedstawicielami
polskich organizacji w Konsulacie Generalnym RP w Ostrawie. Pod
czas spotkania rozmawiano m.in. o działalności młodzieży w ra

Ml LIKÓW / Jak obchodziło 70-lecie Miejscowe Koła PZKO w Mili
kowie? Oczywiście teatralnie.

mach Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej w RC, mediach polskich,

Zespół teatralny przygotował na jubileusz nową sztukę. Ponow

poruszano też temat uzyskania stypendium rządowego przez ob

nie sięgnął po tekst Ireny i Jana Czudków, tym razem był to scena

cokrajowców mających polskie obywatelstwo.

riusz pt.„Muszymy se pumogać". I tradycyjnie już rozbawił widzów

W sobotę 21 października członkowie komisji zwiedzili Dom MK
PZKO w Karwinie-Frysztacie, Szkołę i Przedszkole im. Żwirki i Wigury
w Cierlicku oraz Żwirkowisko. Komisja odwiedziła Dom Polski Żwirki
i Wigury, spotkała się z Harcerstwem Polskim w RC oraz z przedstawi
cielami Komisji Szkolnej Kongresu Polaków w RC.
W sobotę po południu posłowie wzięli udział w Gali Jubileuszo

do łez. Spektakl pokaże jeszcze w Wędryni 25 listopada.
Przed dorosłymi aktorami swoje umiejętności pokazały dzieci
z miejscowej polskiej szkoły i przedszkola. I trzeba przyznać, że
w Milikowie nie brakuje talentów aktorskich również wśród naj
młodszych.
W przerwach między występami grała kapela Lipka, która zagra

wej z okazji 70-lecia Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego
w Teatrze Cieszyńskim. W niedzielę zaś zwiedzili Dom MK PZKO

ła też piosenkę o Milikowie, do której tekst napisał Józef Mazur.

w Wędryni i spotkali się z wójtami gmin Wędryni i Bystrzycy. Przed
południem obejrzeli też Dom PZKO w Mostach koło Jabłonkowa.

rię koła. Autorami tekstu są Irena Cieślar i Stanisław Kantor. Opraco

Oprowadzał ich prezes MK PZKO Andrzej Niedoba.
- Naszą rolą jest utrzymywanie kontaktu z naszymi rodakami
przebywającymi poza granicami kraju. Wizyta została przygotowana
w tym terminie nieprzypadkowo, ponieważ bardzo zależało nam na
tym, żeby wziąć udział w uroczystej gali 70-lecia Polskiego Związku
Kulturalno-Oświatowego w RC. Odwiedziliśmy też miejsca pamięci,
szkoły, przedszkola, placówki oświatowe, które są ważne z punktu wi
dzenia wychowania w polskości, utrzymania tożsamości narodowej
i integracji z ojczyzną. Wizyta jest ze wszech miar udana, zobaczyli
śmy wiele miejsc, ale też jesteśmy pod wielkim wrażeniem tego, jak
bardzo zintegrowane jest środowisko naszych rodaków, jak wspania

Z okazji jubileuszu wydano również publikację opisującą histo
waniem graficznym zajęła się Renata Staszewska. Ilustracje do pu
blikacji zrobiła Blanka Suszka-Szczuka.
Uroczystość była okazją do odznaczenia najbardziej zasłużo
nych członków. Do Złotej Księgi PZKO wpisali się Wanda Kantor oraz
Stanisław Kantor.
MK PZKO w Milikowie-Centrum powstało 30 listopada 1947 ro
ku. Wtedy w gospodzie u Mrózka spotkało się 32 Polaków, którzy
tego dnia stali się członkami PZKO. Pierwszym prezesem został Jó
zef Raszka.
Dom PZKO w Milikowie-Centrum otwarto uroczyście 8 września
1984 roku. Na uroczystości pojawiło się wtedy ponad tysiąc osób.

le funkcjonuje PZKO. Zetknęliśmy się z jakimiś problemami, o których

Droga do własnej siedziby nie była łatwa. - Przez parę miesięcy

nawet nie wiedzieliśmy, i temu też ta wizyta służyła, żeby tu na miej
scu i na bieżąco zapoznać się z problemami, z którymi borykają się

zbieraliśmy zgody różnych urzędów, a po ich przedstawieniu w wy

nasi rodacy. Z tą wiedzą pojedziemy do Warszawy i przedstawimy na
komisji pozostałym członkom delegacji i też innym parlamentarzy

okazało się, że zapomnieli zażądać jeszcze tej czy innej zgody. Tak

stom. Będziemy się starali, współpracując z Senatem, który dysponu

prezes Stanisław Kantor jeździł niezliczoną ilość razy do Frydku,

dziale budowlanym Powiatowej Rady Narodowej we Frydku-Mistku
było kilkakrotnie i sprawa ciągnęła się miesiącami. (...) Ówczesny

je dzisiaj środkami na Polonię i Polaków poza granicami kraju, rozma

przeważnie na motorze. Pamięta, jak z jednym „papierkiem" jechał

wiać i uczulać na problemy, o których rozmawiano, chcemy te proble

w jednym tygodniu trzykrotnie! - można przeczytać w okoliczno

my próbować rozwiązywać. Doznaliśmy też wyjątkowtch wrażeń

ściowej publikacji.

artystycznych i duchowych. Na Gali Jubileuszowej panowała wspa

Koło pracuje bardzo aktywnie. Oprócz zespołu teatralnego dzia

niała atmosfera, jesteśmy bardzo zadowoleni, że wizytę udało się zre

ła w Milikowie Klub Kobiet, który raz na dwa lata przygotowuje wy

alizować w tym terminie - stwierdziła przewodnicząca Komisji Łącz

stawę prac ręcznych. Aktywnie spotykają się też Klub Seniora i Klub

ności z Polakami za Granicą Anna Schmidt-Rodziewicz.
Zebrani zapalili też znicze pod pomnikiem Polaków zamordowa

Młodych. Koło też co roku bierze udział w Góralskim Święcie przy

nych podczas II wojny światowej w Mostach koło Jabłonkowa.

w Lasku Miejskim w Jabłonkowie.

AS / Fot. Anna Szotkowska
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gotowując wóz alegoryczny do korowodu oraz prowadząc stoisko
HS / Fot. Halina Szczotka

Podczas dyskusji poruszano np. znaczenie miejsca, w którym ba
I MOKATE

dany obiekt się znajduje, czyli zdaniem niektórych dyskutantów te
atr w małym mieście nie będzie cieszył się takim zainteresowaniem
wśród Internautów, jak teatr znajdujący się w aglomeracji. Badania
przeprowadzono w 2016 roku.
Organizatorem konferencji był Wydział Zamiejscowy w Cieszy
nie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, współorganiza
torem Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w RC.
AS / Fot. Anna Szotkowska

Marketing w kulturze
CIESZYN / CZESKI CIESZYN / 26 i 27 października odbyła się IV Mię
dzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne problemy zarzą
dzania i marketingu w instytucjach kultury" i warsztaty doskonalące
kompetencje menedżerów i animatorów instytucji kultury i placó
wek kulturalno-oświatowych.
Konferencję otwarto w czwartek przed południem na Zamku
w Cieszynie. W ramach konferencji wystąpiło wielu naukowców

Hutnik ponownie laureatem

i specjalistów poruszających się w dziedzinie biznesu, marketingu,

BIELSKO-BIAŁA/W dniach 12-15 października przebiegał w Biel

kultury. W czwartek uczestnicy konferencji zwiedzili również Mu

sku-Białej XIII Międzynarodowy Festiwal Chórów im. Kazimierza Fo-

zeum Drukarstwa w Cieszynie. Poza tym brali udział w konferencji

bera. Historia imprezy sięga 1996 roku, a jej głównymi organizatora

i warsztatach tematycznych.
Jednym z wykładowców była Katarzyna Walotek-Ściańska z Uni

mi są Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Bielsku-Białej wraz
z Regionalnym Ośrodkiem Kulturyw i ZPSM w Bielsku-Białej.

wersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Prelegentka w ramach

23 zespołów z różnych zakątków Polski, Czech, Słowenii oraz Wę

warsztatów przedstawiła swoje badania i wnioski nt. Zarządzania

gier miało możliwość uczestniczenia w 2 konkursach (jeden o Grand

komunikacją instytucji kultury w mediach społecznościowych. Wa

Prix Festiwalu, drugi o prymat w Przeglądzie Chórów Seniora),

lotek-Ściańska badała działania teatrów w województwie śląskim

w warsztatach dla chórzystów, seminarium dla dyrygentów i udział

poprzez media społecznościowe - ruchy postów, instalacje aplika

w uroczystym Koncercie Inauguracyjnym w jednej z bielskich świą

cji, pozytywne i negatywne komentarze itp.

tyń a następnie w Koncertach Festiwalowych w miejscowościach

- Moje badania dotyczyły obecności w mediach społecznościo

powiatu bielskiego, cieszyńskiego i pszczyńskiego.

wych, zarządzania tą obecnością i zarządzania komunikowaniem.

W piątek 13 października Polski Zespół Śpiewaczy Hutnik pod ba

Oprócz staży we wszystkich teatrach dokonywałam pomiarów dzia

tutą dyrygenta Cezarego Drzewieckiego, który po dwuletniej prze

łań poprzez media społecznościowe. Analizowałam liczbę obser

rwie zdrowotnej powrócił do chóru we wrześniu, wyśpiewał w Prze

wujących, liczbę unikalnych użytkowników i zaangażowanie, polu

glądzie Chórów Seniora „Złoty Dyplom" oraz Wyróżnienie Katedry

bione treści, liczbę subskrypcji, komentarze, liczbę wyświetleń fil

Chóralnej Akademii Muzycznej w Katowicach wraz z zaproszeniem

mów itd. - mówiła wykładowczyni.
Największy ruch na stronach badanych teatrów zarejestrowano

na Koncert Laureatów Konkursów Chóralnych w Katowicach. Chóro
wi akompaniowała pianistka Beata Drzewiecka.

podczas znaczących wydarzeń, np. festiwali. Najliczniejszą grupą

Absolutnym zwycięzcą i zdobywcą Grand Prix wraz z nagrodą

odwiedzającą strony jednego z teatrów w okresie badanym, który

dla najlepszego dyrygenta festiwalu, został prawie pięćdziesięcio-

trwał sześć miesięcy, byli użytkownicy pomiędzy 25-34 rokiem ży

osobowy węgierski zespół młodzieżowy Cantemus Gyermekkar

cia. Wykładowczyni wskazała również na to, że warto dostosować

z Nyiregyhäza.

stronę internetową, by ją można było przeglądać na tablecie czy

PZŚ Hutnik miał zaszczyt koncertować w sobotę 14 października

smartfonie, ponieważ jest to narzędzie, którego najczęściej używa

właśnie z tym chórem na Koncercie Festiwalowym w kościele ewan

ją młode osoby.
- Badania wskazały też, że nie jest dobrze być nadaktywnym. Je

gelicko-augsburskim w Wiśle.

śli teatr wrzucał 3-4 posty dziennie, to one gdzieś tam zanikały i też

rozpoczął występ Akademickiego Zespołu Muzycznego Politechniki

wskazywano, że to jest niepokojące, denerwuje to i drażni. Myślę, że

Śląskiej w Gliwicach pod dyrekcją Krystyny Krzyżanowskiej- Łobody.

Wiślański koncert, prowadzony przez ks. Waldemara Szajthausera

ograniczenie do maksymalnie dwóch dziennie jest trafne. Najgor

Słowa podziękowania za ucztę muzyczną pełną nowatorskich

sza była sytuacja w teatrach, kiedy działo się to raz na miesiąc tylko

ujęć i aranżacji przekazał biskup diecezji cieszyńskiej Kościoła

w sytuacji premiery - mówiła prelegentka.

Ewangelicko-Augsburskiego w RP ks. dr Adrian Korczago.

Wykładowczyni mówiła też o tym, że ważne jest określenie celu
biznesowego, strategicznego i komunikacyjnego. Zdefiniowanie
grup docelowych pozwoli też sformułować właściwą strategię.

Doroczne spotkanie miłośników śpiewu chóralnego u stóp Be
skidów zakończyło tegoroczny XIII Festiwal „Gaudę Cantem".
A. Kornuta / Fot. Arch, chóru
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Jubileusz w Trzyńcu tyżbicach-Wsi
TRZYNIEC / Uroczystość z okazji 70-lecia istnienia związku roz
poczęli w piątek 27 października członkowie MK PZKO Trzyniec-

MOSTY KOŁO JABŁONKOWA / Jedna z najbardziej znanych i ce

-Wieś od odsłonięcia tablicy pamiątkowej w budynku byłej polskiej
szkoły w Łyżbicach.

nionych polskich poetek, prozaików i autorek literatury dziecięcej
spotkała się we wtorek 17 października z czytelnikami w bibliotece

Będzie ona przypominała kolejnym pokoleniom o tym, że do ro

w Mostach koło Jabłonkowa. Joanna Papuzińska na Zaolzie przyje

ku 1960 znajdowała się tu Polska Szkoła Ludowa, a w latach 1947-

chała w ramach projektu,,Z książka na walizkach", przygotowanego

2016 w świetlicy prowadziło działalność Koło PZKO.

przez Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej Książki.

Nie ma już łyżbickiej polskiej szkoły, nie ma świetlicy Koła, ale
przetrwała w Łyżbicach rodzina PZKO-wska.

Oprócz popołudniowego spotkania autorskiego w bibliotece na
liście miejsc do odwiedzenia miała tego dnia również polskie szko

Drugą część spotkania kontynuowali członkowie MK PZKO Łyżbice-Wieś w sali restauracji Zobawa. Prezes koła Jarosław Miczek przy

ły w Oldrzychowicach i Bystrzycy, natomiast w czwartek spotkała
się z uczniami podstawówek w Cierlicku i Błędowicach.

pomniał, że właśnie w tym budynku 15 listopada 1947 roku z inicjaty

-,,Z książką na walizkach"to projekt przeznaczony dla dzieci szkol

wy księdza Józefa Pukały odbyło się zebranie założycielskie Koła PZKO.

nych, wśród których chcemy promować czytelnictwo polskiej litera

Dokładne informacje o tym wydarzeniu przynosi kronika oraz

tury. W tym roku w ramach inicjatywy przyjechało do nas sześcioro

publikacja „Łyżbice", która została wydana w 2003 roku z okazji

autorów, spotykać się będą z uczniami polskich szkół do czwartku -

100-lecia otwarcia zrenowowanego budynku polskiej szkoły. Obec

wyjaśniła prezes stowarzyszenia, Helena Legowicz. - Mamy jeszcze

ny na spotkaniu autor publikacji, historyk Stanisław Zahradnik,

drugi projekt czytelniczy pod nazwą „Ja czytam tobie, a ty mnie" i to

przedstawił zebranym wiele cennych faktów z życia polskiego spo

on właśnie bardziej wpisuje się w charakter dzisiejszego spotkania -

łeczeństwa w Łyżbicach.

dodała.

W książce czytamy m.in., jak dużą rolę budynek,,sta rej szkoły"odgry-

W bibliotece zjawiło się sporo młodych czytelników, okazało się

wał w życiu Koła. Prawie wszyscy starsi członkowie są z nim emocjonal

jednak, że także ich rodzice dobrze znają twórczość pani Joanny

nie związani. Oczywiście, chodzi tutaj o dzieciństwo i lata szkolne.

z czasów swojego dzieciństwa. Pod koniec spotkania pisarka wpisy

Pan Zahradnik przekazał na ręce prezesa kilka swych publikacji, po
święconych historii regionu trzynieckiego i życia Polaków na Zaolziu.
O działalności Koła na przestrzeni 70 lat mówił następnie prezes

wała więc autografy nie tylko do nowych wydań swoich książek, ale
też do wydań sprzed lat, wyblakłych i podniszczonych, ale darzo
nych wielkim sentymentem przez dorosłych już czytelników.

J. Miczek. Przypomniał o istniejących w nim ponad 20 lat zespołach

Obdarzona wyjątkową wyobraźnią i wrażliwością na świat dziec

tanecznym i teatralnym, wysoko ocenił aktywną pracę Klubu Kobiet

ka pisarka wychowała już pokolenia czytelników. Profesor Joanna

oraz Zarządu, który jest motorem działalności Koła.
Chwilą wspomnień zebrani uczcili pamięć ofiarnych członków
Zarządu, których podobnie jak naszą świetlicę, pożegnaliśmy rok te
mu: księdza seniora Bogusława Kokotka, nauczyciela i dyrektora PSP
wTrzyńcu Jana Musioła oraz gospodarza świetlicy Karola Kornutę.
Zaprezentowany został następnie bogaty materiał zdjęciowy, do

Papuzińska nie tylko pisze dla dzieci, literaturą dziecięcą zajmowała
się też zawodowo jako pracownik naukowy Uniwersytetu Warszaw
skiego.
Całe swoje dorosłe życie poświęciła badaniom literatury dziecię
cej i promocji czytelnictwa wśród najmłodszych. Jest też inicjatorką
Fundacji Świat Dziecka i założycielką „Guliwera" - pisma o literatu

kumentujący imprezy Koła (prelekcje, spotkania świąteczne,,,placki"

rze dla dzieci. Za swoją twórczość otrzymała wiele nagród, jak jed

smażenie jajecznicy, liczne wycieczki itp.j.

nak mówi, największą przyjemność sprawił jej Order Uśmiechu po

Gromkimi oklaskami nagrodzono naszą kronikarkę Marię Supik.
Na wystawie kronik urządzonej w ramach Gali Jubileuszowej z oka

nieważ odznaczenie to przyznają same dzieci.
W czasie spotkania w mosteckiej bibliotece opowiadała o swoich

zji 70-lecia PZKO w lokalach Teatru w Czeskim Cieszynie, komisja

książkach, zarówno tych dobrze już znanych od lat jak„Moja mama

konkursowa przyznała jej wyróżnienie 1. stopnia.

czarodziejka" czy „Agnieszka opowiada bajkę", tak i nowszych -„Asiu-

Wspaniała, twórcza atmosfera panująca na uroczystości była za

nia",„Jak się koty urodziły"! innych. Mowa była zresztą nie tylko o li

pewnieniem tego, iż liczące 129 członków MK PZKO Trzyniec Łyżbi-

teraturze. Zgromadzeni w bibliotece czytelnicy dopytywali autorkę

ce-Wieś pomimo trudności lokalowych ma przed sobą przyszłość.

m.in. o jej dzieciństwo, czasy szkolne, wspomnienia z lat wojny.

E.W. / Fot. Arch. Koła
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Jako że było to spotkanie również wpisujące się w rok jubileuszu
PZKO, nie zabrakło krótkiego, acz treściwego referatu historyczne
go. Ten wygłosił Jan Bocek. Zaczął od tego, że pioseckie Koło po
wstało w tam samym roku, co całe PZKO, czyli w 1947. - Był to jedy
ny organ pozwolony przez system komunistyczny - zauważył. Po
dał trochę stytystyk, jak ta, że w roku 1947 do PZKO należało 7296
członków, w 60-tym 17 tysięcy, w 80-tym 24 tysiące, w 90-tym 20 ty
sięcy, a w bieżącym roku 12300 członków. Wspomniał też o dysku
sjach kto jest ważniejszy - PZKO czy Kongres Polaków, co jego zda
niem jest złe. - Bo Polacy tu są jedni i powinni być jednością.
W samym Piosku na 1757 mieszkańców polską narodowość
podczas spisu zadeklarowało 289 osób.
Po smacznym obiedzie, który wprawdzie wbrew nazwie nie był
gulaszem, przyszedł czas na zabawę. A ta, przy bardzo dobrze do

Koncert Renaty Drossier

branym przez miejscowego didżeja, różnorodnym repertuarze trwa
ła niemal do białego rana. Bo polscy działacze z Piosku potrafią i wy

TRZYNIEC / Pełna widownia przywitała w poniedziałek 23 paź

trwale społecznie pracować, i świetnie się bawić.
(indi) / Fot. Beata Tyma

dziernika po południu burzliwymi oklaskami na scenie domu kultu
ry Trisia Renatę Drossier. Niektórzy niestety musieli odejść z kwit
kiem - biletów na koncert artystki i jej gości z okazji 70-lecia Pol
skiego Związku Kulturalno-Oświatowego zabrakło.
A koncert był przedni - w pierwszej części wystąpili młodzi utalen
towani artyści z trzynieckich szkół muzycznych. Warto wymienić cho
ciażby młodą wokalistkę Julię Macura, trzynieckiego pianistę wirtu
oza Denisa Szal bota czy znanego już piosenkarza Alberta Ćernego.
Furorę zrobiły na scenie też dziecięce chóry działające w polskiej
szkole w Bystrzycy-Wio lin ki i Crescendo.
Druga część wieczoru należała już do Renaty Drossier, która poka
zała swój kunsz aktorski, śpiewając światowe, polskie i czeskie utwo
ry. Akompaniował je Petr Ożana. Zabrzmiały m.in. takie piosenki jak
„Jaka róża, taki cierń",,,Niech żyje bal".

(HS) / Fot. Halina Szczotka

Jak Górale wywróżyli ciemność
MOSTY KOŁO JABŁONKOWA / W niedzielę odbył się w Mostach
tradycyjny przegląd teatrów amatorskich, które grają w gwarze.
Jednym ze spektakli był też krótki skecz„Ćma jak w dupie" w wyko
naniu zespołu Górole. No i okazało się, że aktorzy z Mostów mieli
prorocze wizje. Tego dnia w regionie szalała wichura, która spowo
dowała przerwy w dostawie prądu.
Do Domu PZKO przyszły tłumy (może właśnie z tego powodu, że
nie było prądu i ludzie nie mogli oglądać telewizji), które w ciemno
ści oczekiwały na pokazy naszych zespołów teatralnych.
Te jednak nie mogły się odbyć, bo nawet do podniesienia kurty

Gulaszöwka w Piosku

ny potrzebny był prąd. Organizatorzy szybko musieli zdobyć za
stępcze źródło prądu. Udało się pożyczyć agregat prądotwórczy,
więc z małym opóźnieniem można było zacząć.

PI05EK / Działacze MK PZKO w Piosku tegoroczne jesienne wal

A było w tym roku co oglądać. Jako pierwsi wystąpili miejscowi -

ne zebranie z okazji 70-lecia polskości pod skrzydłami PZKO połą

teatr amatorski z Mostów pod kierownictwem Elwiry Zwyrtek. Za

czyli z gulaszówką. Prezes koła Alojzy Wocławek dziękował wszyst

grali sztukę „Jak kocura ni ma dóma" o tym, co dzieje się w domu,

kim, którzy angażowali się przy organizacji balu, festynu, dożynek,

kiedy głowa rodziny wyjeżdża do uzdrowiska.

stoiska i wozu alegorycznego na Gorola.
- Za tą całą robotę, którą zrobiliście za te wszystkie lata, i za rok
miniony, który był bardzo udany, chciałbym bardzo podziękować
wszystkim rejonowym, członkom zarządu, którzy są motorem na
szej działalności. I wszystkim, którzy pracowali. Bo sam człowiek by
nic nie zrobił - stwierdził prezes.

Później wystąpił teatr z Nawsia, który pokazał skecz „Silno wola"
opracowany przez Mariana Waszuta.
Widownia śmiała się do łez przy krótkich skeczach przygotowa
nych przez aktorów amatorów z Jasienia.
W przerwach między spektaklami zagrała kapela Górole.
HS / Fot. Halina Szczotka
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W trakcie dwudniowego pobytu w Grodkowie skrzeczoniacy zwie
dzili w Izbie Pamięci Ziemi Grodkowskiej wystawę poświęconą 30-leciu chóru Grodkovia, a także wstępnie omówili plan współpracy
Skrzeczenia i Grodkowa na 2018 rok.

DG / Fot. Tadeusz Guziur

Skrzeczoniacy gościli
na jubileuszu chóru Grodkowa
GRODKÓW / W ramach już 44-letniej współpracy Miejscowego
Koła PZKO Bogumin-Skrzeczoń i Towarzystwa Miłośników Ziemi
Grodkowskiej skrzeczoński chór Hasło kilkakrotnie występował

KARWINA / Wydaje się, że kartki z kalendarza darkowskiej dzia

w Grodkowie i okolicy. Tym razem zaproszony został 4 listopada

łalności Miejscowego Koła PZKO lecą szybciej niż jesienne liście

z okazji jubileuszu 30-lecia grodkowskiego chóru Grodkovia.

z drzew. Chyba nikt z organizatorów pierwszych edycji Darkowskiej

Skrzeczońskie Hasło gościło u polskich przyjaciół podczas obcho

Jesieni nie przypuszczał, że pomysł przedstawienia szerokiemu

dów wyzwolenia Grodkowa, w ramach Wojewódzkiego Festiwalu

społeczeństwu muzyki w wielorakich postaciach, innych niż w mi

Pieśni Patriotycznej „Tobie Polsko" w Olszance oraz podczas jubile

nionym okresie, będzie strzałem w dziesiątkę. Będzie magnesem

uszy współpracy MK PZKO z TMZG. Podobnie chórzyści Grodkovii

przyciągającym zarówno członków różnych Kół PZKO z Karwiny

występowali w Skrzeczeniu i okolicy podczas różnych wydarzeń,

i okolicy, jak i kuracjuszy darkowskiego uzdrowiska.

z kolędami w skrzeczońskim, dolnolutyńskim i bogumińskich kościo
łach, w 2011 roku podczas jubileuszu 85-lecia istnienia chóru Hasło.
Na wstępie uroczystości w Domu Kultury w Grodkowie przebie
gła multimedialna prezentacja chóru. Inicjatorką jego założenia

Właśnie w niedzielę 22 października zabrzmiały w Sanatorium
Rehabilitacyjnym w Karwinie-Granicach dźwięki 16. już edycji Dar
kowskiej Jesieni. Rzecz ciekawa i niespotykana. Znowu sala koncer
towa wypełniona była niemal do ostatniego miejsca.

w 1987 roku była Czesława Łachut, pasjonatka rozmiłowana w mu

W tym roku, tradycyjnie, koncert rozpoczął darkowski chór mie

zyce i śpiewie chóralnym, dyrygentami kolejno Aleksander Kwiat

szany Lira pod batutą Beaty Pilśniak-Hojki. Następnie zaprezento

kowski, Tomasz Rosiński i obecnie Małgorzata Stokłosa. Chór wy

wał się kwartet saksofoniczny uczniów Podstawowej Szkoły Arty

stępował nie tylko na terenie miasta i okolicy, ale także w Warsza

stycznej z Karwiny pod kierownictwem Davida Ondećki. Trzecia

wie, Ołomuńcu, Wiedniu oraz w partnerskich miastach Beckum

część koncertu to występ kameralnego zespołu śpiewaczego TA

w Niemczech i w Borszczowie na Ukrainie.

Grupa MK PZKO Czeski Cieszyn-Osiedle wraz z solistą Klemensem

Nastąpiło wręczenie statuetek i podziękowań zasłużonym chó

Słowioczkiem. Trzy części koncertu, każda inna i jakże ciekawa.

rzystom oraz wystąpienia burmistrza Grodkowa Marka Antoniewi

Kiedy koncert się skończył, w korytarzu zebrały się grupki wyko

cza i zaproszonych gości. Z ramienia chóru Hasło gratulacje przeka
zał Bogusław Czapek.

nawców i słuchaczy, którzy na gorąco wymieniali się spostrzeżenia

W pierwszej części programu wystąpił skrzeczoński chór Hasło.
Pod batutą Ireny Szeligi i przy akompaniamencie fortepianowym

mi, uwagami, doznaniami, długo i żywo dyskutowali nad przeżyty
mi podczas koncertu wrażeniami i tym, czego będą oczekiwali w na
stępnych edycjach Darkowskiej Jesieni.

Władysława Ruska oraz ze słowem wiążącym chórzystki Marii Sła-

Czy spotkania z muzyką są naszemu społeczeństwu potrzebne?

deczek zespół przedstawił wiązankę dziewięciu pieśni. Wykonanie

Kto był i widział pełną salę na wszystkich edycjach Darkowskiej Jesieni,

spotkało się z uznaniem nie tylko wśród publiczności, ale także

jak również na ostatnio zorganizowanym Święcie Pieśni 2016 we Kar-

obecnych znawców śpiewu chóralnego.

winie-Frysztacie i w 2017 roku w Stonawie (oraz, mam nadzieję, na

Gwoździem programu był występ jubilata - 38-osobowego chó
ru Grodkovia, który z dyrygentką Małgorzatą Stokłosą przedstawił

przygotowywanym na 14 stycznia 2018 roku Festiwalu Kolęd i Pastora
łek w Karwinie-Frysztacie), temu nie trzeba niczego tłumaczyć.

ambitny repertuar pieśni. Nagrodzony został gromkimi oklaskami

To, że nasze społeczeństwo oczekuje właśnie takich koncertów,

wypełnionej po brzegi sali grodkowskiego Domu Kultury i wspól

potwierdza również fakt, że Darkowska Jesień nominowana do

nym odśpiewaniem tradycyjnych„Stu lat".

konkursu Tacy Jesteśmy 2012, wygrała ten konkurs właśnie głosami
widzów.

Po koncercie oba chóry oraz goście zawitali do Domu Weselne

36

Darkowska Jesień po raz szesnasty

go Pod Złotym Gryfem w niedalekiej wsi Kopice. W ramach spotka

Duszą Darkowskiej Jesieni są Bolesław Mrózek oraz Bogdana Naj

nia towarzyskiego do późnych godzin nocnych wspólnie śpiewano

der i należy im życzyć dużo zdrowia i sił do przeprowadzenia na

pieśni biesiadne oraz tańczono przy muzyce.

stępnych koncertów.
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TK / Fot. Archiwum PZKO

Frysztackie świniobicie na ludową nutą
KARWINA-FRYSZTAT / Miejscowe Koło PZKO w Karwinie-Fryszta-

Przygoda z winem

cie zaprosiło 14 października na „Świniobicie na ludową nutę". Jak
co roku znalazło się wielu chętnych do degustacji potraw.

WĘDRYNIA-ZAOLZIE / Słowackie miasto Levice stało się celem
tegorocznej trzydniowej wycieczki MK PZKO Wędrynia Zaolzie. Na

w Hawierzowie-Błędowicach i towarzysząca mu, ale prezentująca

przygodę nie tylko z winem wybrało się ponad 30 członków MK PZKO

się również samodzielnie, kapela Kamraci. Do tańca grał DJ Marek.

oraz sympatyków. O wycieczce napisała do nas Ewa Bartulec.

Podczas imprezy wystąpił zespół regionalny Błędowice MK PZKO

Wśród gości świniobicia byli m.in. konsul generalny RP w Ostra

- Ruszyliśmy wczesnym rankiem w dniu św. Wacława, a naszym

wie Janusz Bilski, wiceprezydent Karwiny Karol Wiewiórka, prezes

pierwszym przystankiem były Ćachtice. Po zwiedzeniu ruin zamku

ZG PZKO Jan Ryłko, członek ZG PZKO i prezes błędowickiego Koła

znajdującego się na wzgórzu nad miastem przewodnik zaprowadził

Piotr Chroboczek.

nas do podziemi, które razem z zamkiem i całym miejscem owiane

Impreza przygotowana została na ludową nutę, toteż dla uczest

są ponurą legendą o arystokratce węgierskiej zwanej Krwawą Hra
biną z Ćachtic - Elżbiecie Bathory.

ników w stroju regionalnym był wstęp ze zniżką. Prawdziwego świ

Z tajemniczych podziemi przesunęliśmy się do miejscowej wy

niobicia nie było, wyroby przygotowane zostały już wcześniej. Moż
na było też wtedy zamówić je w większych ilościach do domu.

twórni wina na degustację, która była pierwszą na trasie naszej wy

CR / Fot. Czesława Rudnik

cieczki.
Kolejna degustacja z równie bogatą prelekcją miała miejsce już
w Levicach, gdzie wcześniej zakwaterowaliśmy się w hotelu Dastan.
Hotelik sympatyczny, spełniający kryteria dzisiejszych wymagają
cych klientów. Oczywiście elektroniczne karty zamiast kluczyka do
pokoi stały się niemałą zagadką dla niektórych, szczególnie tych
wcześniej urodzonych...
Levice to miasto w województwie nitrzańskim, bogate w historię
sięgającą średniowiecza. Ruiny zamku w środku miasta pochodzą
z 13. w., jest też kalwaria z wieżą widokową, sporo innych ciekawych
punktów, no i zakład produkcji wina„Vino Levice".
Przewodnik przekazał nam kolejne ciekawe informacje o historii
produkcji wina w tym regionie, później zabrał nas w już całkiem do
brych humorach do piwnicy prywatnego winiarza Kudely.
Robiąc zdjęcia naszej ekipy zdradził nam, że jest mile zaskoczony
takimi odwiedzinami w ich nie tak bardzo znanym mieście. Dla nas
stało się znane dzięki naszemu członkowi Jankowi Krainie, który ca
łą wycieczkę z bogatym programem zorganizował.
Ostatni dzień naszej podróży spędziliśmy w położonym 60 km

SAJ na Forum Młodej Polonii
WIEDEŃ / 20 i 21 października w Wiedniu odbyła się Konferencja
Forum Młodej Polonii - Jesteśmy przyszłością.

na południe od granicy węgierskim mieście Esztergom, gdzie zwie

Udział w niej wzięli młodzi Polacy ze Słowacji, z Czech i z Węgier.

dziliśmy Bazylikę św. Wojciecha, która jest największą i najważniej
szą katedrą katolicką na Węgrzech.

Polski Związek Kulturalno-Oświatowy reprezentowali w Wiedniu

Co do naszych degustacji trzeba jeszcze dodać, iż właściwy mo

członkowie Sekcji Akademickiej „Jedność": Adam Famy, Agnieszka
Kozłowska, Karolina Brózda, Urszula Pustówka.

ment i dobra aktywność fermentacji burczaku sprawiły, że znalazł

Organizatorem konferencji był Zarząd Wspólnoty Polskich Orga

wśród nas swych wielkich miłośników i spora grupa wychodziła

nizacji w Austrii „ Forum Polonii", jej partnerem Górnośląska Wyższa

z piwnic z pełnymi butelkami, a nawet 5-litrowymi pojemnikami.

Szkoła Handlowa w Katowicach - Wydział Zamiejscowy w Wiedniu.

Z wycieczki wróciliśmy zadowoleni, pełni wrażeń i dobrego humoru.
Ewa Bartulec / Fot. Arch. Koła

Patronat nad Forum objął prezes Stowarzyszenia „Wspólnota
Polska" Dariusz Piotr Bonisławski.

RED/Fot. Adam Famy
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PRZED JUBILEUSZEM PEZETKAOWSKIEJ SEKCJI KOBIET
Sekcja Kobiet Zarządu Głównego PZKO
obchodzić będzie w przyszłym roku swoje
pięćdziesięciolecie. Do jej zadań należy
organizowanie dwa razy w roku spotkań
najbardziej aktywnych przedstawicielek
Klubów Kobiet Miejscowych Kół PZKO.
TEKST I ZDJĘCIA: CZESŁAWA RUDNIK

PO RAZ PIERWSZY WE FRYSZTACIE
Tradycyjne Jesienne Spotkanie odbyło się
28 października, po raz pierwszy w Karwinie-Frysztacie w Domu Polskim PZKO. Przybyło
na nie 120 pań z całego Zaolzia.
Przywitała je przewodnicząca Sekcji Ko
biet ZG PZKO Władysława Byrtus. Przypo
mniała, że w tym budynku odbyła się wysta
wa rękodzieła zorganizowana przez Sekcję

ZACHOWAĆ ŚLADY POLSKOŚCI

Kobiet podczas ostatniego Festiwalu PZKO.

Na Jesiennym Spotkaniu obecny był rów

Podziękowała gospodarzowi Jesiennego

nież wiceprezydent Karwiny Karol Wiewiór

Spotkania, Klubowi Kobiet Miejscowego

ka, który zdał paniom relację z inicjatyw dą

Koła PZKO w Karwinie-Frysztacie, który pra

żących do zachowania śladów polskości na

cuje pod kierownictwem Anny Piłat.

terenie miasta.

Życzenia miłego spędzenia dnia padły

wykuto ponownie 272 nazwiska ofiar, które
kiedyś tam były, ale potem znikły. Oba po
mniki łączy nowa ścieżka.

DOBRE WYKORZYSTANIE DÓBR KULTURY
- Bardzo cieszę się z tego, że to właśnie

-Troszczę się oto-stwierdził - żeby pol

mi przypadł w udziale zaszczyt doprowa

również z ust prezesa Frysztackiego Koła

ska kultura w Karwinie nie zaginęła. Zwrócił

dzenia naszego Związku do 70. rocznicy jego

PZKO Janusza Watoszka. Historię siedzib Ko

też uwagę na fakt, że doszło do renowacji

istnienia. Cieszę się, że udało mi się wzmoc

ła PZKO we Frysztacie przedstawił następ

pomnika 12 Polaków zamordowanych na

nić rolę Zarządu Głównego, jego struktur or

nie Zdzisław Pitala.

początku II wojny światowej, który stoi w la

ganizacyjnych, uporządkować bałagan, któ

Powrócił wspomnieniami do lat mię

sku koło dawnej Kopalni Barbara w Karwi-

ry w PZKO panował i zdobyć środki finanso

dzywojnia, kiedy Polacy we Frysztacie wy

nie-Kopalniach. Pomógł również w inicjaty

we na działalność PZKO - dzielił się następnie

budowali Polski Dom Katolicki, obecnie

wie Beerclubu - Braci Kuflowej na Zaolziu,

z paniami swoimi spostrzeżeniami prezes

po wielu przeróbkach należący do miasta

czyli w oczyszczaniu dawnego cmentarza

ZG PZKO Jan Ryłko. - Na dofinansowanie te

Dom Przyjaźni. Tam mieściła się pierwsza

ewangelickiego w starej Karwinej wysyłając

go tylko Domu PZKO udało nam się razem

siedziba Koła PZKO. Następnie pezetkaow-

drwali i dostarczając narzędzia i kontener.

z panią ambasador Grażyną Bernatowicz

cy schodzili się w drewnianym baraku koło

Karol Wiewiórka przypomniał, że odno

polskiego przedszkola, w 1976 roku wybu

wiony został także znajdujący się w tej sa

Mówił również o ostatnich wydarzeniach

dowali obok polskiej szkoły własny Dom

mej dzielnicy miasta pomnik Franciszka

z okazji 70-lecia PZKO, o uroczystości nada

zdobyć 350 tys. złotych - podkreślił.

PZKO, który niedawno przeszedł gruntow

Świdra poświęcony ofiarom II wojny świato

nia najwyższych odznaczeń działaczom

ną modernizację.

wej. Obok na pomniku I wojny światowej

związkowych, o przebiegu Gali Jubileusze-

Przybyłe na Jesienne Spotkanie z całego
Zaolzia panie miały okazję, by przekonać się
o zdolnościach frysztackich klubowiczek.
Czekało na nie śniadanie, a potem obiad,
oglądały też rękodzieła na wystawce.

PROGRAM ARTYSTYCZNY I WARSZTATY
Zadania Sekcji Kobiet ZG PZKO na najbliż
szy okres omówiła jej wiceprzewodnicząca
Anna Piszkiewicz. - W przyszłym roku obcho
dzić będziemy 50-lecie założenia Sekcji Kobiet
- wyjaśniła. Wiosenne Spotkanie działaczek
Klubów Kobiet odbędzie się 28 kwietnia w Su
chej Górnej, głównym punktem programu
będą obchody jubileuszu Sekcji Kobiet. W pla
nach na następny rokjest też m.in. zwiedzanie
miejsc pamięci założycielek Sekcji i Klubów.

wej i jej pozytywnym wydźwięku, o koncer

skich i koleżeńskich stosunków w ramach

cie dwa dni później.

Koła PZKO oraz zapewnienie zaplecza kuli

W programie kulturalnym Jesiennego

narnego na wszystkie imprezy organizowa

Spotkania zaprezentował się coraz popular

W Jesiennym Spotkaniu wzięły udział
również przedstawicielki nieformalnej gru

ne dla członków - stwierdziła.

niejszy kameralny zespół śpiewaczy Nonet

Przedstawiła również historię Klubu, który

składający się z uczniów Polskiego Gimna

z Karwiną polskich Kaczycach. Panie, jako

nieformalnie powstał w 1968 roku, a ukon

zjum im. J. Słowackiego w Czeskim Cieszy

kobiety kreatywne biorą udział w warszta

stytuował się w 1970 roku. Pierwszą prze

nie. Burzę oklasków wywołał także skecz w

tach rękodzieła, dbają o kondycję fizyczną.

wodniczącą została Ewa Zolich, następną Da

wykonaniu członkiń frysztackiego Klubu

Zadeklarowały, że chętnie nawiążą bliższy

nuta Wałoszek. Przypomniała m.in. liczne

Kobiet. Również Zdzisław Pitala bawił panie

kursy kulinarne i robót ręcznych oraz organi

swoimi zabawnymi historyjkami.

py Kamratki, która działa w graniczących

kontakt z Zaolziankami.
Gościem działaczek Klubów Kobiet była

zowane co dwa lata wystawy.

Dopiero na warsztaty twórcze, z powodu

także kierownik Oddziału Literatury Polskiej

Również dziś, tak samo jak na początku

innych obowiązków służbowych, przyjecha

Biblioteki Regionalnej w Karwinie Helena Le-

działalności Klubu, panie spotykają się dwa

ła konsul Konsulatu Generalnego RP w Ostra

gowicz. Przedstawiła działalność tej placówki

razy w miesiącu. - Nasz Klub liczy obecnie 20

wie Maria Kovacs. Warsztaty miały miejsce po

i zaprosiła panie do współpracy. -Na pewno

pań, najstarsza klubowiczka ukończyła 87 lat,

obiedzie, w drugiej części Jesiennego Spo

wiele z was korzysta z polskich oddziałów bi

dwie najmłodsze mają po 66 lat. Ale liczy się

tkania, kiedy był też czas na wspólne rozmo

bliotek w terenie. W każdej miejscowości jest

zapał do pracy, pomysły, chęć, by stale coś no

wy i wymianę doświadczeń.

księgozbiór polski. Jeżeli nie będziemy ko

wego wytwarzać - podkreśliła kierowniczka.

Warsztaty rękodzieła są nieodłącznym ele

rzystali z placówek polskich, to nie będą one

mentem jesiennej imprezy.Tym razem w pro

rozwijane - zachęcała i apelowała Legowicz.

gramie była technika origami, cudeńka z ko

LICZY SIĘ ZAPAŁ DO PRACY

się sztuki origami pod okiem Grażyny Simun-

ralików oraz kwiatki ze wstążek. Panie uczyły
Kierowniczka Klubu Kobiet frysztackiego

kovej. Różnorodne zastosowanie koralików

Koła PZKO Anna Piłat zaznajomiła obecne

do wyrobu przedmiotów dekoracyjnych po

panie z działalnością Klubu. - Głównym ce

kazywała Wanda Dworok. Zaś kwiaty ze wstą

lem istnienia Klubów Kobiet jest zamiar

żek tworzyła na oczach zebranych pań Maria

spotykania się i podtrzymywania towarzy

Bykowska.

■
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NASZE PASJE

EKSPOZYCJA ZAINSPIROWANA KALENDARZEM
Na wystawę „Pod dyktando kalendarza" zaprosił 14 i 15 paź
dziernika Klub Kobiet Miejscowego Koła PZKO w Olbrachcicach.
Rękodzieła uzupełniały kalendarze i pamiętniki z dawnych lat.

TEKST!ZDJĘCIA:CZESŁAWA RUDNIK

ZGODNIE Z WŁASNYMI MOŻLIWOŚCIAMI
Zwiedzających wystawę witała Maria Witoszek, przewodnicząca
Klubu Kobiet. Jak powiedziała naszej redakcji, każdy robił to, co po
trafił, na co pozwalały mu zdolności i siły. Na tablicy umieszczono
dwadzieścia nazwisk pań, które uczestniczyły w organizacji wysta
wy oraz czternaście nazwisk osób, które prezentowały swoje ekspo
naty i pomagały przy ich instalacji.
Prezes Miejscowego Koła PZKO Helena Bubik podejmowała go
ści również w mniejszej salce, gdzie przygotowany był poczęstu

znaki zodiaku, a następnie pomysł, by zrobić wystawę z eksponata

nek. Można było wypić kawę czy herbatę, zjeść smaczne domowe

mi przyporządkowanymi do poszczególnych miesięcy. Wyroby

ciastko. Panie z Klubu Kobiet oferowały również dania obiadowe.

z ciasta zajęły na niej osobny kącik.

Po wystawie oprowadzała też odpowiedzialna za ekspozycję Ja

RĘKODZIEŁA NA KAŻDY MIESIĄC

dwiga Czap, również autorka oraz właścicielka części eksponatów.
Dostarczyła oprócz robótek ręcznych m.in. cykl malarski kwiatów,

Na środku sali Domu PZKO ustawiono dwanaście stołów, na któ

dla którego inspiracją były wzory haftów ludowych Ewy Milerskiej.

rych umieszczone były nazwy poszczególnych miesięcy, a także po

Przyniosła również z domu śląski strój ludowy.

wiedzenie czy przysłowie na temat danego miesiąca.
Rękodzieła starano się tak wyeksponować, by ich motywy przy

PAMIĘTNIKI Z DAWNYCH LAT
W kąciku kalendarzy, pamiętników i kronik zwiedzający chętnie

Przedmioty zaaranżowano w przyjemne dla oka kompozycje, które

sięgali po te, które często liczyły już wiele lat i miały konkretnego

mogły stać się też natchnieniem dla udekorowania własnego do

adresata. Czytali zamieszczone w nich sentencje, wierszyki z życze

mowego stołu.

niami, oglądali obrazki narysowane najczęściej własnoręcznie przez
osobę, która dokonywała wpisu.
Były też wydawnictwa nowsze, także „Kalendarze Śląskie" wyda
wane przez Zarząd Główny PZKO. Ciekawostką był pamiątkowy ka

Znaki zodiaku, tym razem haftowane, znalazły się również na
serwetkach. Obrusy i serwetki oraz poduszki, nawet szyte okładki
na książki ozdobione zostały różnorodnymi haftami, do ich zrobie
nia wykorzystano wiele kolorów i technik.

lendarz ścienny z 2013 roku ze zdjęciami działającego przez długie la

Zwiedzający podziwiali też wyroby szydełkowane, w tym ser

ta w Olbrachcicach zespołu dziecięcego Drops, którego kierowniczką

wetki wykonane kilkoma kolorami, oraz przedmioty dekoracyjne

była Jadwiga Czap. Rodzinną pamiątkę, którą Jadwiga Czap postano

usztywnione, co umożliwiało nadać im i utrzymać odpowiedni

wiła pokazać zwiedzającym, stanowił pięknie oprawiony pamiętnik

kształt. W ten sposób powstały półmiski, koszyki, ozdoby świątecz

jej rodziców z wklejonymi dawnymi widokówkami. Były tam serie

ne, ale i np. wózek dla lalki czy domek.

pocztówek inspirowanych lekturami powieści, kopie obrazów wybit
nych malarzy, ale też np. kartki przedstawiające alegorie pór roku.

40

wodziły na myśl skojarzenia z konkretnym miesiącem czy świętem.

Sporym zainteresowanie cieszyły się również obrazy tworzone ko
ronką klockową i obrazy haftowane, frywolitki, ozdoby ze sznurków

A skąd wziął się temat wystawy „Pod dyktando kalendarza"? Za

i koralików oraz z papieru. Pomysłowe były ozdoby świąteczne, na Wiel

częło się od kursu robienia ozdób z ciasta. Tak powstały również

kanoc oraz na Boże Narodzenie, które powieszono również na choince.
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ZADANIA ROZWIĄZYWALI UCZNIOWIE I PISARZE
Zorganizowana w ramach wydarzenia
„Z książką na walizkach" Biesiada Literacka

była przede wszystkim świetną zabawą.
W Teatrze Cieszyńskim w Czeskim Cieszynie
18 października bawiły się zarówno dzieci,
jak i przybyli z Polski nad Olzę autorzy ksią
żek dla nich przeznaczonych.
TEKST I ZDJĘCIA: CZESŁAWA RUDNIK

Z KSIĄŻKĄ NA WALIZKACH
„Z książką na walizkach"to coroczne spo
tkania literackie w szkołach i bibliotekach.
Organizatorami zaolziańskiej edycji są Sto
warzyszenie Przyjaciół Polskiej Książki, Bi
blioteka Regionalna w Karwinie, Biblioteka
Miejska w Czeskim Cieszynie oraz wydaw
nictwo Literatura z Łodzi.
Pisarze z Polski, autorzy książek dla dzie
ci i młodzieży, podczas bezpośrednich spo

osobiście, mogły zadać pytania i zdobyć au

małych czytelników: Monika Kowaleczko-

tograf.

-Szumowska, Beata Ostrowicka, Joanna Pa

tkań przybliżają młodym czytelnikom swo

Tegoroczna edycja wydarzenia była na

puzińska, Renata Piątkowska, Paweł Wakuła

ją twórczość, prezentują książki, rozmawia

Zaolziu szesnastą z kolei i trwała od 17 do

i Katarzyna Wasilkowska. Każdy z nich miał

ją o lekturach. Dzieci inaczej podchodzą

19 października. Z Polski przybyło aż sześciu

pięć spotkań literackich w polskich szkołach

potem do książek autorów, których poznały

autorów, których utwory adresowane są do

czy bibliotekach.
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CZYTELNICTWO

Legowicz. Na dzieci, ale i pisarzy, do któ

ci przy rozwiązywaniu konkursów, ale sami

Na Biesiadę Literacką zaproszeni zostali

rych dołączyła jeszcze Wiesława Jędrzej-

też musieli wykonać kilka zadań, np. obrać

uczniowie klas III-V zaolziańskich szkół pod

czykowa, prezes wydawnictwa Literatura

ziemniaka czy napisać krótki tekst, w któ

stawowych, którzy wzięli udział w konkursie

w Łodzi, czekały różne konkursy. Oczywi

rym zakomponowanych było kilka wyrazów

czytelniczym. Przywitał ich konsul general

ście związane z lekturami. Za rozwiązanie

gwarowych. Ich znaczenia mogli oczywiście

ny RP w Ostrawie Janusz Bilski oraz dyrektor

zadań dzieci otrzymały nagrody książko

nie znać, co powodowało kolejne śmieszne

Teatru Cieszyńskiego Karol Suszka. Konsulat

we.

sytuacje.

BIESIADA LITERACKA

Goście z Polski musieli nałożyć zabawne

W foyer teatru odbył się towarzyszący

czapeczki symbolizujące zwierzęta i pod

Biesiadzie Literackiej kiermasz książki. Dzie

Biesiadę prowadziła prezes Stowarzy

przezwiskami Piesek, Prosiaczek itd. wystę

ci mogły nabyć publikacje obecnych auto

szenia Przyjaciół Polskiej Książki Helena

powali podczas Biesiady. Dopingowali dzie

rów oraz zdobyć ich autograf.

Generalny RP objął projekt„Z książką na wa
lizkach" patronatem honorowym.

■

LEKCJA HISTORII Z PISARKĄ
Na tegoroczną zaolziańską edycję wy
darzenia „Z książką na walizkach" przyje
chała również pisarka Monika Kowaleczko-Szumowska. Spotkania z autorką książek
dla dzieci i młodzieży z Warszawy były cie
kawą lekcją najnowszej historii Polski.
TEKST I ZDJĘCIA: CZESŁAWA RUDNIK

WARSZTAT TWÓRCZY
Na Zaolziu w ramach wydarzenia, którego
celem jest promocja czytelnictwa i polskiej
książki poprzez spotkania z pisarzami, Moni
ka Kowaleczko-Szumowska znalazła się po
raz pierwszy. Odwiedziła szkoły w Jabłonko
wie, Gnojniku, Czeskim Cieszynie i Karwinie,
gdzie gościła dwukrotnie.
Na spotkaniu Kowaleczko-Szumowskiej
z uczniami klas VIII-IX w karwińskiej podsta
wówce obecny był również „Zwrot". Pisarkę

wej, wymieniła główne cechy, które odróż

przywitał dyrektor szkoły Tomasz Śmiłowski,

niały życie mieszkańców w tamtym okresie

który chce mieć głos w powojennym kształ

a jej dorobek literacki przedstawiła uczniom

od czasów pokoju. Opisała na przykład, co to

cie naszego kraju. To się nie udało i dlatego

bibliotekarka Maria Bartulec.

była godzina policyjna, jak wyglądały łapan

to było takie tragiczne wydarzenie. I nadal

Wśród książek Moniki Kowaleczko-Szu

ki. Porównała też naukę w szkole małych Po

trwa dyskusja, czy powinno ono było wy

mowskiej dla młodych czytelników na szcze

laków, którym według planów niemieckiego

buchnąć - podsumowała.

gólną uwagę zasługują dwa tytuły odnoszą

okupanta miało wystarczyć zdobycie pod

ce się do najnowszej historii: „Galop '44"

stawowego wykształcenia i zostania w przy

i „Fajna ferajna", mówiące o powstaniu war

szłości robotnikiem.

WCZASACH
POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

szawskim. I przede wszystkim o nich pisarka

Tłumaczyła historię dwóch okupacji, nie

Od krótkiego zarysu historycznego autor

rozmawiała z uczniami, chociaż pytania, któ

mieckiej z zachodu, do której niebawem do

ka książki „Galop'44" przeszła do jej bardziej
szczegółowego omawiania. - Tak naprawdę

re zadawali, dotyczyły również warsztatu

łączyła sowiecka ze wschodu. - Niemcy ata

twórczego, nawet kwestii finansowych czy

kują następnie Związek Sowiecki, który

książka jest o was - zapewniła uczniów - Jest

spraw rodzinnych oraz ulubionych lektur.

przechodzi wtedy na stronę aliantów. So

o dwóch chłopcach, Mikołaju i Wojtku, którzy

Mówiła o blokadzie pisarskiej, jaką powodu

wieci teoretycznie są w tym samym obozie,

z naszych czasów przechodzą do 1944 roku

je biała kartka, którą trzeba zapełnić. Wyli

co my. Kiedy wybucha powstanie warszaw

do powstania warszawskiego. Są to dwaj

czała, ile czasu zajmuje napisanie książki,

skie, warszawiacy, żołnierze powstańczy

bracia. Mikołaj, przechodzi z entuzjazmem,

zwłaszcza kiedy ma się czwórkę dzieci, które

walczą militarnie przeciwko Niemcom, a po

bo jest szalony, lubi historię, a Wojtek prze

często przeszkadzają w skupieniu się.

ŻEBYŚMY MOGLI ZAISTNIEĆ
Pisarka w ciekawy sposób przybliżyła

42

tutaj gospodarz tego miasta i tego państwa,

litycznie przeciwko Sowietom - mówiła, sta

chodzi, bo musi, bo czuje się odpowiedzialny

rając się w prosty sposób wyjaśnić zawiłości

za młodszego brata, z którym się w ogóle nie

historii i polityki, która doprowadziła do wy

dogaduje. Przechodzi tylko po to, żeby go

buchu powstania.

młodym słuchaczom atmosferę, jaka pano

- Powstanie warszawskie było właśnie po

wała w Warszawie podczas II wojny świato

to, żebyśmy mogli zaistnieć, pokazać, że jest
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wyciągnąć. I żeby obaj wrócili do tego, co
wszyscy młodzi ludzie sobie cenią, do wyna
lazków naszych czasów - dodała.

CZYTELNICTWO

Jednym z interesujących wątków w książ

stości, nie mogą spowodować, że powstanie

O ludziach, którzy przeżyli powstanie war

ce jest historia żydowskiego przewodnika,

zakończy się sukcesem. Jedyne, co mogą, to

szawskie jako dzieci, mówi książka„Fajna fe

który przeprowadzał kanałami dowództwo

odpowiedzieć sobie na pytanie, czy tam zo

rajna".

powstania. Przy okazji pisarka opowiedziała

stają, czy wracają do swojej rzeczywistości.

Pisarka jest też producentką filmu doku

młodym słuchaczom o krwawo stłumionym

Ale zaczynają w książce rozumieć, o co ci lu

mentalnego na podstawie tych opowiadań,

powstaniu w getcie warszawskim w 1943 ro

dzie walczyli - wyjaśniła Monika Kowal ecz-

film w reżyserii Tomasza Stankiewicza nosi

ku oraz o kanałach. - W pewnym momencie

ko-Szumowska dodając, że jednemu z chłop

tytuł„Fajna ferajna, czyli powstanie oczyma

ze Starówki do Śródmieścia przeszło trzy ty

ców tym trudniej powrócić, że poznaje w po

dzieci". Podczas debaty na Zaolziu zazna

siące osób w ciągu jednej nocy. Niemcy do

wstaniu dziewczynę.

jomiła słuchaczy również z różnymi cieka

pewnego momentu w ogóle nie wiedzieli,

wostkami na temat realizacji filmu. Ucznio

TACY SAMI JAK MY

że Polacy poruszają się kanałami. A nawet

wie w Karwinie obejrzeli go w drugiej części

kiedy już się dowiedzieli, że to ma miejsce,

- Trzeba się pozbyć rodziców i musi być

nigdy do kanałów nie schodzili - tłumaczyła.

jakiś wątek romantyczny - żartowała pisar

Monika Kowaleczko-Szumowska zachę

Pokazywała też zdjęcie, na którym po

ka, mówiąc o tematach, które powinny zna

cała też zaolziańskich uczniów, by spróbo

wstaniec wychodzi z kanału w miejscu,

leźć się w każdej książce dla młodzieży.

wali w swoich rodzinach odnaleźć ciekawe

gdzie już są Niemcy. Uczniowie potrafili traf

„Galop'44"spełnia te założenia. - Lubię nie

historie i przechowali je. - Dziadkowie są na

nie odpowiedzieć, co działo się z takimi po

zwykłe ludzkie historie-tłumaczyła Monika

pewno skarbnicą wiedzy na ten temat. Wasz

wstańcami. Zostali rozstrzelani.

Kowaleczko-Szumowska, mówiąc, że nie cho

region jest tak niezwykle bogaty w historię,

- Założenie książki jest takie, że Wojtek

dzi tylko o przytaczanie faktów, ale o opis

że tylko siąść i napisać książkę - podpowie

i Mikołaj nie mogą zmienić tamtej rzeczywi

wydarzeń z perspektywy konkretnych ludzi.

działa.

spotkania.

■

WOJENNE TEMATY - ROZMOWA Z MONIKĄ KOWALECZKO-SZUMOWSKĄ, PISARKĄ I TŁUMACZKĄ
Skąd wziął się pomysł pisania o powstaniu warszawskim?
Pracuję w Muzeum Powstania Warszawskiego, a oprócz tego
bardzo lubię historię. Indywidualne historie, czasami bardzo śmiesz
ne, a jednocześnie tragiczne, są po prostu dobrymi historiami i to
najbardziej w nich lubię.
Dziś inaczej uczy się historii niż w pani czasach szkolnych?
Kiedy byłam w szkole, o Katyniu nie mówiło się zupełnie, o po
wstaniu warszawskim w stopniu okrojonym, na pewno nie mówiło
się o braku reakcji i pomocy Sowietów. Nie mówiło się nigdy, że Pol
ska tak naprawdę była pod dwoma okupacjami. Na ten temat to ja
nic nie słyszałam w szkole. Teraz jest powrót do historii.
A czy jej dziś nie za dużo?
Może nie za dużo tematów, tylko może za bardzo z naciskiem z gó
ry, że ma być odpowiedni wydźwięk. Poszczególne historie, na przy
kład żołnierzy wyklętych są bardzo różne, nie zawsze takie bardzo po
zytywne. Więc nie bałabym się, że jest za dużo historii, przeszkadza mi
jej ideologizowanie, kiedy ma mieć z góry ustalony wydźwięk.
Powróćmy do naszych czasów. Jakie są pani wrażenia ze
Sposób obchodzenia kolejnych rocznic powstania warszaw
skiego wiele mówi o stosunku Polaków do historii.
Najbardziej podoba mi się, że ludzie to czują. Najpiękniejszy spo

spotkań z młodymi mieszkańcami Zaolzia?
Na pewno nie ma różnicy między dziećmi w Polsce i tu. Sporo
jeżdżę na spotkania po Polsce i zupełnie nie odczułam różnicy.

sób obchodzenia powstania warszawskiego to śpiewanki, kiedy lu

Dzieci były bardzo otwarte, zadawały mnóstwo pytań. Bardzo po

dzie się gromadzą i śpiewają powstańcze pieśni. To jest super. Pięk

doba mi się, że dzieciaki stąd jeżdżą do Polski, ale też to, że polskie

ne jest też, że o siedemnastej, godzinie wybuchu powstania, ruch

dzieci zaczynają spotykać się z dziećmi z Zaolzia. To jest niezwykłe.

zamiera. A to, że ścierają się frakcje polityczne, że ci wykrzykują jed

Tu jest przecież styk historii, narodowości, bardzo dużo trzeba wy

no, a tamci drugie, to według mnie jest żałosne. I tego nie lubię.

negocjować pomiędzy wszystkimi grupami.

Powstanie warszawskie stało się jednak pewnym symbolem.

O czym pani teraz pisze?

Tak, i to niezależnie od pytania, czy powstanie powinno było wy

Zaczęłam pisać dla dzieci,a potem,jak wpadłam wtemat wojenny,

buchnąć, czy nie. Tu osąd należy do historyków, i może też polity

to nie mogę przestać. Mamy kolejny projekt, również wojenny, tym ra

ków, chociaż politycy nie są dla mnie wiarygodni. Trzeba podkre

zem o dzieciach, które pojechały do Indii. To były dzieci z Kresów, zo

ślać, że młodzi ludzie, którzy podjęli wtedy walkę, chociaż było i AK,

stały wywiezione na Syberię, po amnestii przygarnął je maharadża in

i AL, i inne frakcje, byli zjednoczeni.

dyjski. Zbudował osiedle, przez które przewinęło się tysiąc dzieci.
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Zdjęcia: Wiesław Przeczek
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LALKOWE PRZEDSTAWIENIE O SILE MIŁOŚCI
TEKST: CZESŁAWA RUDNIK/ZDJĘCIE: KARIN DZIADEK
Popularny tytuł przyciąga publiczność Taki wniosek można było
wysnuć po spojrzeniu na widownię podczas polskojęzycznej pre
miery.Królowej Śniegu" w Scenie Bajka Teatru Cieszyńskiego w Cze
skim Cieszynie. Organizatorzy dostawiali krzesła, by wszyscy widzo
wie zmieścili się w sali teatralnej.
Publiczność miała już wcześniej okazję, by zasięgnąć języka
w sprawie tej realizacji scenicznej. Scena Bajka gra bowiem po pol
sku i po czesku. W wypadku „Królowej Śniegu" najpierw powstała
czeska wersja językowa i premiera czeska odbyła się już w paździer
niku. Tekst na język polski przetłumaczyła Lena Peśśk. Poza nią
twórcy przedstawienia byli ci sami, grali ci sami aktorzy.
Przedstawienie na podstawie baśni Hansa Christiana Andersena
jest dziełem znanej dobrze widzom Bajki Marii Mikovej, która napisa
ła scenariusz i wyreżyserowała spektakl. Pochodząca z południowych

Hans Christian Andersen „Królowa Śniegu". Przekład Lena Peśak,

Czech absolwentka lalkarstwa praskiej uczelni artystycznej, również

scenariusz i reżyseria Marie Mikovä, scenografia i lalki Zuzana Stancelovä,

śpiewająca aktorka, kompozytorka, autorka książek dla dzieci, po raz

muzyka Beata Hlavenkovä. Premiera polskojęzyczna: Scena Bajka

pierwszy trafiła do Sceny Bajka w 2010 roku. Wyreżyserowała wtedy

Teatru Cieszyńskiego, Czeski Cieszyn, 3.11.2017.

„Świetliki", które spodobały się widzom małym i dużym.
Reżyserka znalazła zapewne wspólny język również z zespołem

Tło muzyczne już na początku przedstawienia przykuwa uwagę

artystycznym lalkowej sceny, bowiem powraca do Teatru Cieszyń

nieco innym brzmieniem, niż do jakiego przyzwyczajony jest miło

skiego regularnie. Przygotowała dla Sceny Bajka także spektakle

śnik Bajki, aczkolwiek bardzo interesującym. Gorzej wypadają pio

„Tajemnicza szafa",„Pójdźmy wszyscy do stajenki",„Śpiąca królewna",

senki śpiewane na żywo przez aktorów, które towarzyszą przygodom

„Mały książę", czyli przede wszystkim adaptacje klasyki literackiej;

Gerdy i Kaja, co jednak należy złożyć na karb interpretatorów, nie au

niektóre tytuły nadal znajdują się w repertuarze teatru.

tora muzyki. Być może podczas premiery nie byli jeszcze zbyt zgrani

„Królową Śniegu", czyli smutną chwilami historię ze szczęśliwym
zakończeniem, udało się pokazać Marii Mikovej w sposób zrozu

w śpiewaniu polskiej wersji tekstów, dlatego chwilami nie bardzo
można było zrozumieć, co to tam sobie mruczą za dekoracjami.

miały również dla najmłodszego widza. Duża w tym zasługa odpo

Diabelskim wręcz pomysłem było zaangażowanie w zawiązaniu

wiedniego zaprojektowania przestrzeni scenicznej i ciekawej for

dramatycznej akcji, nie jak w pierwowzorze u Andersena czarodzie

my przedstawienia. Autorką scenografii i lalek jest Zuzana Śtance-

ja i jego uczniów, ale nudzące się Diabły. Takie wywodzące się z cze

lovä, scenograf z wykształcenia, zajmuje się również plastyką,

skiej tradycji, Drdowskie, igrające. Chociaż stroje ich, zwłaszcza

ilustrowaniem książek i malowaniem portretów.

ubrania żywych aktorów, bo są i lalki diabliki, bardziej przypomina

Podstawę dekoracji scenicznej tworzy bryła geometryczna, wiel

ją nadwornych błaznów. W „Królowej Śniegu" chcą zrobić coś pa

ki prostopadłościan, którego frontowa część podzielona jest na

skudnego. Kiedy lustro jest już zbite, a jego fragment utkwi w oku

wiele elementów o różnych kształtach otwieranych nie tylko na ze
wnątrz i o różnym deseniu. Wzory na zewnętrznych ścianach przy

Kaja, Diabły znikają.
Większość osób, które spotyka potem Gerda na swej drodze

wołują skojarzenia zimowe, płatki śniegu, kulki ze śniegu.

w poszukiwaniu przyjaciela, wzbudza zdecydowanie większą sym

Otwarcie którejś z części bryły tworzy miejsce akcji. W nim poja
wiają się lalki czy głowy aktorów, bo oprócz kilku rodzajów lalek wy

wych postaci i żywa akcja sprawia wręcz, że dzieci cały czas dobrze

patię. Dzięki temu przedstawienie nie zatrważa, wielość koloro

korzystano w tym przedstawieniu też żywych aktorów. Oprócz bry

się bawią, spontanicznie reagują na poszczególne wątki. I cieszą się

ły pojawia się na początku akcji ciekawie zaprojektowana kula ziem

z pomyślnego końca przedstawianych wydarzeń.

ska. To tam mieszkają dzieci, które czeka przygoda życia.
Tytułowa Królowa Śniegu potraktowana została bardziej symbolicz

W spektaklu zagrało aż sześciu aktorów, co w Scenie Bajka jest
rzadkością, ale ról było dwadzieścia, więc nikt się nie nudził. Dorota

nie. Użyto do tego celu całej głównej dekoracji. Dolna jej część przykry

Grycz swoją Gerdę przeprowadziła sprawnie przez całą bajkę, pozo

ta została białym materiałem, na górze pojawiła się narysowana tylko

stali wykonawcy, czyli Wanda Michałek, Ewa Kus, Jan Szymanik, Ja

na elemencie w kształcie rombu twarz ze świecącymi oczami. Żywe,

kub Tomoszek i Marian Mazur zagrali po kilka postaci, musieli więc

poruszające się wymownie są tylko ręce, białe, o długich palcach. Nato

szybko zmieniać elementy kostiumów czy lalki. Nie zakłóciło to jed

miast niektóre kostiumy postaci potraktowane zostały dowcipnie i wy

nak dobrego tempa akcji.

wołują od razu śmiech widowni, np. Kaktus, Narcyz czy Rozbójnicy.

„Królowa Śniegu"ma wciąż swoje aktualne przesłanie. W czesko-

Dużą rolę odgrywa w spektaklu muzyka, którą skomponowała

cieszyńskiej realizacji uwypuklone zostało również w formie, w ze

Beata Hlavenkovä.To kolejny mocny filar w zespole twórców„Królo-

wnętrznym wyrazie przedstawienia. Dobre serca świecą tam peł

wej Śniegu", Hlavenkovä jest pianistką jazzową, kompozytorką, pe

nym płomieniem. I kiedy zamienione w głaz lodowy serce Kaja top

dagogiem muzycznym. Nawet dla laika słyszalna jest w przedsta

nieje pod siłą miłości otoczenia, także odzyskuje swoją żywą czerwień

wieniu jej fascynacja gatunkami muzycznymi uprawianymi dla bar

i lśni gotowe do przekazywania swego blasku i obdzielania nim in

dziej wyrobionego ucha i węższego grona słuchaczy.

nych ludzi.

■
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LITERATURA

GUSTAW SAJDDK ™
POETA PODSTAWOWYCH
WARTOŚCI CYWILIZACYJNYCH
W listopadzie

mija piętnaście lat od śmierci poety i aforysty

Gustawa Sajdoka, wieloletniego współpracownika „Zwrotu".
TEKST: LIBOR MARTINEK/PRZEKŁAD: CZESŁAWA RUDNIK/ZDJĘCIA: ARCHIWUM REDAKCJI

NIEKTÓRE ASPEKTY POEZJI
Poetę i aforystę Gustawa Sajdoka (12.1.1935 Bystrzyca nad Olzą11.11.2002 Cz. Cieszyn) przypomniałem na łamach „Zwrotu" z okazji
osiemdziesiątej rocznicy jego urodzin w artykule „Gustaw Sajdok poeta kryzysu cywilizacji współczesnej" (2015, nr 1, s. 36-37), który
jest dostępny również na stronach internetowych czasopisma. Obec
nie jest okazja, by przypomnieć tego pisarza po piętnastu latach od
kwiatów wywołują wprost taką asocjację), Posłannictwo ideowe wier

jego śmierci.
Nie będę więc zajmował się ponownie jego życiorysem czy zbio

sza zostaje niemniej w sposób zamierzony skomplikowane przez obli

rem publikacji, ale skieruję swoją uwagę na niektóre aspekty jego

cze wiary, które może zostać uszkodzone lub na odwrót ludzie mogą

poezji, zwłaszcza pod kątem wartości. Podstawą do analizy i inter

pragnąć je zachować - przez to dramatyzuje się wybrzmienie wiersza.

pretacji będą trzy wydane w formie publikacji książkowej zbiory Saj

Chodzi też o to, jaką wiarę miał poeta na myśli w okresie, kiedy po

doka -„Zanim rozdzwonią się kosy"(Ostrawa, Profil 1975),„Korzenie"

wstawała jego poezja. Sajdok na pewno nie był poetą religijnym

(Cz. Cieszyn, PZKO-SLA, 1980) („Kocham"(Trzyniec, GL '63,1991).
Przedmiotem komunikacji literackiej są zwłaszcza wartości i jako

o orientacji katolickiej. Mogło chodzić o inne znaczenia wiary, np.
w tradycje swoich przodków, która związana jest z kwestiami tożsa

podstawa kultury określają jej funkcję. W dziele artystycznym na

mości grupowej, w naszym wypadku polskiego etnikum na Zaolziu;

plan pierwszy wysuwają się wartości estetyczne i artystyczne, które

mogło chodzić o wiarę jednostki, że ludzie są - mówiąc za Gustawem

decydują o sposobie przekazania wartości pozaestetycznych (mo

Morcinkiem - dobrzy, czy - po przeżyciach w obozie koncentracyj

ralnych, poznawczych, życiowych, osobistych). Autor suwerennym

nym autora„Listów spod morwy"-chociaż mogą być dobrzy; to zna

sposobem decyduje zarazem o tym, jak włączy do dzieła rzeczywi

czy, gdyby chcieli, mogą być dobrymi ludźmi. Światopogląd Sajdoka

stość pozaestetyczną.

wydaje się raczej panteistyczny, co w wypadku poetów opiewających
górską przyrodę i życie górali nie jest niczym niezwykłym.

ESTETYKA I ETYKA

Zarazem skuteczna jest w cytowanym wierszu liczącym tylko

Sajdok już w swym debiutanckim zbiorze uniknął jednego z pod

dwie strofy praca z przestrzenią, ponieważ jest ona organizowana

stawowych niebezpieczeństw, które polega na tym, że z różnych

tak horyzontalnie (dno rzeki), jak i wertykalnie, przez kwiaty (któ

przyczyn może zagubić się świadomość powiązań między estetyką

rych łodygi i pędy uporządkowane są wprost według „diamento

i etyką. Sfery etyki i estetyki przenikają się wzajemnie, uzupełniają,

wej" osi), a także rośnięcie podmiotu przedstawia ruch do góry, jed

jedna bez drugiej jest nie do pomyślenia.

nocześnie wgląd do serc ludzkich estetycznie wyznaczony jest

Poeta już w pierwszym wierszu bez nazwy (zresztą żaden z wier

przez przekrój na tej osi czasowej lub odcinku.

szy tego zbioru nie ma konkretnego tytułu, w drugim zbiorze Saj
doka jest już inaczej), który tworzy introdukcję całego zbioru „Za
nim rozdzwonią się kosy", całkiem świadomie wskazał na kilka pod

DOM RODZINNY
Jest oczywiste, że kolejną wartość w poezji Sajdoka przedsta

stawowych wartości, wokół których podmiot liryczny organizuje

wiać będzie dom rodzinny. Symbolem życia rodzinnego jest oczy

swój świat poetycki. Do kluczowych pojęć należy tu rzeka, kwiaty,
serce ludzi, wiara i słońce, które posiadają specyficzne atrybuty czy

wiście głównie matka:„Matko / nie na płacz urodziłaś" (*** I to praw

też za pomocą których budowane są metaforyczne znaczenia

da; s. 8); kiedyś jednak nastanie czas, kiedy „Odejdę / by raz jeszcze
być / człowiekiem" (ibidem). Uwagę zwraca bezsprzecznie użycie

„Wyrosłem / patrząc / czy na dnie rzeki / nie połyskuje złoto / czy

tautologii, czyli figury poetyckiej polegającej na gromadzeniu zna

w kielichach kwiatów nie tkwią brylanty / czy w sercach ludzi / nie

czeń - przecież podmiot odchodzi z domu jako człowiek, jednak

płacze skrzywdzona wiara //Znalazłem w rzece/złote dno słońca /

autorskie „ja" podkreśla tu, że musi odejść, aby jeszcze raz stać się

w kwiatach /diamentową oś/a w sercach / pragnienie dochowania

człowiekiem. Chodzi o czasowo możliwe do przyjęcia humanistycz

wiary" (s. 7).

ne ramy wartości, wcale nie nietypowe dla pewnej części poezji po
łowy lat 70. minionego wieku.

OBLICZE WIARY
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Dom rodzinny jest elementem emotywnych ram szeregu wierszy

Dla podkreślenia kilku podstawowych wartości poeta używa usta

Sajdoka, w których dominuje poczucie samotności, nostalgiczne

lonej symboliki, jak złoto, diamenty, brylanty (krople rosy w kielichach

wspomnienia, pragnienia powrotu do domu, do miejsc dobrze zna
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nych. Dom, rodzina umożliwia „zasiedlenie" pewnego terenu, obsza
ru i miejsca. Dzięki domowi i wartościom, jakie przedstawia, w sensie

DOJRZEWANIE PODMIOTU
Wraz z dojrzewaniem podmiotu przychodzi pierwsza miłość,

ontologicznym„zadomawiamy"się w świecie. Dobrze jest to widocz

pierwsze miłosne oczarowania. Sajdok jest lirykiem powściągli

ne w kolejnym wierszu bez tytułu, którego pojmowanie jest ponie

wym, jednak i tu z punktu widzenia poetyki autorskiej przejawia się

kąd deklaratywne:„Ojciec - tyle co dom / Matka - tyle co rodzinny //

jako późny naśladowca generacji polskich poetów przełomu roz

Dzieckiem jesteś / wydoroślejesz //Ziemia - tyle co chleb / ojczysta -

woju poezji polskiej koło 1956 roku, tzw. szkoły Różewicza, zwłasz
cza jej prądu klasycyzującego.

tyle co twoja // Dzieckiem jesteś / wydoroślejesz // Domem zostań /
Ziemi ojczystej pokosem żyta / ogrodem prostych słów"(s. 27).
Jak refren powtarzający się dwuwiersz„Dzieckiem jesteś / wydo

„Wiersz juxtapozycyjny dawał szansę na - jednocześnie - emo
cjonalną i intelektualną formułę opisu rzeczywistości, była mową

roślejesz" przypomina przytoczony już fakt, że dom rodzinny trzeba

prostą, odartą z wszelkich ozdobników, pozwalał nawiązać bezpo

będzie kiedyś opuścić i popróbować własnych sił, przekonać się,

średni kontakt z czytelnikiem, nie agitował tego czytelnika, przeciw

kim jesteśmy, co potrafimy, a czego nie. Pisarz np. zmoże może co

nie - czynił go równorzędnym partnerem rozmowy. Poeta i czytelnik

nieco tak, że będzie troszczyć się o ów ogród prostych słów i stanie

stawali się w ten sposób dwoma podmiotami tej samej sytuacji spo

się pasem żyta ziemi rodzinnej (nacisk jednak zostaje położony na

łecznej, politycznej, obyczajowej, światopoglądowej wreszcie, której

słowo „prosty" co jest meta poetyckim rozważaniem o charakterze
własnej poezji pisarza.

dezintegracji, swoją świadomość rozpadu wartości i swoją tęsknotę

nie potrafią ująć w ramy sensownej struktury. Ujawniali stan własnej
za ładem, porządkiem w sferze wartości". (Marian Kisiel,,,Poezja prze

ZIELONY ŚWIAT NADZIEI

łomu 1956", in [internetowy]„Słownik literatury polskiej")

Sajdok bardzo ładnie demonstruje próbę stawania na własnych

Z czeskiej literatury również możemy przypomnieć lirykę autorów

nogach poprzez metaforę stada gęsi i ich skrzydeł w wierszu pod

poezji dnia powszedniego, a więc twórczość poetów skoncentrowa

tytułem„5lady"z następnego zbioru„Korzenie":„Kiedy byłem chłop

nych wokół czasopisma „Kveten" które ukazywało się w latach 1955-

cem / bałem się gęsi / uciekałem / a one rozpościerały skrzydła / go

1959. Na myśl przyjdą także wiersze pokoleniowo nieco starszego Ja

niły mnie// Noszę ten uraz / od dzieciństwa / w sobie / Obawiam się

romira Horca, nawet jego teksty pieśni z lat 50., których podmiot li

/ że nie sprostam / nie podołam / Zalękniony boję się / najeść do sy

ryczny z zamierzoną naiwnością ogląda świat wokół siebie (podobne

ta / Może / na białych skrzydłach gęsi / znów ktoś / zacznie mnie ści

spojrzenie, uwarunkowane przez daną epokę, widzimy i u polskiego

gać//Szum niepokoju / zabiera mi / spokój tworzenia" (s. 22).

poety Zdzisława Łączkowskiego ze wspominanej szkoły Różewicza).

W poincie wiersza ponownie znajdujemy rozważanie na temat ars

poetica, trochę w tonie Różewicza, ponieważ nie chodzi w nim tylko
o szelest imaginarnych gęsich skrzydeł, który nie pozwala podmiotowi
lirycznego skupić się na twórczości, ale o niepokój egzystencjalny, na
pięcie między wnętrzem i stroną zewnętrzną, o eksterioryzację (prze
niesienie na zewnątrz) własnych wrażeń poety, jego własnej wewnętrz
nej niedostateczności, a więc o niepokój twórczy i egzystencjalny.
Z symbolicznym znaczeniem domu rodzinnego korespondują je
go pojedyncze pierwiastki, które go dopiero tworzą (o nich będzie
my mówić później). Życie rodziny rozgrywało się wokół stołu, który
dawniej bywał duży, z dębowego drewna, jak w starym młynie na
Kamienitym, który jest już opuszczony, jedynie stół,,/.../ każe żyć da
lej // Położą na nim dziecko / kiedy przyjdzie na świat / Położą talerz
/ gorących ziemniaków / pękate garnuszki / i dzbanek z maślanką /
Położą na nim / spracowane ręce / by odpoczęły / I głowę pochylą
nad nim / kiedy ból dokuczy // Ale kiedy stół / zostanie osierocony /
puste talerze / krzesła /Wtedy / i stół płacze" (***„Deptałem te ścież
ki" in„Zanim rozdzwonią się kosy" s. 18).
Do jakiego czasu i przestrzeni wstępuje podmiot liryczny, kiedy
dojrzał czas, by opuścić dom rodzinny? Przede wszystkim zwierza
się, że „Wstanę wcześnie / raniutko / przed świtem /.../ Pootwieram
drzwi / wiejskich chat / Rozdzwonię dzwony / wysokich wież / Zapu
kam do okien / milionowych miast // Wyprowadzę was / wyprowa
dzę / w świat zielonej nadziei" (s. 9); to, co jest jednak bardzo ważne,
to ów świat zielonej nadziei, do którego chce poeta zaprowadzić lu
dzi, ponieważ sądzi, że będzie im tam dobrze, ba, najlepiej.

POCZUCIE HUMORU
Oceńmy zresztą sami już na podstawie pierwszych wersów wiersza
bez tytułu ze zbioru „Zanim rozdzwonią się kosy": „Mój różowy balonik
/ kto zdeptał? // Dlaczego ja / dlaczego ja głupi / w dłoni zaciskam sznu
rek? // Prysł bajkowy wątek / Jak mały chłopczyk / płaczę / Nie uchroni
łem go // Odpisałem z pamięci / dni / kiedy w złoto twoich warkoczy /
wplatałem wstążki / odpisałem / błękitną przestrzeń nieba / żarliwej
miłości" (s. 42). Sajdok z powodzeniem pracuje z następnymi figurami,
jak zdradza ostatni urywek, ale i fragment jednego z poprzednich wier
szy (*** Wstanę wcześnie), a mianowicie z epanastrofą- powtarzaniem
słów na końcu i na początku wersu (całego zdania) następnego: „Dla
czego ja / dlaczego ja głupi";„Wyprowadzę was / wyprowadzę"
Inny wiersz zawiera uroczo pojętą matematykę, która przejawia
się w niedokładnym liczeniu guzików (może na bluzce dziewczę
cej?). Podmiot liryczny pozostawia nas w niepewności, jeśli chodzi
o ich ilość - to jednak zamysł, ponieważ gniew, który podmiot bez
sprzecznie przeżywał, kiedy przeprowadzał to działanie, jakim jest
rozpinanie guzików, kiedy w dodatku z podniecenia mogły trząść
mu się ręce, nie mógł przecież czegoś takiego dobrze zapamiętać:
„Zwariowane guziki / a może nie? / Włóczką obszyte / czerwoną
/białą / czerwoną / białą / czerwoną / białą / czerwoną / A więc czte
ry czerwone / i trzy białe // Nie jestem pewien / a może było tak /
biały / czerwony / biały / czerwony / biały / czerwony / biały / Wtedy
byłyby / cztery białe / a czerwone tylko trzy//To jednak nie guziki /
a ja zwariowałem // Przysięgam / policzę dokładniej / zapamiętam /
Tylko kiedy? / Kiedy / znów cię zobaczę?" (s. 47-48).

Ten zielony świat - kolor zielony jest oczywiście w tej poezji zna

W twórczości Sajdoka nie brakuje więc humoru, był zresztą rów

czący -jest już przez kogoś zamieszkały, przez kogoś, kto jest z nim

nież popularnym autorem licznych aforyzmów. Mamy więc już pod

nieodłącznie związany - góralem.„Kiedy umarł góral / buki płakały

czas poetyckiego debiutu książkowego do czynienia z lirykiem, który

/ brzozy kładły żałobny dywan / dęby stały na baczność // Na pa

stosunkowo dobrze opanował rzemiosło poetyckie, chociaż oczywi

stwiskach / krowy brzękały dzwonkami / owce przestały skubać //

ście początkowo uczył się gdzie indziej, u innych mistrzów słowa.

Szpalery świerków / żegnały / króla gór/.../"(s. 19).

Dokończenie w następnym numerze
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KRZYŻÓWKA ZWROTU

KRZYŻÓWKA ZWROTU
Wśród autorów prawidłowych
rozwiązań zostanie rozlosowana
nagroda książkowa.
Rozwiązanie dodatkowe prosimy
przesyłać na adres pocztowy lub
e-mail: info@zwrot.cz
do 9 stycznia 2018.

Rozwiązanie krzyżówki z nr. 9/2017:
Wrzeszczy wrzesień, że już jesień.
Nagrodę książkową wylosował
Mariusz Putzlacher z Cz. Cieszyna
Gratulujemy!

POZIOMO:
2. wino bratanka
6. czasowe użytkowanie
nieruchomości
10. trunek samuraja
11. miejska droga
12. ośla dla początkujących
narciarzy
13. orzeźwiający w utelce
14. puls
15. najsłynniejszy z piłkarzy
16. ojczyzna Odyseusza

V. zimny w piosence

18. wieś w woj. leszczyńskim ze
stadniną koni
19. znane jezioro w Armenii
20. srebrne, złote lub brylantowe
21. przypięta do obroży
24. wyobrażenie bóstwa będące
przedmiotem kultu.
25. koper włoski
28. tragedia Słowackiego
31. wiano panny młodej
33. służba pełniona na dziobie statku
34. bywał z bratkiem w TVP

37. w Jemenie leży
38. w cyrku rozśmiesza
39. dwuślad rodem z USA
40. Piórkiem i węglem malował
42. trująca bylina
43. wytwórnia węgliku wapnia
44. najstarsze miasto Finlandii
45. era
46. nadmierna u grubasa
47. twardy i kruchy metal
48. uszlachetnione żelazo Bawarczyka
49. wewnętrzny dziedziniec pałacu
52. przezwisko Eisenhowera
53. nie gada do dziada
56. francuski powieściopisarz noblista
59. między wyżynami
62. pustynia słynąca dinozaurami
63. ciemiężenie
65. przednia, silnie wykrochmalona
część koszuli
66. ptak pustynny
67. okres w dziejach ludzkości
68. prestiżowy uniwersytet
amerykański
69. chordofon z Orientu
70. opakowanie pasty
71. polecenie
72. obrzędowa uczta u pierwszych
chrześcijan
73. nielot z Nowej Zelandii

74. król z Baśni tysiąca ijednej nocy
75. ostro kuty w przysłowiu
76. El...y
77. egzotyczna jaszczurka

PIONOWO:
1. japońska jedwabna rolka z napisem
2. wulkaniczna wyspa na Atlantyku
3. członek zakonu z kapturem
4. walka wręcz na tatami
5. pomocnik proboszcza
6. jedna z Trzech sióstr
7. lud germański
8. niepełnoletni las
9. stan w USA
22. adolescent
23. ironicznie o całowaniu w rękę
26. komornik
27. noc kabaretowa w Opolu
29. gromadzi słomę w kopy
30. pięciobój w starożytnej Grecji
31. wybieg
32. ważna ruda żelaza
35. spis
36. żyje w skrajnej biedzie
41. odmiana esperanto
50. nieprawidłowość
51. córka Agamemnona
54. rzecz bez znaczenia
55. cyrkowiec
57. cętkowany dog niemiecki
58. leczy się insuliną
60. sztuka układania kwiatów
61. linia na mapie pogody
64. estońska cieśnina
ROZWIĄZANIE DODATKOWE
(Polskie przysłowie)

Opr.BIKI

Sekcja Kobiet ZG PZKO:
W październikowym numerze„Zwrotu' w artykule o odznaczonych z wpisem do Złotej Księgi Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w RC zapomnieliśmy dopi
sać panie nominowane przez Sekcję Kobiet ZG PZKO. Są to: Władysława Byrtus, Maria Owczarzy, Czesława Schnapka i Wanda Chlup.

ILUSTROWANA KRONIKA MIESIĄCA: PAŹDZIERNIK 2017
1 A MK PZKO w Hawierzowie-Szumbarku przygotowało uroczyste spotkanie z okaI i zji jubileuszu 70-lecia Koła w Szum barku. Program artystyczny wykonali akto
rzy Sceny Polskiej.

Koncert Renaty Drossier w trzynieckiej Trisii odbył się w ramach 70-lecia PZKO,
wystąpili również młodzi muzycy zTrzyńca i chóry szkolne z Bystrzycy Wiolinki
i Crescendo.

Sześć drużyn wzięło udział w zorganizowanym przez Macierz Szkolną XXII Tur
nieju Siatkówki Amatorskich Drużyn o Puchar Przechodni ßaginieckigo Gorala,
wygrała drużyna z Gnojnika.

Z okazji 150. rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej-Curie na prelekcję Danuty
Ondruch o noblisto zaprosiło MK PZKO w Karwinie-Raju.

1 A 1C
IM1- I D
1 A IT
li

IJ

Na wystawę„Pod dyktando kalendarza"zaprosił Klub Kobiet MK PZKO
wOlbrachcicach.
Klub Kobiet MK PZKO w Bystrzycy przygotował wystawę „Co potrafią
zręczne ręce".

1 ZT

1 Q W Ustroniu, Cieszynie i Trzyńcu-Lesznej Dolnej przebiegały zajęcia
10
I J IV Wolnej Szkoły Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Profesora Jana
Szczepańskiego.
1 "7_1 Q Na Zaolzie na akcję„Z książką na walizkach" z Polski przybyło 6 auto«/ rów książek dla dzieci: Monika Kowaleczko-Szumowska, Beata Ostrowicka, Joanna Papuzińska, Renata Piątkowska, Paweł Wakuła i Katarzyna Wasilkowska.
Ukoronowaniem akcji była Biesiada Literacka.

I/

W sali Urzędu Gminy w Śmiłowicach odbył się wernisaż wystawy obrazów
Pawła Wałacha „Śmiłowice w obrazach", organizatorem było MK PZKO, ZO ĆZS
oraz Urząd Gminy.
Na Popołudnie ze Straszydłami zaprosiło MK PZKO Trzyniec-Końska-Osówki.

TO Na Jesienne Spotkanie Sekcji Kobiet ZG PZKO do Domu Polskiego PZKO w KarZO winie-Frysztacie przybyło 120 pań z całego Zaolzia. Wystąpił zespół Nonet,
skecz przygotowały członkinie Klubu Kobiet Frysztackiego MK PZKO. W drugiej części
spotkania odbyły się warsztaty rękodzieła.

I

1 O

TA WMK PZKO w Gutach odbyła się wystawa zdjęć z działalności MK
z okazji 70-lecia PZKO, 50. rocznicy Dożynek Śląskich i 40. rocznicy
otwarcia Domu PZKO.

10 ZU

*T A W Domu PZKO w Lesznej Dolnej przebiegła impreza dla uczniów młodszych
klas pod nazwą „Całe Czechy i Polska czytają dzieciom - czytajmy i my".

ZU

W Klubie Dziupla w Cz. Cieszynie odbył się finał Konkursu Literackiego Miesięcz
nika „Zwrot". Uroczystość uświetnił występ wokalisty Łukasza Jemioły z Lublina.

"TA Tl

ZU"Z I

Członkowie SAJ wzięli udział w Wiedniu w Konferencji Forum Młodej
Polonii - Jesteśmy przyszłością.

TA A A

Na Zaolziu gościli przedstawiciele Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą, spotkali się z przedstawicielami polskich organizacji
w Konsulacie Generalnym RP w Ostrawie, zwiedzili m.in. Domy PZKO, wzięli udział
w Gali Jubileuszowej z okazji 70-lecia PZKO w Teatrze Cieszyńskim.

ZU”ZZ

Tl W Teatrze Cieszyńskim w Cz. Cieszynie odbyła się Gala Jubileuszowa z okazji
70-lecia PZKO. Scenariusz przygotowali Barbara Mraćna i Bogdan Kokotek, wy
stąpiły zespoły PZKO: ZPiT Suszanie z Suchej Górnej, Olza i Rytmika z Cz. Cieszyna, Małe
Oldrzychowice z Oldrzychowic, chóry Goral z Jabłonkowa, Melodia z Nawsia, kapela
Nowina z Jabłonkowa, Zespół Teatralny im. J. Cienciały i Gimnaści z Wędryni, teatrzyk
dziecięcy Gapcio z Nieborów oraz grupa Ampli Fire. Koncertowi towarzyszyła prezenta
cja multimedialna oraz wystawa kronik MK PZKO.

Z I

Kolejną edycję akcji„Dwo w jednym miechu"przygotowało MK PZKO w Jabłon
kowie.
*T 1 Ze Srebrnym Pucharem Uśmiechu powrócił z Polski teatrzyk dziecięcy Gapcio
MK PZKO Niebory, zdobył go na XXXIV Festiwalu Teatrów Dziecięcych w Krośnie.

Z I

*T 1 PTTS Beskid Śląski zaprosił na uroczystość wspomnieniową pod pomnikiem
partyzantów zastrzelonych przez hitlerowców na Małej Kikuli.

Z I

TT MK PZKO w Karwinie-Darkowie było organizatorem koncertu XVI Darkowska
Jesień w Sanatorium Rehabilitacyjnym w Karwinie-Granicach. W programie
wystąpił gospodarz - chór mieszany Lira oraz kwartet saksofonowy uczniów PSA
w Karwinie i zespół śpiewaczy TA Grupa MK PZKO Cz. Cieszyn-Osiedle z solistą Klemen
sem Słowioczkiem.
_ ____ w

ZZ

A Q MK PZKO w Mostach koło Jabłonkowa zorganizowało Przegląd Amatorskich Zespotów Teatralnych Grających w Gwarze, były to zespoły z Nawsia, Jasienia
i Mostów, przygrywała grupa Górale.
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Podczas spotkania Międzygeneracyjnego Uniwersytetu Regionalnego PZKO w Cz.
Cieszynie wykład na temat Jan Korzenny. Etnograf, nauczyciel, pisarz" wygłosił
Michał Przywara.

MK PZKO w Cz. Cieszynie-Sibicy okazji 70-lecia PZKO przygotowało wystawę
kronik Koła. Zaprosiło też na prelekcję Tymoteusza Filipka „Lekarzem w dalekiej
Afryce - Ghana kraj kontrastów".

3 Scena Bajka Teatru Cieszyńskiego w Cz. Cieszynie zagrała polską premierę przedstawienia „Królowa Śniegu "H. Ch. Andersena w reżyserii Marii Mikovej.

<| 1 Na przedstawienie „Krawiec damski" do Domu Kultury zaprosiło MK PZKO LiI gotka Kameralna.

3

-1-1 W MK PZKO w Olbrachcicach obchodzono jubileusz 70-lecia PZKO z programem„70 lat we wspomnieniach". Wystąpili uczniowie PSP, kabaret Suszynas MK
PZKO Sucha Górna oraz Izabela Kapias.

I

<1 i „Tłoczyni kapusty" odbyło się w MK PZKO Gródek. W programie wystąpił Petr
I Sajdok i kabaret My, grał Roman Młynek.
W Domu Kultury w Lutyni Dolnej obchodzili dolnolutyńscy pezetkaowcy 70-leI I de MK i 99. rocznicę niepodległości Polski. W programie kulturalnym wystąpili
Aleksander Cmiel i Dorota Czapek, pre!ekcję,,Droga do Santiago de Compostela" wygło
siła Otylia Toboła.
1 1

T W Cz. Cieszynie na zebraniu członkowskim obradowali członkowie Polskiego ToJ warzystwa Medycznego.

A

Na spotkaniu z okazji 70-lecia PZKO „Tu byliśmy, tu będziemy, wierni nadolziańskiej
■ ziemi" świętowały wspólnie MK PZKO działające na terenie Karwiny, w Darkowie,
Frysztacie, Granicach, na Henryku, w Łąkach, Nowym Mieście, Raju, Starym Mieście, a tak
że w Piotrowicach i Marklowicach oraz w Stonawie. Odbyła się prezentacja Kół, zaśpiewały
zespoły chóralne PZKO: Stonawa ze Stonawy, Dźwięk z Karwiny-Raju, Hejnał-Echo z Karwiny-Frysztatu, Lira z Karwiny-Darkowa, wystąpił też Adam Sikora z zespołem, gimnazjalny
zespół śpiewaczy Nonet i zespół regionalny Gizdy karwińskiej PSP.

ł'

1 1 Dzień Niepodległości w MK PZKO Cierlicko-Kościelec pod hasłem „To dobre
I I z Polski i Czech" rozpoczęto od filmu „Babi". W programie był też występ zespo
łu taneczno-śpiewaczego Figle z polskiej szkoły w Cierlicku, konkurs sałatek i wystawa
okolicznościowa „Naczelnik".
1 1 Z okazji Święta Niepodległości Polski koncert Polska Literatura Muzyczna w Zaolziańskiej Odsłonie zorganizowała Sekcja Spiewaczo-Muzyczna ZG PZKO. W
Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Cz. Cieszynie zaśpiewały chóry Lira z Karwiny-Darkowa, Dźwięk z Karwiny-Raju, Melodia z Nawsia i PChM Collegium Canticorum oraz soliści Irena Nowicka i Władysław Czepiec. Na organach grała Marta Wierzgoń. Koncert prowadził przewodniczący Sekcji Tomasz Piwko.

I

I 1 WMK PZKO Karwina-Frysztat odbyła się premiera multimedialnej prelekcji
grupy turystycznej Gorole„Peru - magiczne Andy".

I

A
i
A

MK PZKO w Piosku połączyło zebranie członkowskie z okazji 70-lecia PZKO z gulaszówką.

A
i

Chór Hasło MK PZKO Skrzeczoń pojechał do Grodkowa na jubileusz 30-lecia chóru
Grodkovia.

MK PZKO Cz. Cieszyn-Centrum zaprosiło na Podwójne Świętowanie: 70 lat PZKO i
i obchody 11 listopada. Koncert fortepianowy na cztery ręce wykonały Magdalena
Jasińska-Żaba i Anna Miech. Odbyła się wystawa okolicznościowa i prezentacja„Historia MK PZKO Czeski Cieszyn".

Ą PTTS Beskid Śląski zorganizował wycieczkę na trasie Prażmo - Travny - Morävka.
O MK PZKO w Ostrawie zaprosiło na spotkanie klubowe z prof. Danielem Kadłubcem
O i zespołem Niezapominajki.
Q Przedstawiciele Zaolzia wzięli udział w Ambasadzie RP w Pradze w obchodach
V Święta Niepodległości oraz 130. rocznicy powstania Klubu Polskiego.
Q Chór studencki Collegium luvenum Polskiego Gimnazjum im. J. Słowackiego w Cz.
y Cieszynie zdobył w Opawie w finale przeglądu chórów szkół średnich RC podczas
festiwalu Opava Cantat srebrne pasmo.

II W Cz. Cieszynie zakończył się w trwający od 7 listopada XVII Festiwal Teatrów
I I Moraw i Śląska. Wystąpiły teatry z Opawy, Ołomuńca, Ostrawy, Cz. Cieszyna, z
Płocka z Polski i z Martina ze Słowacji. Cieszyniankę, główną nagrodę za najlepszą in
scenizację Festiwalu, otrzymało przedstawienie„Sztuka"Yasminy Rezy w reżyserii Vojtecha Stepanka w wykonaniu ostrawskiego teatru Komorni scena Arena.
1

MK PZKO w Bystrzycy zaprosiło na„Rodzinne spotkanie z historią szabli polskiej
i Janem Matejką, czyli wieczór patriotyczny z okazji Święta Niepodległości Pol
ski". W programie była m.in. wystawa reprodukcji obrazów Jana Matejki „Dzieje malo
wane" z komentarzem Jerzego Polaka, pokaz „Historia polskiej szabli" z wykładem
Krzysztofa Banasia.

IŁ

1 1 MK PZKO w Suchej Górnej zorganizowało Jubileusz 70-lecia Koła. Wystąpił chór
Z. Sucha, ZPiT Suszanie, zespół śpiewaczy Chórek z kapelą Smykńa, dziecięcy ze
spół Antidotum i kabaret Suszynas, była też wystawa działalności MK.

I

1
Jubileusz 70-lecia MK PZKO w Mistrzowicach uczczono podczas spotkania, któI Z remu towarzyszyła wystawa kronik, prac Klubu Kobiet i obrazów miejscowego
malarza Piotra Wytrzensa.Wystąpił zespół Niezapominajki z Hawierzowa-Suchej.

13-14

MK PZKO w Mistrzowicach zaprosiło na wystawę obrazów członka Ko
ła Piotra Wytrzensa.

1 |T W Konsulacie Generalnym RP w Ostrawie odbyło się spotkanie przedstawicieli
I D polskich organizacji, władz samorządowych, środowisk naukowych z okazji
99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wystąpił zespół śpiewaczy TA Gru
pa MK PZKO Cz. Cieszyn-Osiedle.
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Szanowni CzYTeuiicY,
to już ostatni numer w tym roku. W przyszłym redakcję czekają zmiany. Styczniowy numer będzie przygotowywała dla Was już
nowa redaktor naczelna - Izabela Kraus-Żur.
Lata spędzone w „Zwrocie" będę miło wspominać. Był to bardzo dynamiczny okres, pełen zmian. Udało się uruchomić dwuję
zyczny portal internetowy zwrot.cz, który codziennie dostarcza wam sporą dawkę aktualnych informacji. Portal uzupełniliśmy apli
kacją mobilną dla tych, którzy preferują przeglądanie stron na komórkach i tabletach.
Najciekawsza była praca w terenie. Miałam okazję spotkać wielu wartościowych ludzi, którzy nie szczędzą czasu, wysiłku, a czę
sto też pieniędzy, by polska społeczność na Zaolziu nie kurczyła się. Wiele się od nich nauczyłam.
Bardzo mile wspominam wyjazdy redakcji do szkół podstawowych, w których prowadziliśmy warsztaty dla adeptów dziennikar
stwa „Piszmy razem". W szkołach spotkałam wielu ambitnych i zdolnych młodych ludzi, o których z pewnością jeszcze usłyszymy.
Co roku ogłaszaliśmy też Konkursy Literackie, dzięki którym udało się wydać kilka ciekawych utworów, również autorów z Zaolzia.
Tego wszystkiego nie udałoby się zrobić, gdyby nie grono pracowników i współpracowników. Olbrzymie podziękowania nale
żą się Annie Szotkowskiej, za sprawą której nasza redakcja sprawnie działała. Nie dałabym
rady bez Czesławy Rudnik i jej niesamowitej wiedzy i doświadczenia.
Duże zasługi w tym, jak „Zwrot" wygląda, ma Wiesław Przeczek, którego zdjęcia zdobią
wszystkie numery, który pomaga nam też opracowując zdjęcia na potrzeby portalu zwrot.cz.
Podziękować chciałabym też grafikowi Andrzejowi Havllkowi za jego cierpliwość. Nie spo
sób wymienić wszystkich naszych współpracowników, wszystkim im należą się słowa po
dziękowania i wdzięczności.
Jako redaktor naczelny miałam szczęście - trafiłam na wydawcę, który nie ingerował
w pracę dziennikarzy i otaczał nas opieką. Dziękuję Janowi Ryłce za zaufanie, jakim mnie
obdarzył.
Szanowni Czytelnicy, żegnam się z wami, ale wierzę, że będziemy się spotykać, w tere
nie, czy też na portalu gorolweb.cz, do którego przechodzę.
„Zwrotowi"życzę rosnącej rzeszy zadowolonych czytelników, ciekawych tematów i am
bitnych dziennikarzy.

PRENUMERATA ZWYKŁA I WSPIERAJĄCA 2018
Szanowni czytelnicy,
dzięki Waszemu wsparciu udało nam się w tym roku bez dużych problemów finansowych wydawać dla Was miesięcznik„Zwrot".
Dziękujemy!
Co roku stajemy przed dylematem, czy podnieść cenę naszego miesięcznika. Jednak zdajemy sobie sprawę z tego, że nie
wszystkich naszych czytelników stać na to, by zapłacić więcej, a chcemy dotrzeć z polskim słowem do jak największej ich liczby.
Dlatego postanowiliśmy nie podnosić ceny prenumeraty zwykłej, która również w roku 2018 wynosi 360 koron za rok
(12 numerów). Każdy nasz czytelnik za 360 koron co miesiąc znajdzie w swojej skrzynce pocztowej „Zwrot".
Jednak tak naprawdę los naszego miesięcznika leży w Państwa rękach, w rękach zaolziańskich Polaków. Postanowiliśmy rów
nież w tym roku wprowadzić prenumeratę wspierającą dla osób, którym los polskiego słowa drukowanego na Zaolziu nie jest
obojętny.
Na czym owa prenumerata polega? Cena rocznej prenumeraty wspierającej wynosi minimalnie 600 koron, oczywiście
można nas wesprzeć wyższą kwotą. Za owych minimalnie 600 koron nasi czytelnicy otrzymają co miesiąc jeden wydruk„Zwrotu . Dodatkowo pierwszych 300 osób, które do końca stycznia opłacą prenumeratę wspierającą, otrzyma od nas razem z lutowym
numerem prezent - publikację, w której znajdują się utwory nagrodzone w Konkursie Literackim Miesięcznika„Zwrot"w tym roku.
Oprócz tego w ramach podziękowania naszym darczyńcom w marcowym numerze opublikujemy listę osób, które wy
kupiły prenumeratę wspierającą. (Osoby, które zapłacą prenumeratę wspierającą, a nie życzą sobie zamieszczenia swojego na
zwiska w „Zwrocie" są proszone o zaznaczenie tego w przelewie.)
Co należy zrobić, by wykupić prenumeratę wspierającą? Wystarczy tylko wpisać na przekazie pocztowym załączonym do tego
numeru kwotę minimalnie 600 koron i zapłacić na poczcie. Prenumeratę można zapłacić też przelewem albo gotówką w redakcji.
Co należy zrobić, jeśli decydujemy się na zwykłą prenumeratę? Wystarczy tylko wpisać na przekazie pocztowym załączo
nym do tego numeru kwotę 360 koron i zapłacić na poczcie. Prenumeratę można zapłacić też przelewem albo gotówką w redakcji.
Dziękujemy bardzo za zrozumienie i za wsparcie, jakiego nam udzielacie.
Z poważaniem Redakcja
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TEKST: CZESŁAWA RUDNIK / ZDJĘCIA: WIESŁAW PRZECZEK

W DUCHU DOBRYCH EMOCJI
Zjazd otworzył prezes Zarządu Głównego
PZKO Jan Ryłko. - Niech będzie prowadzony
w duchu radości, miłości braterskiej, samych
dobrych emocji, takich emocji, które towa
rzyszą nam wszystkim, członkom PZKO, dzia
łaczom społecznym, którzy poświęcają się
dla innych - przywitał delegatów i gości.

PSy-f

Poprosił o wniesienie sztandaru, po czym
zabrzmiały hymny czeski i polski oraz pieśń
„Gaudę Mater". W krótkim programie kultural

MMp '

nym wystąpił zespół śpiewaczy Chórek Miej
scowego Koła PZKO w Suchej Górnej z ostrawską kapelą Śmykńa. Prowadzącymi Zjazd zo
stali Bogdan Ko kotek i Andrzej Suchanek.
Wśród gości, których przywitał prezes

1

wir. IWi;

Ryłko, byli m.in. senator RP Andrzej Pająk, se
nator RC Jerzy Cieńciała, konsul generalny
RP w Ostrawie Janusz Bilski, wójt Suchej Gór
nej Jan Lipner, Wojciech Dębowski ze Stowa

sa Zarządu Głównego, członków Zarządu

rzyszenia Wspólnota Polska Oddział w Biel

Głównego i członków Komisji Rewizyjnej.

być już zgodny z brzmieniem nowego Statu

sku-Białej, Stefan Gajda ze Stowarzyszenia

Każdy z umieszczonych na liście kandydatów

tu. Prezes Ryłko stwierdził, że wszystkie po

Wspólnota Polska Oddział w Katowicach,

musiał potwierdzić podpisem swoją zgodę.

przedstawiciel Rady Rządu RC ds. Mniejszo
ści Narodowych Eugeniusz Delong.

nieważ dalszy przebieg Zjazdu powinien

prawki do Statutu zostały uchwalone już
wcześniej na Konwencie Prezesów.

UCHWALONO NOWY STATUT

Dyskusję wywołała sprawa członkostwa

Przygotowane zostały plansze, na których

Jednym z pierwszych punktów obrad by

jednej osoby w kilku Kołach. Prawnik Jakub

można było wpisywać kandydatów na preze

ło uchwalenie nowego Statutu Związku, po

Sembol wyjaśnił, że chodzi o problem staty-

ZWROT | 12/2017

3

ZJAZD PZKO

styczny, więc każda osoba może być człon

nia w ramach naszych struktur organizacyj

cy działaczy. Ale proszę nie mylić jedności

kiem tylko jednego Koła. Jeśli ktoś chce udzie

nych. Naszą siłą były i są nasze niezależne

z uległością. Nastał czas, kiedy trzeba scho

lać się w kilku Kołach, ma takie prawo, ale

struktury organizacyjne - podkreślił.

wać do kieszeni ambicje i zacząć myśleć nie

w jednym będzie członkiem rzeczywistym,

- PZKO ma swoją markę, wiarygodność,

0 sobie, o swoim małym podwórku, ale o ca

w pozostałych tylko członkiem wspierającym.

znaczenie. Skrót PZKO kojarzy się z gwarancją

łej organizacji. Trzeba pracować tak, by była
ona silna - podkreślił.

Zdaniem prezesa Ryłki problemem przy

solidności, rzetelności, poważnego traktowa

pracach nad Statutem była czeska nazwa

nia podejmowanego tematu, wykonalności

- Uważam, że naszym największym wro

PZKO. Od 2013 roku po zmianach legislacyj

przyjętych zobowiązań. Jest godnym zaufania

giem wcale nie jest czeskie społeczeństwo

nych do czeskiej nazwy trzeba było dopisy

partnerem dla wielu organizacji i instytucji czy

1 szowinizm czeski, wręcz przeciwnie, Cze

wać z. s. (zapsany spółek), obecnie jest inny

samorządów lokalnych przy realizacji wspól

chom coraz bardziej zależy na tym, byśmy

prawny wymóg.

nych projektów transgranicznych - wyliczał

przetrwali. Naszym największym wrogiem

prezes Ryłko. - PZKO jest naszym wspólnym

jesteśmy my sami, nasza małość i wieczne

majątkiem i tak powinno być traktowane.

kłótnie. Uważajmy na tych, którzy starają się

Głosowanie za przyjęciem nowego Statu
tu przebiegło gładko, został przyjęty ogrom
ną większością głosów, tylko 5 osób było
przeciw, 4 osoby wstrzymały się od głosu.

Podał propozycje własnych uchwał. Po
dziękował współpracownikom i rodzinie.
Paweł Łaboj przedstawił sprawozdanie

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI

Komisji Rewizyjnej.

Prezes ZG PZKO Jan Ryłko podał dokład
ne sprawozdanie z działalności w czasie

4

poprzez własne ambicje rozbić tę najważ
niejszą dla naszego przetrwania organizację.
Uważajmy na tych, którzy chcą kupić naszą
lojalność - apelował. - Życzę PZKO rozsąd
nych przywódców, którzy będą myśleli o za

WYSTĄPIENIA GOŚCI

chowaniu polskości, i ofiarnych działaczy.

swojej drugiej kadencji. Omówił działalność

Jako pierwszy z gości głos zabrał senator

Konsul generalny RP w Ostrawie Janusz

poszczególnych struktur organizacyjnych,

RP Andrzej Pająk, przekazał pozdrowienia

Bilski przypomniał znaczenie PZKO wciągu je
go 70-letniego trwania, podziękował pezet-

najważniejsze imprezy, współpracę z Kon

i życzenia od Janiny Sagatowskiej, przewod

gresem Polaków i instytucjami zagraniczny

niczącej Komisji Spraw Emigracji i Łączności

kaowcom za ogromną pracę i wysiłek, jaki

mi, sprawy finansowe. Baza członkowska

z Polakami za Granicą oraz marszałka Senatu

wkładany jest w to, aby polska tradycja i zna

Związku, który posiada 79 Miejscowych Kół,

RP Stanisława Karczewskiego i w imieniu ca

jomość języka polskiego była na Zaolziu żywa

wynosi 12 653 członków, w stosunku do po

łego Senatu RP. - Pragnę oddać hołd i szacu

oraz za owocną współpracę z Konsulatem.

przedniego okresu ubyło 694 członków,

nek za heroiczną postawę, za pracę, za trwa

- Wszystkim członkom PZKO należy się

przeciętna wieku to 58 lat.

nie przy polskiej tożsamości, przy tym, żeby

najwyższy szacunek i pamięć. Mam nadzie

- Jestem bardzo zadowolony z tego, co
zrobiłem dla Związku oraz dla Polaków na

być Polakiem - powiedział między innymi.

ję, że państwa dotychczasowa działalność

- Znamy się tutaj wszyscy nie tylko z wi

będzie motywacją dla kolejnych pokoleń

Zaolziu przez osiem lat mojego prezesowa

dzenia, znamy się doskonale - zabrał następ

do dalszej wytężonej pracy na rzecz krze

nia w Zarządzie Głównym PZKO, a w szcze

nie głos senator RC Jerzy Cieńciała. - Wiecie

wienia polskości. Szczególnie ważne wyda

gólności za ostatnie cztery lata. Mam po

wszyscy, że jestem jednym z was, sprawy

je mi się to w przyszłym roku, kiedy nasza

czucie spełnionej misji oraz dobrze wykona

PZKO leżą mi osobiście na sercu głębiej, niż

ojczyzna będzie obchodziła stulecie nie

nej pracy. Ostateczną ocenę moich dokonań

wam się wydaje. PZKO to nie tylko najwięk

podległości - podsumował, wyrażając na

pozostawiam wszystkim członkom PZKO stwierdził.

sza, ale też najważniejsza organizacja polska

dzieję, że rocznica ta będzie jednym z moto

u nas. Tam, gdzie PZKO przestaje działać,

rów napędzających działania zaolziańskich

Podkreślił, że PZKO jest kręgosłupem

umiera polskość. W wielu miejscowościach

Polaków do zwiększenia jedności i współ

działalności wszystkich organizacji polskich

PZKO jest ostatnią ostoją polskości. Jak długo

pracy. - Drugim zadaniem jest kwestia przy
ciągnięcia młodzieży - dodał.

na Zaolziu, toteż jeśli rozpadnie się jego

będzie istniało PZKO, tak długo będzie istnia

struktura organizacyjna, w krótkim czasie

ła polskość. Między PZKO a polskością trzeba

dojdzie do likwidacji polskości na Zaolziu.

więc postawić znak równości.

Głos zabrali również Wojciech Dębowski,
który mówił m.in. o współpracy z bielskim

- Dlatego tak ważne jest zachowanie nieza

- Jeśli Polacy teraz czegoś potrzebują, to

Oddziałem Stowarzyszenia Wspólnota Polska,

leżności, spójności oraz zdolności do działa

jest to jedność, bezinteresowna praca tysię

i Eugeniusz Delong, który podjął tematy mło
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dzieży, jedności i wzajemnej współpracy oraz

ka (98), Adam Kolasa (96), Stanisław Kołek (95),

XXIII Zjazd Delegatów PZKO przyjął do

Jan Lipner, który przywitał obecnych w imie

Lucyna Śkńouril (94). Rezerwowymi zostali:

wiadomości sprawozdanie prezesa ZG PZKO

niu gminy Suchej Górnej i podziękował za

Franciszek Jasiek (79), Mariusz Wałach (77),

za okres 2013-2017 z przyjętymi drobnymi

działalność PZKO na polu kultury i oświaty.

Dawid Szkandera (75), Władysław Drong (71).

poprawkami, sprawozdanie Komisji Rewizyj

WYBORY NOWYCH WŁADZ

Komisja Rewizyjna pracować będzie

nej, komisji mandatowo-wyborczej, sprawoz

w składzie: Halina Zawadzka (oddano na nią

danie z działalności Międzygeneracyjnego

Zanim nastąpiły wybory członków Zarzą

147 głosów), Zbigniew Franek (141), Jadwi

Uniwersytetu Regionalnego, Sekcji Kobiet,

du Głównego i Komisji Rewizyjnej, odbyły

ga Karolczyk (138), Mirosława Lasota (134),

Sekcji Historii Regionu, Sekcji Ludoznawczej,

się wybory prezesa Związku. Jak poinformo

Józef Szymeczek (101).

zespołu tanecznego Rytmika, Sekcji Śpiewa-

wał Adam Ryłko z komisji mandatowej, na
Zjazd zgłoszono 185 delegatów, obecnych

czo-Muzycznej. Zatwierdził program działa

PROGRAM DZIAŁANIA I UCHWAŁY

nia na lata 2018-2021.

było 169 delegatów. Kandydować na preze

Po dyskusji na temat propozycji programu

Zjazd polecił też Zarządowi Głównemu, by

sa ZG zgodzili się Helena Legowicz i Jan Rył

działania i uchwał, z którymi zaznajomiła de

szukał nowych rozwiązań w kwestii uiszcza

ko, jednak podczas prezentacji Jan Ryłko

legatów Jadwiga Karolczyk, przystąpiono do

nia składek członkowskich. Zatwierdził wy

stwierdził, że wobec faktu, że jest oprócz nie

głosowania nad ich przyjęciem. Zjazd odrzu

bór nowego prezesa ZG, członków ZG i KR.

go jeszcze inny kandydat, on sam rezygnuje.

cił zaproponowaną przez Jana Ryłkę uchwałę,

Udzielił absolutorium ustępującemu ZG.

Oddawano więc głosy na jednego tylko

by PZKO wycofało swój akces z Kongresu Po

- Dzisiaj wchodzimy w kolejny etap prac,

kandydata. W urnie wyborczej znalazło się

laków i współpracowało na równorzędnych

dziękuję za wszystkie dobre słowa, za dekla

168 arkuszy, 65 głosów było nieważnych, 103

zasadach, a także uchwałę o lustracji kandy

racje pomocy i mam nadzieję, że za cztery la

głosy ważne i Helena Legowicz została wybra

datów do władz związkowych.

ta będą nam mieli państwo za co podzięko

na nowym prezesem Związku. To pierwsza na

Przyjął natomiast inną propozycję byłe

wać i pogratulować - stwierdziła po przyję

tym stanowisku kobieta w siedemdziesięcio

go prezesa i uchwalił logo PZKO. Jest to logo

ciu przez Zjazd uchwał nowa prezes Helena

letniej historii organizacji. Jako pierwszy zło

uczennicy Szkoły Podstawowej im. H. Sien

Legowicz, zwołując jednocześnie od razu po

żył nowej pani prezes życzenia Jan Ryłko.

kiewicza w Jabłonkowie Moniki Płaczek na

Zjeździe pierwsze zebranie nowego Zarządu
Głównego.

Helenę Legowicz, która jest członkinią Koła

70-lecie istnienia PZKO, ale bez dat 1947-

PZKO w Olbrachcicach i przez ostatnie cztery

2017. Zjazd zobowiązał jednocześnie Za

XXIII Zjazd Delegatów PZKO zakończyło

lata była członkiem ZG PZKO, jest też preze

rząd Główny do opracowania nowego pro

wspólne odśpiewanie„Roty" i wyprowadze

sem Stowarzyszenia Przyjaciół Polskiej Książki,

fesjonalnego logo i godła.

nie sztandaru.

■

a zawodowo kierowniczką Oddziału Literatu
ry Polskiej Biblioteki Regionalnej w Karwinie,
przedstawiamy bliżej w osobnym wywiadzie.
Na liście kandydatów do nowego Zarzą
du Głównego znalazło się 14 nazwisk, 5 osób
kandydowało do Komisji Rewizyjnej. Wszy
scy zaprezentowali się krótko delegatom.
Podczas wyborów na członków ZG oddano
158 arkuszy, 153 głosy były ważne, na człon
ków KR również oddano 158 arkuszy, w tym
154 głosów ważnych.
Do nowego Zarządu Głównego PZKO we
szli: Piotr Chroboczek (zdobył 139 głosów),
Andrzej Suchanek (125), Bogdan Hajduk
(121), Anna Piszkiewicz (111), Marian Jochymek (106), Gabriel Kopeć (105), Halina Szczot
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tieienajęgowicz
PIERWSZA KOBIETA NA CZELE ZWIĄZKU
Od 25 listopada Polski Związek Kulturalno-Oświatowy ma nowego prezesa. Jest nim Helena Legowicz, członek
MK PZKO Olbrachcice, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Polskiej Książki, kierowniczka Oddziału Literatury Pol
skiej w Bibliotece Regionalnej w Karwinie.

TEKST: HALINA SZCZOTKA / ZDJĘCIA: WIESŁAW PRZECZEK

Jest pani pierwszą kobietą, która sta
nęła na czele Związku. Jak to możliwe, że
w 70-letniej historii organizacji nie było
jeszcze kobiety - prezesa ZG PZKO, czyż
by organizacja marginalizowała rolę pań?
Na pewno tak nie jest. Kobiety nie mają
marginalnej roli. Znam długoletnie prezeski
Miejscowych Kół. To, że kobieta nie była jesz
cze prezesem PZKO, związane jest na pewno
z ogromem obowiązków, jakie ta funkcja ze
sobą niesie, i które trudno połączyć z pracą,
wychowaniem dzieci, itp. Obowiązki prezesa
PZKO nie polegają tylko na tym, by przyjść,
posiedzieć i „poreprezentować" organizację
czas od czasu na zewnątrz. Tutaj jest do zro
bienia konkretna praca w gruncie rzeczy na
pełny etat. W związku z tym, że jestem na
emeryturze, mogę się jej poświęcić. A na to,
że wybrano mnie, miały na pewno wpływ la
ta pracy społecznikowskiej, kiedy pokaza
łam, co potrafię.

6

Na pewno będą porównywali i zdaję so

nym managerem. Wyprowadził sprawy eko

bie sprawę z tego, że członkowie PZKO mają

nomiczne i administracyjne Związku, i to jest

Pani poprzednik był bardzo silną oso

co do mojej osoby różne poglądy. Na pewno

wielka jego zasługa. Nie zgadzam się jednak

bowością, nie boi się pani tego, że ludzie

prezes Ryłko miał i ma swoich zwolenników

z jego oceną kontaktów z Kongresem, ale

będą państwa porównywali?

i to, co stale podkreślam, był bardzo zdol-

i z jego poglądem na temat roli PZKO.
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Zdaję sobie sprawę z tego, że od 1947 ro
ku do 1989 PZKO było jedyną możliwością
naszej działalności. To, że reaktywowano Be
skid Śląski, Macierz Szkolną było związane też
z szansą na odzyskanie majątków. Towarzy
stwo Nauczycieli Polskich jest związkiem
branżowym. Niektóre inne organizacje po
wstały na fali przemian i niektóre z nich z cza
sem przestały działać. Nie zgadzam się z tezą,
że Kongres, jako organizacja nam zagraża.
Jestem zdania, że rolą PZKO jest przede
wszystkim krzewienie kultury, a Zarządu
Głównego wspieranie Miejscowych Kół PZKO.
A reprezentacja Polaków na zewnątrz po
winna być przez wszystkie organizacje sca
lona. Trzeba przecież załatwiać też kwestie
szkolnictwa, dwujęzyczności - to są sprawy,
które powinniśmy wspólnie ze wszystkimi
organizacjami dogadać i realizować. I od te
go jest Kongres Polaków.
Chciałabym żeby wspólne działanie do

snych środków nie są w stanie zrobić, trzeba

Czy to oznacza, że PZKO będzie teraz

tyczyło takich kwestii, jak polityka państwa

bardziej aktywne w strukturach Kongre

czeskiego i polskiego wobec nas tutaj, Pola

Pięknym przykładem są Koła w Karwinie

su Polaków?

ków na Zaolziu, zasad przyznawania dota

Frysztacie czy Mostach koło Jabłonkowa.

cji i negocjacji w ważnych dla nas sprawach

Chciałabym zrobić takie zestawienie, jakie

z organami nadrzędnymi.

są najpilniejsze potrzeby, co wystarczy zre

Przecież wiceprezes Andrzej Suchanek jest
członkiem Rady Kongresu Polaków. Na Zgro
madzeniach Ogólnych głosowali członkowie

więc szukać rozwiązań dotacyjnych.

alizować w dalszej kolejności, no i potem

PZKO. Nasza związkowa aktywność jest pod

Jak miałoby PZKO wyglądać za cztery

uderzać do różnych dotacjodawców, spon

stawą działalności Polaków w gminach, w Ko

lata, dokąd chce pani zaprowadzić orga

sorów, którzy pomogliby nam zmodernizo

łach. Rolę Kongresu widzę bardziej jako rolę

nizację?

wać nieruchomości naszych Kół.

organizacji parasolowej. Wierzę, że jeżeli bę

Już na Zjeździe zapowiedziałam, że chcia

dziemy potrzebowali pomocy Kongresu w ja

łabym się jak najszybciej spotkać ze wszyst

kichkolwiek działaniach, w rozmowach z or

kimi zarządami Miejscowych Kół i odwiedzić

Takie rozeznanie na początku swojej
kadencji zrobił też prezes Jan Ryłko.

ganami nadrzędnymi, będziemy występować

Domy PZKO, w których jeszcze nie byłam.

Tak, trzeba powiedzieć, że jemu też spo

wspólnie z Kongresem. Chodzi o to, byśmy

Trzeba zrobić rozeznanie, jakie są potrzeby

ro się udało w tej kwestii zrobić. Zresztą, jak

w tych kwestiach, które są dla nas ważne, mó

remontowe w poszczególnych miejscowo

przekazywał mi funkcję, obiecał, że jak bę

wili nie tylko w imieniu PZKO czy Kongresu,

ściach. Nasze siedziby trzeba remontować,

dzie trzeba, to pomoże. Więc liczę na jego

ale w imieniu wszystkich organizacji.

trzeba unowocześniać. A tego Koła z wła

wsparcie.Trzeba przekonać decydentów, że
właśnie inwestycje są u nas bardzo ważne,
bo jeśli niektórych rzeczy nie naprawimy te
raz, to w przyszłości może już być za późno
i bezpowrotnie zginie nasz majątek.
Z odpowiedzi na naszą ankietę doty
czącą współpracy Kół z Zarządem Głów
nym można wywnioskować, że ZG koja
rzy się ludziom głównie z sekretariatem,
a już nie z ludźmi, którzy go tworzą. Pani
zdaniem działalność Zarządu powinna
się zmienić?
Jedno jest pewne, musimy jak najszyb
ciej powołać Radę Ekonomiczną. Ja znam się
głównie na kwestiach kultury, organizacji itd.,
natomiast nie jestem ekonomem, nie jestem
managerem. Dlatego potrzebna nam będzie
prężnie działająca Rada Ekonomiczna.
Konieczne jest również powołanie Rady
Organizacyjnej, która zajmie się przygoto-
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du Głównego. Ich ewidencja byłaby po pro
stu nieefektywna, przysporzyłaby sekreta
riatowi zbyt dużo dodatkowych obowiąz
ków. Nad tym wszystkim trzeba się po
prostu dobrze zastanowić, by nie narobić
więcej szkody, niż pożytku.
A Muzeum Zaolzia? Nie należy pani do
zwolenników tejże idei.
W momencie, kiedy ta propozycja poja
wiła się na posiedzeniu ubiegłego Zarządu,
głosowałam przeciw. Jestem sceptyczna.
Decydowano się na realizację tego projek
tu chwilę po tym, kiedy została zlikwidowa
na kostiumeria, która przynosiła stratę. Zro
bienie sali, która będzie sobie stała i nie bę
dzie miała zaplecza, jest moim zdaniem
ryzykowne.
Na to, by prowadzić takie muzeum, trze
ba mieć zapewnione stałe środki finansowe.
waniem wydarzeń centralnych. Wyobrażam

bym chciała wprowadzić zasadę, żeby pre

sobie, że ta instytucja będzie sobie dobiera

zesi otrzymali przed Konwentem materiały,

roku będziemy mieli pieniądze, w następ

ła do współpracy działaczy z całego terenu.

które będą na nim omawiane.

nym już nie. A tu trzeba by przecież zatrud

Oczywiście trzeba też pomyśleć o kultu

nić profesjonalnych pracowników. Muszę

rze, która jest przecież podstawą naszego

Jak odbiera pani uchwały, które zosta

dokładnie przyjrzeć się wnioskowi, by zoba

działania. W jaki sposób będzie Zarząd pod

ły przyjęte przez delegatów na Zjeździe?

czyć, o co zawnioskowano, jaki zasięg mia

chodził do jej pielęgnowania, mogę powie

Ich realizacja będzie prosta, czy może

łoby to muzeum mieć. Po prostu nie wiem,

dzieć dopiero po rozmowie z jego członka

obawia się pani pewnych trudności?

czy ten punkt uda się zrealizować. Jeśli nie

mi. Zobaczymy, czy właśnie ktoś z nas bę

Już na Zjeździe zwróciłam uwagę na to,

będziemy mieli zagwarantowanej ciągłości

dzie za to odpowiedzialny, czy może uda

że prawie wszystkie postulaty z uchwały

finansowania, nie widzę możliwości realiza
cji tego projektu.

nam się znaleźć środki na to, by zatrudnić ja

zjazdowej znajdują się w naszym statucie.

kiegoś profesjonalistę, kierownika biura,

Jest też kilka innych uchwał, jak chociażby

Natomiast istotne jest archiwum związ

który będzie tymi kwestiami zarządzał.

ta dotycząca nowego logo i godła. Podej

kowe, które prowadzi Marian Steffek. Bar

rzewam, że Zarząd ogłosi konkurs na te

dzo ważne jest zachowanie go i zapisanie

Jak wyobraża pani sobie współpracę
z Konwentem Prezesów?

znaki. Jeśli pojawią się ciekawe projekty, to

jego zbiorów w postaci cyfrowej, tak samo

Konwent nawet w trakcie kadencji może

jak przeniesienie starych nagrań, dokumen

Konwent jest bardzo ważny. Na pewno

zdecydować o uzupełnieniu dotychczaso

tów, które są w Kołach do tej postaci.

Zarząd Główny musi się dobrze przygoto

wych symboli Związku. Jeśli chodzi o logo,

wać do pierwszego posiedzenia tego gre

które zostało przyjęte przez delegatów na

mium. Mam nadzieję, że na posiedzeniach

Zjeździe, to na pewno będziemy musieli

będzie obecnych więcej prezesów niż do

poszukać grafika, który go profesjonalnie

tychczas. Chciałabym, by były to spotkania

opracuje.

robocze, które nie będą polegały tylko na
wysłuchaniu sprawozdania prezesa. Będę

A szukanie nowych sposobów uisz

się starała, by protokoły z Konwentów po

czania znaczków członkowskich?

jawiały się na naszych stronach interneto
wych.

forma przekazywania znaczków jest sprawą

Tutaj mam trochę problem. Uważam, że
każdego Koła. Na pewno są osoby, którym

Czy konieczne są zmiany w strukturze
Konwentu, np. wprowadzenie funkcji

wizyta rejonowego sprawia przyjemność,
bo mogą z kimś porozmawiać, itp.

przewodniczącego Konwentu Prezesów,

Zwrócę się do pana Bogdana Zemene,

jak zabrzmiało na ostatnim przedzjazdo-

który taką uchwałę zaproponował, żeby po

wym posiedzeniu?

wiedział, jak on to widzi. Niektóre Koła w

Nie sądzę, bo to przecież oznaczałoby
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Tego nie da się prowadzić tak, że jednego

Biurze ZG opłacają znaczki za swoich człon

wybranie drugiego prezesa Związku. Ale

ków w gotówce, niektóre przelewem - ta

możemy się umówić tak, że ZG i prezes

możliwość jest tutaj już od wielu lat. Niere

przygotowują materiały pod obrady, a pro

alne natomiast jest to, by członkowie opłaty

wadzący posiedzenie będzie wybrany. I też

za znaczki wpłacali wprost na konto Zarzą
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TRAGEDIĄ ŻYWOCtCKA ZAWSZE
ROZBUDZAŁA MOJĄ WYOBRAŹNIĘ
Od dwóch miesięcy na księgarskich pół
kach ijuż w niejednej domowej biblioteczce
leży debiutancka powieść zaolziańskiej
dziennikarki Danuty Chlup. „Blizna" ukaza
ła się nakładem gdańskiego wydawnictwa
Novae Res po tym, jak książka zdobyła
pierwsze miejsce w konkursie na literacki
debiut roku. Akcję powieści obyczajowej
pochodząca z Suchej Górnej autorka umiej
scowiła w Żywocicach w 7 944 roku oraz we
współczesnej Ostrawie. Tym samym dorzu
ciła swoją cegiełkę do szerzenia informacji
o Zaolziu w Polsce.
TEKST I ZDJĘCIA: ELŻBIETA PRZVCZKO
Nagrodę za najlepszy debiut literacki
odbierałaś w Gdyni. Czy na drugim koń
nych, wyborach miłosnych i moralnych na tle

cu Polski temat Zaolzia był choć trochę

salny i mogą dotrzeć do czytelnika w każdej

znany czy zupełnie „egzotyczny"?

części Polski. I faktycznie, na moją stronę au

prawdziwych wojennych wydarzeń. Duże

torską na Facebooku piszą czytelnicy z róż

znaczenie ma tu wątek tajemnicy rodzinnej

nych stron Polski.

oraz pytania, jakie rodzi jej rozwikłanie. Czy

W Gdyni spotkałam się z członkami kapi
tuły oceniającymi nadesłane na konkurs pra

mamy prawo osądzać postępowanie naszych

ce oraz z przedstawicielami wydawnictwa
Novae Res. Wszyscy oni byli już po lekturze
mojej książki i to właśnie z niej dowiedzieli

Twoja powieść trafiła już do czytelników
w naszym regionie. Jakie są ich reakcje?

bliskich? To jedno z najważniejszych pytań,
które stawiam w książce.

się czegoś o Zaolziu. Wcześniej chyba wie

Dobre, i to w większości od moich rówie

dzieli o naszym regionie niewiele. Starałam

śniczek lub osób trochę młodszych ode mnie.

Akcja powieści toczy się wokół tragedii

się, żeby książka była zrozumiała i ciekawa

Piszą mi, że książka jest wciągająca, że czytały

w Żywocicach, kiedy podczas wojny Niem

nie tylko dla Zaolziaków. Osoby związane

ją do późnej nocy, nie mogąc oderwać się od

cy zastrzelili 36 mężczyzn w odwecie za

z wydawnictwem powiedziały mi, że infor

akcji.Tu chciałabym podkreślić, że„Blizna"nie

atak na partyzantów. Druga płaszczyzna

macje o Zaolziu i jego historii przedstawione

jest de facto powieścią historyczną lecz oby

czasowa „Blizny" przenosi nas do współ

są w książce w sposób zrozumiały i uniwer

czajową, opowiadającą o dramatach rodzin

czesnej Ostrawy, gdzie główna bohaterka,
próbując rozwikłać rodzinną tajemnicę,
dowiaduje się wielu faktów o Zaolziu. Czy
przybliżenie czytelnikowi historii i specyfi
ki Zaolzia było od początku twoim celem?
Przede wszystkim chciałam napisać książ
kę, której akcja będzie rozgrywać się w Żywo
cicach i toczyć się wokół wydarzeń z sierpnia
1944 roku. Od początku jednak zależało mi,
żeby moja powieść ukazała się w Polsce, a nie
nakładem jakiegoś regionalnego wydawnic
twa, żeby trafiła dalej. Specjalnie starałam się
więc wpleść do treści wątki informujące o na
szym regionie i jego specyfice. Mam nadzie
ję, że nie brzmią one zbyt nachalnie.Te wątki
dotyczące zaolziańskiej historii i tutejszej
polskiej społeczności nie pojawiają się tam
więc przypadkowo, na pewno był to jeden
z celów, który przyświecał mi podczas pisa
nia tej powieści.
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Zatem wybór tematu - tragedii żywocickiej - również nie był przypadkowy.
Nie. Ten temat od dzieciństwa mnie fascy
nował, spotykałam się z nim w opowieściach
moich dziadków. Moja babcia straciła w Żywocicach narzeczonego i aż do śmierci prze
chowywała w rodzinnym albumie jego zdję
cie. Od urodzenia mieszkam w Suchej Górnej,
pod lasem, za którym rozciągają się już Żywocice. Niedaleko, bo zaledwie kilkadziesiąt me
trów od mojego domu, stoi pomriiczekdwóch
ofiar żywocickiej tragedii, które zostały zabite
już na terenie Suchej Górnej - najmłodszej
ofiary, 16-letniego Zenona Kożusznika oraz je
go ojca Józefa. Romniczki ofiar tej zbrodni są
zresztą rozsiane po całym lesie, który rozciąga
się pomiędzy Żywocicami a Suchą. Dla mnie
więc to, co się wtedy stało, zawsze było bliską,
namacalną historią. Żywocickie wydarzenia

tkać się z osobami, które były jakoś związane

od zawsze bardzo rozbudzały moją wyobraź

z tamtymi wydarzeniami, i zobaczymy, jak

przygotowywałam dosyć obszerny reportaż

nię, nieraz się zastanawiałam, jak wyglądało

będzie. Większość tych, którzy mogą te cza

0 dzieciach zabitych wtedy mężczyzn, spo

życie tych ludzi i ich rodzin przed sierpniową

sy pamiętać, była wtedy dziećmi, może więc

tkałam się wtedy osobiście z kilkoma osoba

tragedią, jakżyli, co przeżywali,jakie mieli pro

nie mają w pamięci dokładnego przebiegu

mi. Dzięki temu dowiedziałam się wielu cie

blemy i marzenia. Dlatego chciałam stworzyć

zdarzeń tamtych dni, pewnie pamiętają to

kawych rzeczy, i to nie tylko suchych faktów -

opowieść odgrywającą się na tle tych drama

raczej z rodzinnych opowieści. Chodzi prze

zostałam wprowadzona w życie tych ludzi

tycznych wydarzeń.

ważnie o dzieci zamordowanych wtedy

przed tragedią. To na pewno było dla mnie

mężczyzn. Kiedy te osoby przeczytają moją

inspiracją przy pisaniu powieści. I chociaż
osoby, z którymi spotkałam się w czasie pisa

z okazji rocznicy sierpnia 1944. W 2014 roku

Twoi bohaterowie to postacie fikcyjne.

książkę, to może potem dojdzie do jakieś

Nadal żyją jednak osoby, które pamięta

dyskusji czy nawet konfrontacji. Sama je

nia reportażu, były w sierpniu 1944 jeszcze

ją tamte wydarzenia, wśród ofiar miały

stem ciekawa, jak odbiorą moją powieść. Na

dziećmi i czasem nie pamiętały tamtych zda

krewnych czy sąsiadów, znajomych. Czy

razie pierwsze reakcje na „Bliznę" nadeszły

rzeń dokładnie, to te spotkania wiele mi dały.

nie jest im trudno przyjąć to, co napisałaś,

do osób, które nie pamiętają czasów wojny i

za fikcję literacką? Czy nie będą doszuki

żywocickiej tragedii.

wać się podobieństw lub różnic, odnie
sień do realnych osób i sytuacji?

Czy któraś z tych opowieści zainspiro
wała cię na tyle, że postanowiłaś wykorzy

Chociaż temat tragedii żywocickiej był

stać jakiś jej fragment w swojej książce?

To jest dobre pytanie... ale może jeszcze

ci znany od dzieciństwa, to spotykałaś się

Pewna pani sama zwróciła się do mnie, że

za wcześnie na odpowiedź. Ludzi, którzy pa

z nim również podczas pracy dziennikar

pamięta tamte wydarzenia oraz okoliczności,

miętają te wydarzenia, nie ma już zbyt wielu.

skiej dla „Głosu Ludu", prawda?

Wkrótce będę miała spotkanie w Kole PZKO

Tak, bowiem jako dziennikarka często pi

w Żywociciach, tam będę miała okazję spo

sałam o tragedii żywocickiej, przeważnie

w jakich został zamordowany narzeczony mo
jej babci. Spotkałam się z nią, i chociaż w spra
wie narzeczonego babci nie dowiedziałam się
w sumie niczego nowego, to była to bardzo
ciekawa i inspirująca rozmowa. Opowiedziała
mi bowiem między innymi o swojej koleżan
ce, którą 5 sierpnia, w przededniu tragedii ży
wocickiej, spotkała w sklepie. Dziewczyna,
z włosami w papilotach, robiła sobie fryzurę,
bo wieczorem wybierała się z koleżankami
1 kolegami na tajną potańcówkę. Nie wiedzia
ła, że następnego dnia hitlerowcy zabiją jej oj
ca. Tą opowieścią zainspirowałam się, pisząc
jedną ze scen książki. Umieściłam tam epizo
dyczną postać młodej dziewczyny, która bez
trosko szykuje sobie fryzurę przed wyjściem
na potańcówkę, a następnego ranka jej rodzi
nę spotyka tragedia.
Masz trójkę dzieci, dwoje już dorosłych.
Podobno twoją pierwszą recenzentką była
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Kiedy zaczęłaś pracować nad„Blizną"?
Za pisanie zabrałam się jakieś pięć lat te
mu. Nie pisałam jednak systematycznie,
miewałam długie, nawet półroczne przerwy
w pisaniu. Zmobilizowałam się dopiero na
wiadomość o konkursie literackim i udało
mi się książkę dokończyć na czas.
Przedstawiasz się i podpisujesz jako
Danuta Chlup, książkę podpisałaś jednak
jako Danuta Chlupovä. To względy mar
ketingowe czy może wymóg wydawnic
twa?
Stało się tak właśnie ze względu na wy
mogi wydawnictwa i w sumie biurokracji też.
Kiedy wysłałam książkę na konkurs literacki,
podpisałam ją Danuta Chlup, w oficjalnym
zgłoszeniu miałam jednak dane z dowodu
22-letnia córka. I co, sądzisz, że książka ma

nalazłam się w tej pracy i bardzo ją lubię,

osobistego, czyli Chlupovä. Wydawca argu

szanse trafić do młodego pokolenia?

chociaż nie ukrywam, że kilkakrotnie zasta

mentował potem, że książka musi ukazać się

Rzeczywiście, „Bliznę" pokazałam córce

nawiałam się nad zmianą. Zawsze jednak

pod moim oficjalnym nazwiskiem, taki jest

jako pierwszej. Po przeczytaniu powiedzia

coś mnie w końcu powstrzymywało i żal mi

regulamin konkursu. Tłumaczyłam, że wola

ła, że książka była wciągająca i dobrze się

było rozstać się z tym zajęciem. Pisać zresztą

łabym wydać ją podpisując się polską wersją

ją czytało, tylko bohaterki wydawały jej się

lubiłam od zawsze. Już jako nastolatka lubi

mojego nazwiska, bo tak się przedstawiam

trochę niesympatyczne... Książkę przeczytał

łam tworzyć różne opowiadania, wymyślać

i podpisuję jako dziennikarka polska na Zaol

również mój 25-letni syn, chociaż zwykle

historie. Zapisywałam w ten sposób całe ze

ziu, ale wydawnictwo obstawało przy swoim,

czyta zupełnie inny rodzaj literatury. Nawet

szyty, nazywałam je książkami. Większość

być może myśleli też o względach marketin

mnie pochwalił, chociaż miał też uwagi kry

moich opowiadań trafiała do szuflady, cho

gowych.

tyczne. Ale to moje dzieci. Trudno mi więc

ciaż nie wszystkie. W wieku 13 czy 14 lat wy

na razie powiedzieć, czy książka trafi to do

słałam opowiadanie na konkurs do polskie

młodych ludzi czy nie.

go tygodnika dla dzieci i młodzieży„Płomyk".

Jest w „Bliźnie" taka scena, w której

Planujesz lub piszesz już następną
książkę? Zdradź ile możesz...

Co ciekawe, podobnie jak moja powieść,

Już zaczęłam ją pisać. Na pewno książka

było to opowiadanie nawiązujące do wyda

będzie w jakiś sposób dotykała historii, od

student historii puka do kilku żywocic-

rzeń z przeszłości, oparłam go na wspo

nosiła się do przeszłości, choć nie w takim

kich domów i próbuje czegoś się dowie

mnieniach mojego dziadka, który był na ro

stopniu, co „Blizna". Na razie jednak nie je

dzieć o tamtych wydarzeniach. Kiedy

botach przymusowych w Niemczech. Udało

stem do końca zdecydowana czy akcja po

drzwi otwierają mu osoby młode, spoty

mi się w tym konkursie zdobyć pierwsze miej

wieści będzie odgrywała się na Zaolziu, czy

ka się z brakiem zainteresowania, nie

sce. Zdaje się, że pisanie jest czymś, z czym

w polskiej części Śląska Cieszyńskiego lub

wiedzą. Myślisz, że dzisiaj faktycznie tak

czuję się dobrze.

jeszcze gdzieś dalej. Zobaczymy.

■

mogłoby to wyglądać?
Tej akurat sceny nie zaczerpnęłam z żad
nej rzeczywistej sytuacji, ale sądzę, że tak mo
że dzisiaj być. W tej chwili jest dużo domów
w Żywocicach, w których ludzi tamte wyda
rzenia nie interesują czy nawet niewiele lub
nic o nich nie wiedzą. To przede wszystkim
dlatego, że Żywocice bardzo się w ostatnich
latach zmieniły, stały się o wiele bardziej cze
skie, niż były kiedyś. Pojawiło się w okolicy
bardzo dużo nowych domów, które wybudo
wali ludzie niezwiązaniztą miejscowością.
Z wykształcenia jesteś ekonomistką,
jednak zawodowo poświęcasz się pisa
niu. Jak to się stało?
Przez długi czas pracowałam w zawodzie
ekonomistki, potem, trochę przez przypa
dek, trafiłam do redakcji „Głosu Ludu". Od
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DKOniMW LIDERDfl nOTÄTKI O ŻYCIU I SZTUCE
Przedstawiam naszym czytelnikom drugi, tym razem obszerniejszy wybór myśli Bronka Liberdy. Przewertowałam łącznie 360 stron,
które mi tegorocznyjubilat wspaniałomyślnie udostępnił (albo raczej uchylił rąbka Tajemnicy). Tym razem chciałam, żebyjego przemy
ślenia dotyczyły nie tylko rodziny, pracy i odpoczynku w powszednim „Trójkącie Bermudzkim", w ramach którego się poruszał: dom
(przy ulicy Slezskiej w Czeskim Cieszynie, gdzie o dwa bloki dalej też przez wiele lat mieszkałam), teatr (gdzie też przez wiele lat praco
wałam) i zapora (gdzie też często chodziłam na spacery). Bardzo ważne są dla mnie fragmenty dotyczące kondycji artysty, problemów
warsztatowych i te, w których pojawiają się koledzy Bronka z nieformalnego „Trójkąta Bermudzkiego", Władysław Sikora i Kazimierz Ja
worski. Wiesław Adam Berger czuł się „czwartym ramieniem" tego artystycznego trójkąta, a ja po latach dochodzę do wniosku, że na
początku byłam czymś w rodzaju piątego koła u wozu (jako kobieta, na dodatek młodsza od moich starszych kolegów o ładnych -dzieści lat). Ale to właśnie ta wspaniałomyślna czwórka od chwili mojego debiutu mnie wspierała, to onijako bardziej doświadczeni doda
wali mi skrzydeł. Nigdy o tym nie zapomniałam i w pewnym sensie od lat spłacam im dług wdzięczności, pamiętam o ich jubileuszach
i z przyjemnością - tym razem dzięki zapiskom Bronka - przywołuję stare, dobre czasy. Wierzę w to, że w świątecznej atmosferze, która
sprzyja nostalgicznym wspomnieniom, zechcą Państwo poświęcić im nie tylko chwilę uwagi.

28-12-84

Renata Putzlacher

Być sobą! Ale jak przebrnąć przez barierę słowa, jak
przekazać partnerowi prawdę o sobie? Słowo zazwyczaj
wszystko psuje. Wciska nas w szablon, stereotyp. Zosta
jemy sami ze swoimi uczuciami, otoczeni betonem nie
zrozumienia. Prawdę nosimy w sobie. Wokoło tylko beł
kot, bełkot. Ratunku szukamy w spojrzeniach i dotyku.

13-9-85
13-2-86

Sztuka jest informacją o kondycji ducha.
Pracuję, pracuję. Codziennie przy sztalugach. Żadne in
ne zajęcia mnie nie obchodzą.

16-10-87 Wyjeżdżam do praskiej telewizji w sprawie„Vecernlcka".
Spotkanie z reżyserem i pracownikami studia.
5-5-88

Najgorzej, kiedy mnie chwalą ludzie, do których nie
mam zaufania.

31-10-88 Z Pragi wiadomość, że otrzymaliśmy za „Vecernicek"
drugą nagrodę na festiwalu filmów animowanych w Bu8-

dziejowicach. Sukces.
1-89
W polskiej telewizji krytykują Marksa, Lenina! Za mego

9-

życia po raz pierwszy.
3-90
Nie zmarnować tych ostatnich chwil. Pokrzepiać ducha!

10-

chcę. Tu chciałbym zostać do końca.
18-1-92

twórczości. Zostanie ślad i z pokorą podporządkowuję
się pomysłom reżysera i operatora.
14-2-92

Chory człowiek pasuje do naszego krajobrazu.
3-91
To, że przez tyle lat nie mogłem się kontaktować z pla- ,

napisałem utwór na fortepian. W głowie plątało się sporo
melodii i byłem pełen muzyki. Zdawałem nawet egzamin
na akademię muzyczną w Brnie. Przyjęliby mnie, gdybym

na moją twórczość. Jestem sobą i nie muszę być „awan

ukończył ostatni rok konserwatorium. Niestety tata po

gardowym” ani modnym. Być w czołówce, cóż za bzdu

stanowił, że będę nauczycielem (co za pomyłka!). Z muzy
ką nie rozstałem się do dziś. Towarzyszy mi stale.
12-5-92

dowcip rysunkowy. Odnotowuję to, bo po raz pierwszy

Staram się żyć według przykazań. Nie potrafię jednak

zaistniałem w tym piśmie. To zasługa Mariana Biedacz

w chrześcijańskich imprezach. Czy to mnie wyklucza ze

12

W „Głosie Ludu" na pierwszej stronie pojawił się mój

Chrześcijaństwo jest we mnie głęboko zakorzenione.
demonstrować wiary na zewnątrz i nie uczestniczę

25-10-91

Chciałem być kompozytorem. Gdy miałem trzynaście lat,

stykami i wystawiać swoje prace, korzystnie wpłynęło

prawdziwa, innej sztuki nie ma.

14-8-91

Wrocławska telewizja kręci film dokumentalny o mojej

Nie kontaktować się z ludźmi dążącymi do kariery, któ

ra! Taka klasyfikacja nie dotyczy sztuki. Sztuka jest tylko
26-3-91

Dobrze mi w nowej domowej pracowni! Nie prysnął na
strój i ostał się twórczy duch. Mogę pracować, kiedy ze

rych nadal jest sporo. Sztuka nie potrzebuje organizacji,
działaczy, zebrań, uchwał. To wszystko przeszkadza.
25-1-91

2-12-91

ka, który teraz jest redaktorem naczelnym.
27-6-92

Kościółek w Górnej Lesznej. Tu siadywałem obok dziadka

wspólnoty?

przy organach i słuchałem muzyki, oglądając nabożeń

Nie potrzebuję walczyć o polskość. Jestem Polakiem.

stwo. Tu rodziło się moje zamiłowanie do muzyki i misty

Pożegnanie z pracownią. Są koledzy. Władek Sikora, Ka

ki. Sam byłem potem organistą, a w dzieciństwie mini

zek Jaworski, Wiesław Adam Berger. Ile pięknych, uro

strantem. Do dziś wzrusza mnie zapach kadzidła i muzy

czych wieczorów spędziliśmy wśród obrazów! Tu prze

ka organowa. W tym kościele spotkałem muzy, które

trwaliśmy najgorsze lata, które zgotował polityk.

mnie nie opuszczają.
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10-12-92

Pierwsze portrety rysowałem w gucańskiej szkole, gdzie j 23-11-97 W obrazach coraz prostsze formy. Zniknęła kobieta. Sym
pozowały mi dzieci. Parę reprodukcji ukazało się wywro
bol, który towarzyszył mi przez całe życie i pojawiał się
cie" i od tej chwili stałem się zaolziańskim plastykiem. Po
prawie w każdym obrazie i grafice.Teraz już tylko światło,
mógł mi w tym bardzo Paweł Kubisz, redaktor naczelny,

kolor, czasem jakieś człekokształtne postacie. Bez eks

który przeczuwał we mnie plastyka, chociaż wtedy inte

presji. Wyciszenie, równowaga i coraz bliżej światła po

resowałem się muzyką, komponowałem piosenki, nagry

tamtej stronie.

wałem muzykę do audycji poetyckich w radiu.To bardzo | 19-12-97 Z Bronką Babilon o dzisiejszych czasach. O niespełnio

20-1-93

lubiłem. Wymyślać muzykę na żywo. To zostało mi do

nych marzeniach Kubisza, łasiczka, którym sekretarzo

dziś. Nienawidzę nut i morderczych prób.

wała. Marzyli o demokracji, wolności. Walczyli z cenzo

Galeria „Chagall" proponuje mi wystawę w Barcelonie. |

rem i głupim, pysznym sekretarzem, który ich zniszczył.

Na pokrycie kosztów wymaga od plastyka 10 tysięcy ko- J

Dziś o nich zapomniano. Społeczeństwo nie pragnie ich

ron, których momentalnie nie mam. Kiedyś nie wolno

wierszy, prozy. Dziś znowu byliby na marginesie i wal

mi było wystawiać, bo miałem kłopoty z ideologią, dziś

czyli z kiczem i głupim, pysznym kapitalistą.

nie mogę wystawiać, bo mam kłopoty z forsą.
10-3-93

3-98
Wiara ratuje samotnych. Zakochani nie szukają Boga.

22-

9-98
Za tomik poezji, który ilustrowałem, Bogdan Trojak, mło

W Karwinie wystawa ilustratorów„Slunićka". Wśród czo

Bóg jest miłością.

łówki czeskich autorów moje prace.
13-9-93

21-

Renata Putzlacher przesyła mi wiersz „Kolos nadolziański". Napisała go pod wrażeniem obrazu, który zobaczy-

dziutki poeta z Zaolzia, zdobył prestiżową nagrodę J. Or-

J

tena. Mamy poetę, którego doceniają w kraju. Na Zaolziu

ła na mojej wystawie w Karwinie. To cieszy, że moja sztu
ka ma jeszcze coś do powiedzenia, zwłaszcza młodej

jest nieznany. Pisze po czesku i to go u nas dyskwalifikuje.
8-2-99

generacji. To teraz taka rzadkość! Młodzi gardzą sztuką.
23-10-93

Wielkie podniecenie. Muzy szaleją. Taki stan jest najod

miał.
28-11-99 Już umiem namalować światło. To zawsze było moim

powiedniejszy do przekazania wizji. Rękę jakby ktoś pro- |

marzeniem. Kolor i światło. Widać to na mojej wystawie.

wadził. To już nie ja, ale ktoś inny dyryguje pracą. Robię |

Z obrazów sączy się światło i potwierdzają to zwiedzają

grafikę. Kreski pełne ekspresji, które w prześwitach świa

cy. Jedna pani nawet spoglądała, czy z tyłu nie jest przy

domości kontroluję. Wszystko trwa krótko. Nie ma czasu
na spekulacje. Po tym wszystkim rozluźnienie i spokój.

mocowana żarówka.

6-1-00

Teraz już tylko drobne poprawki, trawienie, odbitki. W tej
fazie jestem sługą kogoś, kto poprzez mnie chce przeka
wałem drzewa, krajobrazy, portrety dzieci. Dziś jestem

przekazuję, nie jest polskie.
Dziecko i starzec są do siebie podobni. Nie wiedzą, co

12-4-00

Wróciłem na łamy „Slumcka" i co miesiąc spotykam się

ich czeka.
z dziećmi całego kraju. Wnuczek już rozpoznaje moją

niewolnikiem muzy ze wszystkimi konsekwencjami. Na

kreskę i to cieszy.

razie służę jej uczciwie. Nagrodą jest satysfakcja i radość.
Bez sławy i rozgłosu. Muzy nie lubią sławnych.

25-7-01

Dostałem anonim, dotyczący moich rysunków w „Gło- i

4-7-94

czytało ją niewielu.
27-8-01

Moje malarstwo? Zbieranie okruchów spod stołów wiel

południe.

kich mistrzów.

Naznaczyła mnie huta. Wyrosłem w robotniczym środo- | 4-9-01

Wnuczek chciałby z mego akordeonu zrobić autobus

wisku, w krajobrazie dymów, ognia, żelaza. Choć Beski
dy były niedaleko, nie poznałem ich za młodu. Zakurzo

17-1-95

„Ojcowizna" Władka Sikory wzrusza bardziej niż eseje Mi
łosza. Polska o tej książce nic nie wie, a na Zaolziu prze

sie". Autor krytykuje mnie za dowcipy, które wcale nie są
dowcipne i szkoda, że się pokazują.To mi psuje całe po

Kolor i kreska nie kojarzą mi się z narodowością. To, co

15-1-00

zać treści nie do odczytania. Gdzie te czasy, kiedy malo

16-5-94

Kto służył politykowi, ma problemy. Kto służy, będzie je

przegubowy.
21-9-01

W Teatrze Lalek„Bajka", który prowadziłem 20 lat, byłem

na ulica była placem zabaw. Może dlatego w moim ma

reżyserem, scenografem, muzykiem, aktorem, wyko

larstwie czysty kolor ma takie znaczenie.

nawcą dekoracji, organizatorem przedstawień, no pra-

Widziałem wnuka! Wielka radość, że dożyłem tego wy
darzenia. Świat się zmienił, bo urodził się człowiek.

17-5-96

Słowami nie da się opisać tego, jaki jestem, co przeży
wam, jak przeżywam. To kryje się we mnie i nie można
tego przekazać. Taki los nas wszystkich. To, co mówią |
i piszą o drugim, nie musi być prawdą. Prawdy o drugim
nigdy się nie dowiemy. Spoglądamy sobie w oczy i nic
nie wiemy.

20-5-96

Córy tak daleko!

30-6-97

Codziennie przed południem spacer z wnukiem. Debaty
o rybkach, żabkach, motylach, samochodach i traktorach.
Każda moja próba wycofania się z rozmów kończy się fia
skiem. Z pokorą podporządkowuję się i prowadzę dialog
o sensie naszego bytowania. Co robi rybka, żabka, traktor.

11-8-97

Kiedy chcę widzieć więcej, zamykam oczy.
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13

mnie jest głupota. Z niej rodzi się nienawiść, złość, agre

wie wszystkim. Dwadzieścia lat uciążliwej, porządnej ro
boty i zawsze na marginesie, bo sztuka dla dzieci nie by

sja. Głupoty się boję. Teraz szerzy się wśród polityków.

ła doceniana. Latem, zimą, w pogodę i niepogodę,

20-7-06

codziennie odwiedzaliśmy dwie szkoły, montowaliśmy

jak dorośnie, wybuduje galerię, w której pokaże mój do

dekoracje, zasłanialiśmy okna i przez godzinę cieszyli

robek. Po takich obietnicach rozradowało się moje stare

śmy, straszyliśmy młodych widzów. Po przedstawieniu

serce.

częstowano nas parówkami i herbatą. Opuściłem ten

17-

12-06 Z żoną zapalamy wieniec adwentowy. W ogniu światło,

zespół, gdy zaczynało brakować mi pomysłów i popada

którego nie można namalować. W tym świetle jest du

łem w stereotypy. Dziś już nikt nie wspomina naszych

szy dobrze.

sukcesów, porażek. Było, minęło.
8-5-02

Jedenastoletni wnuczek na przechadzce obiecał mi, że

23-11-07 Tomik wierszy Jacka Sikory z moją okładką i grafikami

Demokracja jest chwilą odpoczynku dla dyktatorów.

już się pojawił. Grafiki, które Jacek z Renatą P. wybrali,

10-11-02 Techniki, którymi posługuję się w plastyce, wymyślili

świetnie pasują do wierszy. To cieszy starucha. Jeszcze

moi przodkowie. Farba olejna, deska dobrze zagrunto

nie straciłem kontaktu ze średniakami, którzy mnie do

wana (8 warstw), ręczny papier z Losin, farba drukarska

ceniają.

(tu trochę eksperymentowałem, dodając do farby prosz

15-1-08

ku z komputerowej drukarki), pióro, ołówek. To wszyst

18-

ko. Coraz trudniej (forsa!) zdobywać materiał. Młodym

Gdyby ciało było moje, już bym je sprzedał.
9-08

Porozmawiać z bliźnim można przez telefon komórko

wy, ale za słowo trzeba zapłacić. Uśmiech, podanie ręki

potrzebne jest do pracy video, komputer, zdjęcia. Mnie

jest jeszcze gratis.

już nie są potrzebne.

16-

6-09

W chmurze dziura, a z niej sączy się światło. Obraz ja

18-10-03 Jesień nie potrzebuje sztalug.
5-1-04
Nazwisko, imię, narodowość, religia są pamiątką po ro

je. Zdarzenie, które teraz pod wieczór oglądam, trwa parę

dzicach. Tej pamiątki strzegę i nikt mi jej nie zabierze.

minut i już nigdy się nie powtórzy. Reżysera tych spekta

7-11-04

z Biblii. Dziura się powiększa i intensywność światła male

Kto się jej zrzeka, zrzeka się rodziców.

kli nie znamy, a krytycy o nich nie informują. W oknie lep

Wiedza jest tylko połową prawdy. Tą drugą jest sztuka

szy program niż w telewizorze.

i wiara.
15-12-04 Zapachy można zapamiętać. Pamiętam zapach zakrystii,

2-

7-09

Dziś dowiedziałem się, że moje grafiki wybrano na wy

stawę Międzynarodowego Biennale Małej Grafiki i Eksli

w której przygotowywałem się do ministrowania, zapach

brisu w Ostrowie Wielkopolskim w Polsce. Po Grafice Ro

pokoiku w Orłowej u pań Szarowskich, zapach wody w Ol

ku, która odbywa się w Pradze, to dalsze miejsce, gdzie

zie podczas dziecięcych kąpieli, zapach ulicy w Tbilisi, za

można spotkać się z moim dorobkiem. U schyłku życia
to cenne punkty.

pach farb, terpentyny. Dziś zapachy zabija smog i smród
samochodów.Tych zapachów nie chcę pamiętać.

26-8-09

Wnuk jest teraz moim nauczycielem. Dzięki niemu zapo

20-12-04

Bieda sprzyja świętom. Bogactwo je zabija.

znaję się z obsługą komputera. Magiczne pudełko z kla

8-7-05

Wędrówki z wnukiem po beskidzkich ścieżkach poma

wiaturą i ekranem pomaga istnieć w tym zwariowanym

gają zapominać o złym świecie. Przyroda przysparza ra

świecie.

dość duszy. Wnuczek wtajemnicza mnie w świat owa

20-7-05

13-9-09

dów, motyli, kwiatów. Nigdy tego nie zauważałem, bo

cery koło zapory będą to przypominać. Spadający żółty

zawsze zachwycałem się krajobrazem. Teraz odkryłem

liść wytworzył na tafli wody koła. Zostawił ślad, który po

krajobraz łąki. Co wszystko się w niej dzieje! Ile życia, ko
lorów, tajemnic!

14-9-09

czasie zniknął. Jak akord w muzyce. Jak życie człowieka.

Moja polska, krakowska Biblia, ma już 428 lat. Nie znam

329-7-10

cia w Lesznej przed zagładą. Niemieccy żołnierze wrzuci

23-12-10 Obżarstwem, pijaństwem, bogatymi podarunkami, ki

5-10

Światłość wiekuista. Dwa słowa, a tyle treści!

Wolność bez zasad zniewala. Taką wolność dziś mamy.

li ją ponoć do ognia, kiedy palili polskie książki. Przecho

czowatymi choinkami wychwalamy narodziny Chrystu

wywała nadpaloną Biblię i pod koniec życia mi ją poda

sa, który głosił ubóstwo. To pogańskie obrządki.

j

8-5-11

Nie można siebie poznać do końca. Jest granica, której

będzie jej nowym właścicielem. Opuści Zaolzie, gdzie

nie sposób przekroczyć. Mistycy i chorzy, którzy przeży

była świadectwem polskości. Polskość na Zaolziu coraz |

li śmierć kliniczną, twierdzą, że za nią jest światło. Czyż

mniej znaczy i z każdą generacją traci. Kiedy wnuk doro
śnie, Europa będzie inna. Jaka?
21-6-06

W moim jadłospisie coraz więcej tabletek.

jej losów i już się o nich nic nie dowiem. Uratowała ją cio

rowała. To najcenniejsza rzecz, jaką posiadam i wnuk

14-5-06

Już pasuję do jesieni, która się zbliża. Ciało więdnie. Spa

by Bóg był światłem?
10-5-11

Lepiej być zapomnianym, niż źle zapamiętanym.

Każdy z nas jest inny i to politykom sprawia kłopot.
Zwłaszcza w takiej demokracji, jaką teraz mamy.

Choć nie jestem Czechem, nie czuję się obco w tym kra- J 14-7-11

Z gór przywiozłem sadzonkę świerka, którą zasadzę

ju.To moje rodzinne strony i nie tęsknię za polskim krajo

w ogrodzie. Za pięć lat, jeśli dożyję, ozdobi święta Boże

brazem, który jest mi obcy. Potrzebuję tylko polskiej kul

go Narodzenia.Tak czynię co roku. Cząsteczka z naszych

tury, której dostarczają książki, prasa, radio, telewizja.

uroczych gór będzie towarzyszyć przy wieczerzy i świę

Polska kultura jest mi bliższa, choć czeską nie gardzę. Po

tach. Wypełni mieszkanie zapachem i pięknem.

lak, który urodził się w Czechach, jest bogatszy, bo czer- I 20-7-11
pie z dwóch kultur. Czech nie jest mi wrogiem, ale przy-

W kobiecości jest tajemnica, której do dziś nie udało mi się

jacielem, słowiańską duszą i tak zostanie. Wrogiem dla !

mężczyznom, brakuje. Jesteśmy ubożsi i zło, które się roz-

rozsupłać. Rodzą, są opiekuńcze i mają intuicję. Tego nam,

EXLIBRIS

16-4-12

przestrzenia w świecie, jest w dużej mierze naszą zasługą.

rana do wieczora, teraz pojawiają się w jego improwiza

Przyszłość należy do kobiet, ale czy będzie lepiej?

cjach. Spełnia się jako muzyk, choć w tym roku rozpocz

Światło jest radością. Jeśli jest w obrazie, muzyce, poezji,
to rozjaśnia szarość życia. Z dobrych ludzi emanuje

21-8-12

nie studia chemiczne w Pradze.
28-8-14

światło. Zło nie lubi światła i kryje się w ciemnościach.

77 urodziny. Dwie siódemki obiecują dużo dobrego, bo

Noc może być pełna światła, a dzień pełen ciemności,
ale to od ludzi zależy.

siódemkę lubię. Wiele radości sprawił mi tekst Renaty P.

Kazek Jaworski napisał piękny tekst o mnie i mojej twór

żę w Karwinie. W paru zdaniach potrafiła przekazać, kim

do katalogu moich rysunków satyrycznych, które poka

czości dla „Zwrotu". Dziś z Pavlą nas odwiedzają i spę
dzamy piękny wieczór jak za młodych lat. Jeszcze potra

jestem i jak się prezentuję.
23-9-14

fimy mądrze dyskutować, pić nalewkę, jeść dobre sma

w walizce. Ja już mam dwa pokoje i piwnicę zagracone
obrazami, bo z kolorem i kreską lepiej mi się pracuje niż

Władek choruje i musimy się obejść bez przyjaciela.

ze słowem. Teraz ślęczę nad „Notatkami", aby poprawiać

Dziś siostra Danka sadzi w ogrodzie trzy jednoroczne jo

błędy, ale zadowolenia nie ma.
9-11-14

dełki, które przedwczoraj przywiozłem z mego wędro

25-12-12

Zazdroszczę literatom, że ich dorobek może się zmieścić

kołyki, które żona przygotowała. Brakuje Si ko rów, bo
Nasz „Trój kąt Bermudzki" coraz trudniej sklecić.
6-10-12

W dobrej kondycji, świetnym nastroju, obchodzę swoje

Europa? To jakiś mały półwysep na północy, miał powie
dzieć znaczący chiński polityk.

wania po Beskidach. Z niepokorną nadzieją będę ocze

25-12-14 Przesyt, a bezdomnych nie zapraszamy do stołu.

kiwał, czy uda mi się dożyć trzech wigilii, w których jo

27-12-14 Staram się towarzyszyć na fortepianie wnukowi z gitarą

dełki będą ozdobą.

basową. Z naszych improwizacji rodzi się niezła muzyka.

Kolędy nic nie zastąpi. To ona stwarza nastrój, ale musi

W sercu wnuka zostanie ślad.

być śpiewana z serca. Wczoraj u nas tak było.

13-1-13

17-4-13

21-6-15
Pokora nie jest drogą do sławy.
Muzyka nie komentuje rzeczywistości. Dzięki niej mogę ] 25-9-15
Nigdy nie malowałem dla kogoś. Zawsze dla siebie.
czas od czasu czmychnąć z krajobrazu, który mnie ota- | 23-10-15 Zmarł Władysław Sikora, mój przyjaciel. Był wybitnym
cza i który bywa coraz bardziej niegościnny. W krajobra- [
poetą i prozaikiem. Niestety, nie doceniono jego dorob
zie muzyki ulga. Jej źródło jest po tamtej stronie i dzięki

ku i zostanie zapomniany jak wielu zaolziańskich twór

nawiedzonym możemy jej słuchać.

ców, z którymi spotykałem się w mojej pracowni. „Trój

Dom rodzinny to moje centrum. Tu się spełniam, realizu

kąt Bermudzki" przestał istnieć i z Kazkiem Jaworskim
zostaliśmy osamotnieni.

ję moje marzenia i wizje. Poza nim jestem speszony,
bezradny i z kompleksami. Nie ciągnie mnie do świata,

2-12-15

do elit, sławy. Mój życiorys nie był skomplikowany i z na

11-6-13

Dusza jest wypełniona światłem, którego nie ma w świe
cidełkach, zdobiących teraz choinki w domach towaro

dzieją oczekuję jego końca. Większość przyjaciół jest już

wych, w reklamach. Nie ma go w samochodowych reflek

po tamtej stronie i przygotowuję się do wędrówki, aby

torach ani na telewizyjnych i komputerowych ekranach.

się z nimi złączyć. Współczesność coraz mniej mnie cie

Jest treścią sztuki i wiary. Światło duszy jest szczęściem,

szy i marzę o nieskończoności.

które niesie nam radość.

To, że maluję, że przekazuję wizje, jest dla mnie do dziś |
największą zagadką. Kiedy oglądam mój dorobek, nie
poznaję nic, co by mnie dotyczyło. To krajobrazy, posta- |

Renata Putzlacher

cie, których nigdy nie spotkałem, nie oglądałem. Coś
jest we mnie, co nie jest mną. Co? Nie wiem!
15-8-13

W demokracji widać wszystkie wady, o których w cza
sach totalitaryzmu nie było wiadomo. Trzymaliśmy się
razem i czekaliśmy na lepsze czasy. Teraz je mamy. Każ
dy dba o swoją karierę, kłócimy się, zazdrościmy sobie
sukcesów, odradza się szowinizm, rasizm, brakuje tole
rancji. Dziś wszystko można, wszystkiego jest w bród,
ale czegoś brakuje. Solidarności, współczucia, kultury.

28-8-13

Wnuk wybrał pięć moich obrazów, które chce mieć
w swoim pokoju w Hradcu. Sprawił mi radość, bo ślad
mojej duszy będzie mu towarzyszył i przypominał, że
byłem.

26-9-13

Dzisiejszy wernisaż Zbyszkowych (Kubeczka) exlibrisow
należał do radosnych oczekiwań i to się w Galerii Dru- j
karstwa w Cieszynie potwierdziło. Zbyszek osiągnął mi- |
strzostwo w linorycie. Mój przyjaciel Tadek Berger, gdy- |
by żył, pewnie by mu pozazdrościł.

2-7-14

Sens życia jest w rodzinie.

16-7-14

Jest wnuk i popisuje się grą na gitarze. Ma wielki talent
muzyczny. Melodie i rytmy, które jako dziecko nucił od j

Kto chce namalować światło, musi je mieć w sobie.
Bronisław Liberda
Ciemności kryją ziemię
a na obrazach Liberdy
jest coraz więcej światła
Raczej już się nie udzielamy
nie bywamy
wdzięczni za to że nadal jesteśmy
sobą
choć coraz dalej
od siebie
w tej wspólnocie
samotnych odchodzących
na wpół wiecznych
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70 LAT PZKO

WIECZÓR WSPOMNIEŃ Z UŚMIECHEM Nfl USTACH
Jubileusz 70-lecia PZKO uczciło Miejsco
we Koło PZKO w Hawierzowie-Suchej pod
czas Wieczoru Wspomnień, który odbył się
24 listopada w świetlicy Koła.
TEKST I ZDJĘCIA: CZESŁAWA RUDNIK
Przybyłych na imprezę przywitał prezes
Miejscowego Koła PZKO Franciszek Jasiek.
- Chcemy przypominać sobie pierwsze kro
ki w naszym Kole, nasze stare dzieje, bo pa
mięć o Kole trochę zanika - stwierdził pod
kreślając, że w Hawierzowie-Suchej doszło
do dużej wymiany mieszkańców i przerwa
nia więzi, które łączyły pokolenia.
Każdy z obecnych otrzymał następnie
z rąk prezesa Akt Pamiątkowy uczestnictwa
w tej uroczystości wraz z podziękowaniem
za dotychczasową pracę na rzecz Koła.
A obchodzono jubileusz 70-lecia Koła PZKO

niu pracujących narodowości polskiej, umac

ną, Domem Zborowym Śląskiego Kościoła

w dawnej Suchej Dolnej i Średniej, Koło po

niać poczucie ścisłej więzi pracujących na

Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania.

wstało bowiem wcześniej niż miasto Hawie-

rodowości polskiej ze wszystkimi ludźmi

Pezetkaowcy mają swoją siedzibę na piętrze.

rzów, do którego włączono potem samo

pracy czy pogłębiać wierność i przywiązanie

dzielne wcześniej miejscowości.

MNÓSTWO ZESPOŁÓW I IMPREZ

przedzających założenie PZKO, z wycieczki

Zebrani w świetlicy uczestnicy jubileuszu

bu Młodych Bis Józef Słowik przygotował

w 1946 roku, z ukonstytuowania się 2 listopa

mogli wrócić wspomnieniami do czasów, kie

prezentację multimedialną o historii, ale

dy organizowane były kursy szycia i gotowa

i współczesnej działalności Koła. Sam obcho

da 1947 Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej
w Suchej Dolnej.

dził 50-lecie wstąpienia do PZKO. Dowcipnie

Pierwsze zebranie Koła PZKO w ówcze

Koła Emilii Kołder, autorki popularnej publika
cji „Kuchnia śląska". Na ekranie oglądano też

nia, m.in. pod kierunkiem zasłużonej członkini

komentował wyświetlane dokumenty i zdję

snej Suchej Dolnej odbyło się 23 listopada

cia, wśród nich ciekawostki z życia Koła, to

1947 roku. Prezesem został Jan Sztefek. Od

migawki z wycieczek, z działalności chórów,

też nie był to wieczór sentymentalny, ale

tego czasu funkcję prezesa Koła sprawowa

zespołu teatralnego, Teatrzyku Bla-Bla-Bla,

wywołał uśmiech na twarzach uczestników.

ło kolejno dwanaście osób. Do ciekawostek

Klubu Kobiet, Klubu Młodych, Klubu Młodych

należy fakt, że w 1949 roku powstała Sekcja

Bis, Klubu Panów w Najlepszych Leciech, in

Obywatelek przy MK PZKO Sucha Dolna.

formacje o pracy zarządu i rejonowych.

DWUNASTU PREZESÓW,
JEDENAŚCIE LOKALI

16

do CSRS. Pokazał też zdjęcia z wydarzeń po

Członek zarządu Miejscowego Koła i Klu

Ciekawie wyglądała też sytuacja lokalowa

W Kole istniały małe zespoły wokalne: ter

Józef Słowik przypomniał, jak zaproszono

Koła, które prze 26 lat korzystało z dziesięciu

cet żeński, kwartet męski i sekstet żeński, mło

go na uroczystość 20-lecia Koła PZKO, gdzie

gościnnych lokali. Dwa lata trwała rozbudowa

dzieżowy chór mieszany, chór żeński i męski,

wręczono mu legitymację PZKO. Przeczytał

i adaptacja obiektu, w którym 3 maja 1975

kameralna orkiestra młodzieżowa, był zespół

też, jakie obowiązki miał ówczesny członek.

roku uroczyście otwarto nową świetlicę. Bu

teatralny i taneczny, młodzieżowy klub spor

Należało np. współuczestniczyć w wychowa

dynek dziś jest ponownie własnością kościel

towy Ogniwo.
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Zachowały się także zaproszenia i zdjęcia
z najważniejszych imprez Koła, do których na
leżały ostatki, Dożynki Suskie z przedwojen
ną tradycją, smażenie jajecznicy, Dzień Mat
ki, spotkania przy choince, itp. Co kilka lat od
bywały się wystawy, które zawsze przyciągały
wielu gości. W 1977 roku obchodzono uro
czyście 125 lat szkoły w Suchej Dolnej.
W 2003 roku po raz pierwszy zorganizo
wano w Kole PZKO Bal Papuciowy. Był to
strzał w dziesiątkę, od tego czasu bale takie
odbywają się co roku. Na piętnasty już z ko
lei zapraszają organizatorzy 10 lutego 2018.

PODSTAWĄ DZIAŁALNOŚĆ KLUBOWA
Wśród pokazywanych przez prelegenta
materiałów było ukazujące się w Kole pisem
ko „Między nami", ale też np. karta czynu
społecznego czy kwartalny plan pracy, oczy
wiście dyplomy i odznaczenia, a nawet infor
macje o włamaniach, kradzieżach i awarii in
stalacji wodnej.
Od 2012 roku Koło PZKO w Hawierzowie-Suchej ma swoją własną stronę interneto
wą www.mkhasucha.wz.cz. Dokładnie o swej
aktywności i inicjatywach na osobnej stronie
http://www.klubsucha.wz.cz informuje Klub
Młodych Bis.
Dziś podstawą działalności jest praca klu
bowa w Klubie Kobiet, Młodych, Młodych Bis
i Panów w Najlepszych Leciech. Imprezami,
w których bierze udział najwięcej osób, nie tyl
ko pezetkaowców z Hawierzowa-Suchej, ale
i członków innych Kół oraz sympatyków, są la
tem Dożynki Suskie, a zimą Bal Papuciowy.
Po prelekcji multimedialnej uczestnicy
Wieczoru Wspomnień snuli je nadal przy
herbacie, domowych wypiekach i kanap
kach. Do dyspozycji były też zgromadzone
na małej wystawce kroniki Koła.

uczestnictwa w wieczorze
jubileuszowym z okazji70-lecia działalności
Miejscowego Koła PZKO w Suchej Dolnej i Średniej.
W imieniu zarządu dziękuję za dotychczasową pracę na rzec

Hawierzów - Sucha, 24.11.2017

■

70 LAT PZKO

SKRZECZOŃSKI JUBILEUSZ PZKO
Z KABARETEM Z GRODKOWA
Uroczyste obchody 70-lecia Miejscowe
go Koła PZKO w Skrzeczoniu z udziałem
czteroosobowej delegacji Towarzystwa Mi
łośników Ziemi Grodkowskiej, przedstawi
cielki ZG PZKO Heleny Legowicz (dziś już
prezes ZG), zespołu kabaretowego „Nie do
zdarcia" z Grodkowa oraz blisko 50 człon
ków Koła odbyły się 18 listopada w skrzeczońskim Domu PZKO.
TEKST: DANUTA GUZIUR
ZDJĘCIA: BARBARA CYMOREKI TADEUSZ GUZIUR

PODZIĘKOWANIA DLA ZASŁUŻONYCH
Wszystkich obecnych serdecznie przy
witał członek zarządu Bogusław Czapek.
Program jubileuszowego spotkania rozpo
czął miejscowy chór mieszany Hasło, który
w Skrzeczoniu działa już od 1926 roku. Z dyrygentką Ireną Szeligą, pod której batutą
chór śpiewa przez ostatnich 20 lat, zespół
zaprezentował wiązankę okolicznościo

si na terenie nie tylko całego Zaolzia, ale rów

dla Związku I Stopnia - otrzymali Bronisław

wych piosenek.

nież w Polsce. Ponadto w latach 1947-1952

Sebera oraz Danuta i Marek Guziurowie.

Następnie sekretarz Koła Tadeusz Guziur

aktywnie działał w ramach Stowarzyszenia

wraz z Barbarą Cymorek przypomnieli 70 lat

Młodzieży Polskiej w Skrzeczoniu, a od 1955

historii Koła. W ramach prezentacji multi

roku, czyli nieprzerwanie od 62 lata, piastuje

Tadeusz Guziur podczas prezentacji hi

medialnej poruszono 30 tematów związa

różne funkcje w zarządzie i komisji rewizyjnej

storii Koła przypomniał, że jego założyciela

nych z działalnością Koła, które zostały po

Koła. Jako jedyny członek Koła pełnił wszyst

mi byli Maksymilian Guziur, Szczepan Kwa-

kazane na 246 planszach i zilustrowane 436

kie trzy główne funkcje - przewodniczącego,

śnica, Dominik Lajczyk, Emil Sebera, Karol

zdjęciami wraz z komentarzem.

sekretarza i skarbnika, ostatnią z wymienio

Waluszczyk i Rudolf Wójcik. Pierwsze walne

nych skrupulatnie wykonywał przez 30 lat.

zebranie odbyło się 16 listopada 1947 roku

Najstarszym
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uczestnikiem obchodów

Z DZIEJÓW KOŁA

70-lecia PZKO w Skrzeczoniu był obecnie już

Przedstawicielka ZG PZKO Helena Lego

z udziałem 76 uczestników i wybrano na nim

88-letni zasłużony członek Koła Albert Grze

wicz podziękowała skrzeczoniakom za bo

trzynastoosobowy zarząd z przewodniczą

bień, który przez wiele lat kreował niezapo

gatą 70-letnią działalność i 18 członkom Ko

cym Józefem Szczepańskim. Kolejnymi pre

mnianą postać Skrzeczonianki występując

ła wręczyła odznaczenia związkowe; zaś

zesami byli Maksymilian Guziur, Bogumił

z zespołem estradowo-kabaretowym Andru-

najwyższe z nich - Złotą Odznakę Zasłużony

Goj, Józef Bugdol, Konstanty Krzysiek, Albert
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kowskiej. W przyszłym roku obchodzone bę
dzie jej 45-lecie. Dużo uwagi poświęcono
również takim tematom jak Dom PZKO, po
mnik 104 Polaków na skrzeczońskim cmenta
rzu, biblioteka ludowa, współpraca z miej
scowym przedszkolem i szkołą oraz szkołami
w Boguminie i Lutyni Dolnej. Wspomniano
również o IzbieTradycji w Domu PZKO, w któ
rej oprócz kronik znajdziemy również ekspo
naty obrazuje poszczególne kierunki działal
ności skrzeczońskiego Koła.
Można też było obejrzeć zdjęcia z róż
nych zawodów sportowych, zwłaszcza pił
karskich, ponieważ drużyna MK ze Skrze
czenia z kapitanem Zbigniewem Ożogiem
trzykrotnie wywalczyła tytuł mistrza Związ
ku (1982 Błędowice, 1986 Bystrzyca, 1990
Piosek). Ponadto bracia Marian i Zbigniew
Górniokowie w 1987 roku podczas VI Polo
nijnych Igrzysk Sportowych w Krakowie byli
Irena Szeliga jest dyrygentką chóru Hasto od 1997 roku

członkami zwycięskiej pezetkaowskiej fut
bolowej drużyny. Na tych samych igrzy

Przedstawicielka ZG PZKO Helena Legowicz wręcza
skrzeczoniakom pezetkaowskie odznaczenia

skach Ilona Gryń-Krótka w tenisie stołowym
Grzebień, Teofil Curzydło, Władysław Kwaśni-

zdobyła trzy złote medale - indywidualnie

dal wspierały kolejne wspólne działania.

ca, Eryk Czerny, Alojzy Sładeczek i Bogusław

oraz w grze podwójnej i mieszanej. Udoku

(Plan współpracy na kolejny rok został usta

Czapek.

mentowane były również mistrzostwa Koła

lony właśnie na jubileuszu).

Ponadto przypomniano działalność ze

w kometce i strzałkach, a także takie impre

Później gości jubileuszu bawił dziewię

społów Koła - chóru mieszanego Hasło, żeń

zy jak bale, festyny, spotkania noworoczne,

cioosobowy zespół kabaretowy „Nie do

skiego chóru Masełko, podwójnego tercetu

wycieczki, zebrania, prelekcje oraz udział

zdarcia" z Grodkowa, który trzyma się zasa

Skrzeczonianka i Kwartetu Rewelersów, a tak

skrzeczoniaków w ogólnozwiązkowych wy

dy „Śmiej się z siebie". Pod kierownictwem

że zespołu teatralnego Świt, zespołu estrado-

darzeniach - Zjazdach PZKO, Festiwalach

artystycznym Ludwiki Eliasz przedstawił kil

wo-kabaretowego Andrusi. Nie zapomniano

PZKO i Góralskim Święcie.

również o zespołach muzycznych Meteor,
Meteorek, Krater i Ad Rem oraz zespole ta

kanaście krótkich scenek z życia rodzinne
go, małżeńskiego, było też o chorobach,

PRZYJAŹŃ NIE DO ZDARCIA

studentach i miłośnikach napojów wysoko

neczny. Prelegent przedstawił również, z od

Po przerwie wiceprezes Towarzystwa Mi

powiednim komentarzem, zdjęcia z działal

łośników Ziemi Grad kowskiej Janusz Kwar

kowskiego zespołu został nagrodzony

ności klubów: dziecięcego, młodych, kobiet

ta w imieniu swoim i prezes Towarzystwa

gromkimi oklaskami roześmianych uczest

i seniorów.

Janiny Podgórnej złożył członkom MK PZKO

ników jubileuszowego spotkania.

procentowych. Dowcipny program grod-

Oddzielnym rozdziałem w działalności

gratulacje, równocześnie dziękując za „do

Obchody 70-lecia skrzeczońskiego Koła

Koła, który również został przedstawiony na

tychczasową obustronnie korzystną współ

zakończyło spotkanie towarzyskie połączo

spotkaniu, jest współpraca skrzeczońskiego

pracę partnerską". Podkreślił też, że Towa

ne ze smacznym poczęstunkiem przygoto

MKzTowarzystwem Miłośników Ziemi Gród-

rzystwo i władze Gminy Grodków będą na-

wanym przez miejscowy zespół kobiet.

ZWROT | 12/2017

19

LITERATURA
,L

ZOFIA KOSSAK
NA ZAWSZE ZWIĄZANA ZE ŚLĄSKIEM CIESZYŃSKIM
Jedna z najwybitniejszych polskich pisarek XX wieku, Zofia Kossak-Szatkowska, przeżyła dwadzieścia siedem lat w wiosce Górki Wielkie w Cieszyńskiem. Prze
prowadziła się tam wraz z dwójką małych dzieci po stracie pierwszego męża. Za
mieszkała w majątku rodziców nazywanym dziś Dworem Kossaków. I właśnie
tam napisała powieści, które przyniosły jej światową sławę.
TEKST: CZESŁAW GAMROT / ZDJĘCIA: CZESŁAW GAMROT, CENTRUM KULTURY I SZTUKI,DWÓR KOSSAKÓW'! WIKIPEDIA
Zofia Kossak urodziła się 10 sierpnia

Na ukształtowanie się osobowości przy

1889 r. w wiosce Kośmin na Lubelszczyźnie,

szłej pisarki znaczny wpływ wywarło otacza

która wówczas znajdowała się w zaborze

jące ją środowisko artystyczne. Już w wieku

rosyjskim. Wraz z rodzicami i czterema

pięciu lat zaczęła rysować i próbowała pisać

Zofia Kossak-Szatkowska w 1933 r.

braćmi mieszkała w kośmińskim ziemiań

„powieści". Dużo czytała, zwłaszcza literatu

nak plany na spokojną przyszłość zniweczył

skim dworze nad malowniczą rzeką Wieprz.

rę polską i francuską. Lektura Sienkiewicza

wybuch rewolucji bolszewickiej. Zofia była

Pochodziła ze słynnej dynastii szlacheckiej

rozbudziła w niej pasję zgłębiania tajników

świadkiem, jak chłopi grabili okoliczne

Kossaków, której przedstawiciele wpisali się

historii.

dwory, często pełne starodawnych pamią

na stałe w historię polskiej kultury i sztuki.

Interesowała się też życiem wiejskim i an

tek, mordując ich właścicieli. Jesienią 1917 r.
ograbiono również Skowródki. Kossakowie
stracili cały majątek.

Była wnuczką Juliusza Kossaka i bratanicą

gażowała się w codzienne sprawy gospo

Wojciecha Kossaka, wybitnych i cenionych

darstwa, które z wielkim zapałem prowadził

malarzy. Wojciech był bratem bliźniakiem

jej ojciec. Często jeździła konno, przemierza

jej ojca Tadeusza, za którego wyszła za mąż

jąc okoliczne pola, łąki i lasy.

jej matka Anna, z domu Kisielnicka.

ŻYCIE W ZABORZE ROSYJSKIM

W WOLNEJ POLSCE

Z powodu społecznej i politycznej dzia

W 1919 r. Zofia ze Stefanem przeprowa

łalności jej ojca rodzinę spotkały represje ze

dzili się do Lwowa i zamieszkali u siostry Ta

strony Rosjan, dlatego też w 1911 r. Kossako

deusza Kossaka, Zofii Romańskiej. W trzy la

Tadeusz Kossak zrobił karierę wojskową,

wie przeprowadzili się na Wołyń. Zamieszka

ta później w Krakowie ukazała się drukiem

którą uhonorował stopniem majora kawa

li w dworze w Skowródkach koło Starokon-

„Pożoga" - pierwsza książka Zofii - zawiera

lerii Wojska Polskiego. Przyszedł na świat 1

stantynowa (obecnie na Ukrainie).

jąca jej dramatyczne wspomnienia z Woły

stycznia 1857 r. w Paryżu, wkrótce po pół

W 1915 roku Zofia wyszła za mąż za Ste

nia z lat 1917-1919. Została bardzo dobrze

nocy, natomiast jego brat Wojciech jeszcze

fana Szczuckiego. Małżeństwo doczekało

przyjęta przez czytelników i krytyków, któ

przed północą, czyli 31 sierpnia 1856 r.

się dwóch synów - Juliusza i Tadeusza. Jed

rzy docenili jej nieprzeciętny talent literacki
oraz piękno języka i stylu. Autorem okładki
do pierwszego wydania był jej wuj, Woj
ciech Kossak. Do 1939 roku książka docze
kała się sześciu wydań oraz tłumaczeń na
języki angielski i japoński.
Radość z sukcesu literackiego przyćmiła
jednak poważna choroba męża. Na począt
ku marca 1923 r. Stefan Szczucki zmarł. Po
chowano go na Cmentarzu Łyczakowskim
we Lwowie. W grudniu tego samego roku
w pobliżu spoczęła babka Zofii, Zofia Kos
sak z Gałczyńskich, małżonka Juliusza Kos
saka, który zmarł prawie 25 lat wcześniej.

PRZEPROWADZKA
NA ŚLĄSK CIESZYŃSKI
W 1922 roku Tadeusz Kossak postanowił
wynająć stary dwór z folwarkiem w Górkach
Wielkich w Cieszyńskiem. Była to dawna sie
dziba szlachecka, której początki sięgały
1734 roku, kiedy wieś nabył baron Erdmann
Marklowski z Pernsteinu. W tym samym ro-
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ku polecił zbudować w miejscu dawnego
dworu nowy, murowany dwór.
W 1802 r. Marklowscy sprzedali góreckie
dobra księciu Albertowi Sasko-Cieszyńskiemu, który wcielił je do majątków Komory
Cieszyńskiej. Po I wojnie światowej dwór
w Górkach Wielkich stał się własnością pol
skiego Skarbu Państwa.
Kossak w Górkach Wielkich zajmował się
hodowlą rasowych koni i bydła. W 1923 r.
zamieszkała tam również owdowiała Zofia
z synami. Dwa lata później wzięła ślub w ko
ściele w Górkach Wielkich z młodszym od
siebie o siedem lat oficerem Wojska Polskie
go Zygmuntem Szatkowskim, a 13 stycznia
1926 urodził się im syn Witold. Dokładnie
cztery miesiące później domownicy musieli
stawić czoła zgoła innej sytuacji. Najstarszy
syn pisarki, dziewięcioletni Julek Szczucki,
zmarł na szkarlatynę. W 1928 r. przyszła na
świat jedyna córka Zofii, Anna.
Na początku lat trzydziestych Tadeusz
Kossak musiał zmierzyć się z poważnymi
kłopotami finansowymi i spłatą kredytów.

fii Kossak światowy rozgłos, m. in. „Beatum

Specyficzna atmosfera byłej siedziby

scelus", „Złota wolność", „Szaleńcy Boży" czy

Marklowskich, ładna górzysta okolica i wzra

ła Grażyńskiego przekazano folwark Chorą

„Legnickie pole". Szczególne znaczenie mia

stająca popularność pisarki przyciągały do

gwi Śląskiej Związku Harcerstwa Polskiego,

ły dla niej książki o tematyce śląskiej, takie

Górek znanych pisarzy i artystów. Jak pisze

zaś rodzina Kossaków pozostała właścicie

jak: „Wielcy i mali" i „Nieznany kraj".

Joanna Jurgała-Jureczka w swojej publikacji

Przy akceptacji Wojewody Śląskiego Micha

lami dworu i otaczającego go ogrodu i sa

W 1933 roku Zofia wyruszyła w pod róż do

„Historie zwyczajne i nadzwyczajne, czyli

du. Tadeusz Kossak nie doczekał się pełne

Egiptu i Ziemi Świętej, gdzie spędziła pięć

znani literaci na Śląsku", do góreckiego dwo

go rozwiązania problemów finansowych.

tygodni. Jeszcze w tym samym roku napisa

ru przyjeżdżała na przykład pisarka Maria

Zmarł 3 lipca 1935 po krótkiej chorobie.

ła reportaż „Pątniczym szlakiem". Dzięki tej

Dąbrowska. Autorka „Nocy i dni" często bo

wyprawie powstała w następnych latach

wiem gościła w pobliskim Jaworzu. Górki

GOŚCIE Z BLISKA I DALEKA

również trylogia „Krzyżowcy", „Król trędo

bardzo lubił odwiedzać również pochodzący

waty" i „Bez oręża". Ponadto, jako publicyst

z Karwiny a mieszkający w Skoczowie Gu

twórczej, bowiem właśnie w Górkach Wiel

ka, Zofia współpracowała z prasą, przede

staw Morcinek, bowiem właśnie Zofia Kossak

kich powstały powieści, które przyniosły Zo

wszystkim katolicką.

Stary dwór i jego okolice sprzyjały pracy

pomogła mu w początkach jego kariery roz
winąć talent pisarski. Wdzięczny Morcinek
nazywał ją swoją „literacką matką chrzestną".
W starym dworze gościli również Mel
chior Wańkowicz z żoną Zofią, którą często
nazywał pieszczotliwie „Królikiem", i ich cór
ki. Jak stwierdza Jurgała-Jureczka, Wańko
wicz doceniał przede wszystkim atmosferę
i nastrój domu przeniesiony przez Tadeusza
i Annę Kossaków z dawnych szlacheckich
siedzib dalekiego Wołynia.
Do gości odwiedzających Górki należał
też malarz Czesław Kuryatto, który od 1938
roku mieszkał w Wiśle na stało. Ten utalen
towany artysta zmarł w 1951 roku w Cieszy
nie w pełni sił twórczych w wieku niespełna
49 lat. Przyjeżdżał też Stanisław Ignacy Wit
kiewicz „Witkacy" z żoną i wielu innych.
Dzięki temu z dworu stał się ośrodek przed
wojennego życia kulturalnego i towarzyskie
go, swoiste intelektualne centrum całego
regionu.
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Dwór Kossaków z boku

CZŁONKINI RUCHU OPORU

stety syn Zofii z pierwszego małżeństwa,
Tadek Szczucki, został w marcu 1943 roku

W sierpniu 1939 r. Zofia przebywała z An

zamordowany w Oświęcimiu.

ną i Witoldem w Zakopanem. Kiedy dowie
dzieli się o mobilizacji, pośpiesznie wrócili

Kiedy powstanie chyliło się ku upadkowi,

do Górek. Stamtąd wspólnie z matką Zofii

Zofia troszczyła się o ciężko chorą matkę.

udali się do Warszawy. W tym samym czasie

Anna Kossakzmarła 8 października 1944, kil

Zygmunt Szatkowski wrócił z podróży do

ka dni po zawieszeniu broni. Pochowano ją

Francji i bezzwłocznie udał się na front. Pod

w pobliżu miejsca zgonu, po wojnie prze

czas działań wojennych dostał się pod Cheł

wieziono ciało na Powązki, a 15 marca 2005

mem Lubelskim do niewoli niemieckiej.

urna z jej szczątkami spoczęła obok męża

Wojnę spędził uwięziony w obozie jeniec

na cmentarzu w Górkach Wielkich.

kim w Murnau am Staffelsee w Bawarii wraz

Zofia po opuszczeniu Warszawy i spo

z tysiącami polskich oficerów. W paździer

tkaniu z córką wyjechała do Częstochowy.

niku 1939 r. w okupowanej Warszawie za

Tam napisała książkę „Z otchłani", w której

czął organizować się podziemny ruch opo

opisała przeżycia z Oświęcimia.

ru. Zofia postanowiła się do niego przyłą

NA EMIGRACJI

czyć. Z jej inicjatywy powstała organizacja
katolicka Front Odrodzenia Polski. Była też

W1945 roku z ramienia Polskiego Czerwo

redaktorem naczelnym jej pisma „Prawda".
W1942 roku Zofia zainicjowała utworze
nie Komitetu Pomocy Żydom im. Konrada

1943 zachorowała na tyfus.

tach rozstania spotkała się z mężem. Zdecy
dowali, że pozostaną na emigracji. Wydzier

Żegoty. Była autorką słynnego Protestu,

W k w i et n i u 1944 r. Zofi ę zd e ko n s p i rowa -

żawili farmę w Kornwalii, gdzie prowadzili

który piętnował hitlerowskie zbrodnie na

no i przewieziono z powrotem na Pawiak.

gospodarkę hodując owce i krowy. Jednak

Polakach i Żydach i wzywał do ich ratowa

Skazano ją na karę śmierci przez rozstrzela

farma nie przynosiła dochodów, a ze środo

nia. Organizacja ta rozwijała działalność aż

nie. Do wykonania wyroku na szczęście nie

wiskiem polskiej emigracji w Wielkiej Brytanii

do wybuchu Powstania Warszawskiego, za

doszło. Dzięki usilnym zabiegom jej przyja

Zofia nie potrafiła znaleźć wspólnego języka.

pewniając schronienie i środki do życia

ciół i Delegatury Rządu Polskiego w Londy

ukrywającym się uciekinierom z gett. Po

nie udało się wydostać ją na wolność.

W 1957 roku powrócili do kraju i osiedli
ponownie w Górkach Wielkich. Niestety

mogła około 3,5 tys. osobom. Za swą dzia

Za kilka dni wybuchło Powstanie War

podczas przejścia frontu w maju 1945 roku

łalność na rzecz pomocy Żydom została po

szawskie. Jako doświadczona konspiratorka

przez wioskę, siedziba Kossaków doszczęt

wojnie odznaczona medalem „Sprawiedli
wy wśród Narodów Świata".

Zofia oczywiście zaangażowała się w walkę.

nie spłonęła. Zamieszkali więc w byłym

NA PAWIAKU IW OŚWIĘCIMIU
W dniu 25 września 1943 Zofię niespo
dziewanie zatrzymał na ulicy patrol nie

22

nego Krzyża trafiła do Londynu, gdzie po la
pracowała jako stróż nocny. W grudniu

Pisała do tajnej prasy powstańczej i była jed

domku ogrodnika, w którym obecnie znaj

ną z kobiet walczącej Warszawy, które wy

duje się muzeum poświęcone pisarce.

stosowały apel do papieża Piusa XII z proś

Pierwszym kustoszem muzeum był jej mąż

bą o udzielenie powstańcom błogosławień

Zygmunt Szatkowski.

stwa.

Zofia Kossak-Szatkowska zmarła 9 kwiet

miecki. Pod jednym z przybranych nazwisk

Do walki włączyły się również dzieci pi

nia 1968 w Bielsku-Białej, pochowana zo

trafiła do dziś już nieistniejącego warszaw
skiego więzienia Pawiak, a następnie do

sarki. Szesnastoletnia Anna Szatkowska zo
stała sanitariuszką. Osiemnastoletni Witold

dawna siedziba szlachecka została częścio

Oświęcimia. Na jej przedramieniu wytatu

walczył w batalionie „Dzik". Obiema udało

wo odbudowana i przekształcona w Cen

owano numer 64491. Przez kilka miesięcy

się szczęśliwie doczekać końca wojny. Nie

trum Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków".
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stała na góreckim cmentarzu. W 2010 roku
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SKANSEN TABORU KOLEJOWEGO W CHABÓWCE
Największy i najbardziej znany skansen taboru kolejowego w Polsce znajduje się w miejscowości Chabówka, położonej
dwa kilometry od centrum uzdrowiska Rabka-Zdrój. Tutejsze parowozy i składy historyczne już wielokrotnie wykorzystano na planach filmowych, na przykład w słynnej „Liście Schindlera".
To właśnie do Chabówki trafiają z całej
Polski wysłużone wagony i lokomotywy, by
odzyskać dawny wygląd. Tutejsi pracownicy
są bowiem najlepszymi fachowcami w odna
wianiu zabytkowych pojazdów szynowych.
Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że do
pojazdów z minionej epoki nie ma żadnych
części zamiennych. Po prostu nie ma ich
gdzie kupić. Zatem jeżeli jakaś część uszko
dzona jest nieodwracalnie, pracownicy skan
senu są zdani na własne siły i muszą ją sami
zrobić, na przykład z kawałka blachy lub wał
ka metalowego.

„LISTA SCHINDLERA" DAŁA POCZĄTEK
Wartość historyczną taboru doceniano
już wielokrotnie, wykorzystując go w wielu
produkcjach telewizyjnych, teatralnych i fil
mowych. Pierwszym znaczącym tego typu
wydarzeniem w historii skansenu było wy

w Chabówce znajdują się również trzy wago

pożyczenie części eksponatów do kręcenia

ny, w których transportowano więźniów do

rowozownia. Jego założycielem był nie żyją

uwieńczonego nagrodami filmu amerykań

wspomnianego obozu zagłady.

cy już naczelnik lokomotywowni w Suchej

drugiej wojny światowej znajdowała się pa

skiego „Lista Schindlera" Stevena Spielberga

„Lista Schindlera", dała początek kolejnym

na początku lat dziewięćdziesiątych. Filmow

zamówieniom, takim jak „Przedwiośnie", „Ka

Tabor zebrany w skansenie jest na tyle

cy wynajęli wtedy trzy parowozy oraz kilka

rol - czyli człowiek, który został papieżem"

różnorodny, by zainteresować nawet naj

naście wagonów osobowych i towarowych.

Beskidzkiej Paweł Zaleski.

„Katyń", „Syberiada Polska", „Przygody dziel

bardziej wymagającego pasjonata. Obecnie

Spielberg i cała jego ekipa bardzo dbali

nego wojaka Szwejka,"„Sława i chwała"„Zło

prezentuje ponad sto trzydzieści zabytko

o szczegóły. Polskie napisy na wagonach mu

to dezerterów" „Awantura o Basię", „Aryjska

wych pojazdów szynowych i urządzeń do

siały zostać przemalowane na „Deutsche Re

para",„Marszałek Piłsudski"i wielu innym.

pracy na kolei. W ekspozycji można znaleźć

ichsbahn". Wypożyczone lokomotywy i wa
gony zostały najpierw skierowane do kręce
nia zdjęć na dawnym dworcu towarowym

unikalne, ukazujące rozwój kolejnictwa na

PRZEDTEM BYŁA TU
PAROWOZOWNIA

ziemiach polskich zabytki w postaci loko
motyw parowych, elektrycznych i spalino

przy ul. Kamiennej w Krakowie, a następnie

Skansen w Chabówce uroczyście otwarto

wych, wagonów osobowych i pocztowych,

do Oświęcimia. Zresztą wśród eksponatów

11 czerwca 1993 w miejscu, gdzie podczas

pługów, żurawi i wielu innych. Samych pa-

Skansen taboru kolejowego w Chabówce
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Parowóz TkH49 z roku 1961, najmłodszy czynny w skansenie
rowozów jest tutaj ponad pięćdziesiąt. Osiem
z nich jest w pełni sprawnych.

Para i elektryczność

Jeszcze przed czterdziestu laty w lokomotywowni w Chabówce stacjonowało oko

i fotografie.

Parowozy nie zawsze prezentowały się

ło pięćdziesięciu czynnych parowozów. Nie

Skansen w Chabówce, wychodząc naprze

tak okazale. Większość obecnie wykorzysty

które z nich wykorzystywano aż do końca

ciw turystom i pasjonatom, w sezonie let

wanych lokomotyw parowych znajdowało

lat osiemdziesiątych. Już wówczas zaczęto

nim w weekendy proponuje przejażdżki po

się po utworzeniu skansenu w stanie ruiny.

w tym miejscu gromadzić wszelkiego rodza

ciągami retro na trasie Chabówka - Mszana

A z niektórych wagonów, które tutaj przy

ju pojazdy szynowe. I tak miejsce to stopnio

Dolna. Przejażdżka historycznym składem

wieziono, pozostały praktycznie tylko ramy.

wo zaczęło się przeistaczać w muzeum. Sta

dostarcza niezapomnianych wrażeń i umoż

Całe nadwozie było trzeba więc odrestauro
wać od podstaw.

ło się to możliwe również za sprawą grupy

liwia aktywny kontakt z historią. Ponadto

pasjonatów, która żywo interesowała się hi

z okien wagonów można podziwiać malow

„GĘSIARKA"

storią kolejnictwa. Kiedy poszczególne paro

nicze widoki. Kolej bowiem prowadzi u pod

wozownie zaczęły upadać z powodu braku

nóża Beskidu Wyspowego.

Wśród eksponatów najbardziej zasługuje

pracy, podsuwano władzom kolei propozy

Specjalnie na potrzeby pociągów retro

na uwagę tak zwana„gęsiarka", czyli wagon do

cje, by w tych miejscach utworzyć muzea ko

wybudowano peron i wiatę stacji Chabów

transportu drobiu, jedyny w swoim rodzaju,

lejowe. W przypadku Chabówki te sugestie

ka Skansen. Wykorzystano w tym celu za

który przetrwał do czasów obecnych nie tylko

trafiły na bardzo podatny grunt.

w Polsce, ale prawdopodobnie na świecie. Wy
produkowano go w 1934 roku w Sanoku.

bytkowe elementy pochodzące z pierwsze
go peronu dworca Kraków Główny.

PRZEJAZDY RETRO

Są też dwa wagony do przewozu wapna,

Początkowo zabytkowy tabor groma

jeden z okresu międzywojennego, drugi

dzono również w Suchej Beskidzkiej. Póź

WSPÓŁPRACA ZE SKŁADAMI WĘGLA
I STRAŻAKAMI

z lat sześćdziesiątych. Albo wagon chłodnia

niej jednak przetransportowano wszystkie

Jednak jazda lokomotywą o napędzie

z lat trzydziestych XX wieku należący do Zjed

eksponaty do Chabówki. Zadecydowała

parowym w czasach obecnych stanowi wy

noczonych Browarów Warszawskich i służą

o tym korzystniejsza lokalizacja miejscowo

zwanie. Otóż jeszcze przed czterdziestu la

cy niegdyś do przewozu piwa butelkowego.

ści. Ponadto w podziemiach budynku admi

ty przy liniach kolejowych znajdowały się

Do chłodzenia wnętrza tego wagonu wyko
rzystywano suchy lód.

nistracyjnego zachowały się schrony prze

co kilkadziesiąt kilometrów czynne paro

ciwlotnicze z 1944 roku, w których przejścio

wozownie, w których maszyniści lokomo-

Lokomotywy spalinowe
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wo przechowywano archiwalne dokumenty
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„Gęsiarka" czyli wagon do przewozu drobiu

Pługi śnieżne

tyw parowych mogli uzupełnić zapasy wę

cej powierzchni 30 hektarów. W centrum

Muzeum im. Władysława Orkana. Mieści się

gla, wody i oleju. Te czasy już należą do

parku stoi pomnik Jana Pawła II -Turysty.

w drewnanym kościele pw. Marii Magdaleny

przeszłości. Obecnie w Polsce praktycznie

W Rabce-Zdroju obok funkcji uzdrowisko

z początku XVII wieku. Stara świątynia służy

nie ma nawet sprawnych żurawi wodnych.

wej rozwija się też turystyka. Atrakcyjne po

ła wiernym do 1908 roku, kiedy to w sąsiedz

Zachowało się ich tylko kilka, z tego jeden

łożenie u podnóża Gorców i Beskidu Wyspo

twie wzniesiono nowy murowany kościół w

w Warszawie.

wego czyni z niej doskonały punkt wyjścia

stylu neogotyckim. W 1936 roku w obrębie

Przed kilku laty w Chabówce realizowa

do wycieczek w góry. Przez miasto i w jego

starego kościoła uruchomiono muzeum et

no zlecenie na przewóz turystów niemiec

okolicy przebiega wiele szlaków turystycz

nograficzne.

kich od granicy z Niemcami aż do granicy

nych i kolarskich, jak również szlaki Nordic

z Obwodem kaliningradzkim. Historyczny

Walking.

skład pokonał wówczas ponad tysiąc dwie
ście kilometrów. Wymagało to wielu tygo
dni przygotowań, sprawdzania infrastruktu

W 1996 r. podczas I Światowego Zlotu
Kawalerów Orderu Uśmiechu, Kapituła Or
deru Uśmiechu, UNESCO i Wojewoda No

NA TRASIE GŁÓWNEGO
SZLAKU BESKIDZKIEGO

wosądecki przyznali Rabce tytuł „Miasto
Dzieci Świata". W związku z tym na najmło-

ry, uzgadniania dostaw węgla do składów

Rabka leży też na trasie najdłuższego

szych czekają w Rabce-Zdroju liczne atrak

węglowych na trasie przejazdu oraz wody

w polskich górach szlaku pieszego - Głów

cje, na przykład Rodzinny Park Rozrywki

od straży pożarnych. Właśnie współpraca ze

nego Szlaku Beskidzkiego, który zaczyna

Rabkoland, karuzele, gokarty czy kolejka

strażakami to najczęściej wykorzystywany

się w Ustroniu w Beskidzie Śląskim a kończy

górska. Na terenie Parku można również

sposób pozyskania wody do parowozu. Wo

w gminie Lutowska w Bieszczadach przy

zwiedzić Muzeum Orderu Uśmiechu oraz

dę bierze się bądź z hydrantu lub z cysterny

granicy z Ukrainą.

strażackiej podjeżdżającej na stację.

W latach trzydziestych szlak prowadził
aż do pasma górskiego Czarnohora, które

UZDROWISKO
Z PRAWDZIWEGO ZDARZENIA

Dom Rekordów i Osobliwości. Z kolei w Te
atrze Lalek„Rabcio"grane są wesołe przed
stawienia.

wówczas znajdowało się w granicach Polski,
a obecnie leży na Ukrainie. Szlak oznakowa

TUTAJ URODZIŁ SIĘ WIECZORKOWSKI

Chabówka, w której oprócz skansenu

ny jest kolorem czerwonym i liczy 519 kilo

W 1972 r. w Rabce-Zdroju urodził się zna

wart jest obejrzenia także kościół pw. Świę

metrów długości. Z Rabki biegnie na naj

ny polski aktor Jan Wieczorkowski, między
innymi przedstawiciel jednej z głównych ról

tego Krzyża na Obidowej z 1757 roku, jest

wyższy szczyt Gorców - Turbacz (1310 m

jednym z trzech sołectw Rabki-Zdroju. Bo

n.p.m.j. Ponadto przez Rabkę przebiegają

popularnego serialu „Czas honoru". Serial

gactwem naturalnym tego znanego uzdro

dwa odcinki Szlaku Papieskiego.

opowiada o grupie polskich żołnierzy, którzy

wiska są solanki wykorzystywane w kura

W miasteczku jest też skatepark oraz ba

po ukończeniu szkolenia w Wielkiej Brytanii

cjach kąpielowych, pitnych i wziewnych.

sen letni. Zimą zaś Rabka zmienia się w ku

wrócili w 1941 roku do okupowanej przez

W Parku Zdrojowym, w pobliżu źródła „He

rort dla narciarzy. Miłośnicy białego szaleń

Niemców Polski, by wziąć udział w konspira

lena" funkcjonuje ogólnodostępna tężnia

stwa mają do dyspozycji doskonale przygo

cyjnej walce o niepodległość. Nazywano ich

solankowa, a także pijalnia wód mineral

towane stoki do narciarstwa zjazdowego

nych. W pobliżu rośnie potężna sosna zwy

oraz trasy do narciarstwa biegowego. W cen

Cichociemnymi.
Pierwsi Cichociemni zostali zrzuceni na te

czajna, której wiek szacuje się na około

trum miasta otwarte jest lodowisko.

pięćset lat.
Na potencjalnych kuracjuszy czekają licz

ren okupowanej Polski w nocy z 15 na 16 lu
tego 1941 w Dębowcu na Śląsku Cieszyń

MIASTO DZIECI ŚWIATA

skim. Pierwotnie mieli trafić pod Włoszczo

ne sanatoria i szpitale uzdrowiskowe. Uzdro

Jednym z charakterystycznych elemen

wą w pobliżu Częstochowej, jednak błąd

wisko specjalizuje się w leczeniu chorób

tów Rabki-Zdroju są tradycje góralskie i folk

nawigatora oraz brak paliwa zmusiły do

układu oddechowego i krążenia, alergii, ner

lor. W miasteczku działa kilka zespołów re

zrzutu spadochroniarzy w rejonie Cieszyna.

wic oraz schorzeń reumatycznych. Sercem

gionalnych oraz liczne galerie sztuki ludo

Zdarzenie to upamiętnia pomnik w centrum

uzdrowiska jest Park Zdrojowy o imponują

wej. Ciekawą ekspozycję oferuje również

Dębowca.

■
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MIĘDZYWOJNIE Nfl ŚLĄSKU CIESZYŃSKIM
Niezmiernie piękna, estetyzująca i wzru
szająca wizja Śląska Cieszyńskiego w okre
sie międzywojennym. To najkrótsza charak
terystyka wystawy czasowej, którą oglądać
można do 25 lutego 2018 roku w Muzeum
Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie.
TEKST: EMILIA ŚWIDER / ZDJĘCIA: EMILIA ŚWIDER,
ARCHIWUM MUZEUM ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO
W istocie wystawa odnosi się do okresu
od 1920 roku do września 1938, a do cza
sów tych możemy się przenieść zwłaszcza
za pośrednictwem licznych unikatowych fo
tografii oraz ciekawych eksponatów. Jak za
pewnia autorka wystawy Irena French, nie
których z nich nikt już długo nie oglądał,
gdyż przechowywane były w muzealnych
magazynach.

BOGATA KOLEKCJA MIĘDZYWOJENNA
Muzeum Śląska Cieszyńskiego zgroma

kiego w naszych niezbyt dużych dwóch sa

dziło przez ostatnie dziesięciolecia bardzo

lach wystawowych. Zatem skupiamy się na

bogatą kolekcję eksponatów, głównie zdjęć,

rodzimej kolekcji.

jest dużych rozmiarów kolorowy diagram

pochodzących z okresu międzywojennego

Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem
Wszechnica i dofinansowaniu wystawy przez

szyńskim Stowarzyszenia Spożywczego dla

z całego Śląska Cieszyńskiego, od Białej po
Ostrawicę.

STOWARZYSZENIA, ORGANIZACJE
Jednym z bardzo cennych eksponatów
pierwszego, najstarszego na Śląsku Cie

Powiat Cieszyński mogliśmy powiększyć kilka

Rolników i Robotników w Stonawie, założo

- Niestety nasze muzeum nie posiada

naście fotografii, których większość wykonał

nego w 1896 roku.

obiektów pochodzących z okolic Frydka czy

wyśmienity fotografik Tadeusz Kubisz, syn Ja

- Diagram jest ręcznie malowany, dlate

Ostrawy, związanych ze społecznością i kul

na Kubisza, autora „Płyniesz Olzo". Dział Foto

go ma ogromną wartość To jednorazowa

turą czeską, więc akcentów czeskich jest

grafii posiada wiele jego zdjęć obrazujących

rzecz. Powstał w 1928 roku i z dokładnych

niewiele. Pierwotnie zamierzaliśmy obiekty

również lewy brzeg Olzy. Powiększenia po

wykresów dowiadujemy się, jakie były ob

te wypożyczyć z muzeum czeskocieszyń-

wstały ze skanów szklanych negatywów, więc

roty i zyski tego stowarzyszenia, co posiada

skiego, jednak nie zmieścilibyśmy wszyst

ich jakość jest wyjątkowa - mówi autorka.

ło, ilu miało członków - wyjaśnia historyk.
Oprócz stowarzyszenia stonawskiego
najbardziej znane było Centralne Stowarzy
szenie Spożywcze dla Śląska w Łazach, zaś
obydwa stowarzyszenia miały po kilka
dziesiąt sklepów we wszystkich miejscowo
ściach na Zaolziu. - Co ciekawe, szyldy na
sklepach były albo wyłącznie polskojęzycz
ne, albo polsko-czeskie lub też polsko-czesko-niemieckie. Potrójne były na przykład
w Karwinie-Solcy, Trzyniec miał tablice dwu
języczne polsko-czeskie, a Wędrynia tylko
polskie - opowiada Irena French.
Na wystawie zobaczyć można niewielki
wybór zdjęć w oryginale. Kto zechciałby
obejrzeć wszystkie zdjęcie ma po temu
okazję, bowiem zostały zdigitalizowane
i można je oglądać na stronie internetowej:
www.katalog.muzeumcieszyn.pl.
Wspaniałe są również zdjęcia, na których
widzimy dawnych członków „Siły" ze Stonawy, Błędowic, Orłowej czy różne przedsię-
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ĘSBI

Stowarzyszenie Spożywcze w Łazach - sklep w Solcy

Towarzystwo Oszczędności i Zaliczek w Cieszynie - filia w Boguminie

Towarzystwo Oszczędności i Zaliczek w Cieszynie - filia we Frysztacie
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wzięcia Macierzy Szkolnej w ówczesnej Cze
chosłowacji.
Jest mapa miejscowości zaolziańskich
z polskimi organizacjami i instytucjami. Ilość
jest imponująca. - To dla nas fantastyczne
źródło informacji. Są tu szkoły, koła Macie
rzy Szkolnej, ochronki, biblioteki, chóry, klu
by sportowe, straże pożarne, domy robotni
cze - wymienia pani Irena.

MAPY, SCHRONISKA, DOKUMENTY
Na jednej ze ścian widnieją urokliwe du
że fotografie dwóch ważnych schronisk.
-„Schronisko Beskidu Śląskiego na Kozubowej" było jedynym polskim schroniskiem
turystycznym istniejącym poza granicami
Polski w okresie międzywojennym. Otwarte
zostało w 1929 roku. Natomiast rok wcze
śniej zostało otwarte schronisko na Skałce
będące dla odmiany gniazdem niemieckości. Wybudowane zostało przez firmę Euge-

powymi zdjęciami. Nie przedstawiają tylko

przy szkole polskiej w Karwinie, a także foto

na Fuldy z Czeskiego Cieszyna i wówczas

twarzy właściciela dokumentu, ale często

grafie z poświęcenia Domu Macierzy Szkol

było jednym z najnowocześniejszych schro

prawie całą postać, jak na przykład kobietę

nej w Dąbrowej czy Porębie. Uwagę zwracają

nisk turystycznych w Beskidach, z elektrycz

w stroju cieszyńskim. I jeszcze ciekawostka:

również pięknie haftowane biało-czerwone

nym oświetleniem i wodociągiem, w dolnej

w przypadku małżeństwa mąż miał żonę

szarfy do sztandaru polskiej szkoły w Ostra

kondygnacji znajdowały się łazienki - opo

wpisaną do swojego paszportu, a żona nie

wie z napisem „Szkoła Polska Macierzy Szkol

wiada autorka wystawy.

posiadała własnego dokumentu.

Ponadto w jednej z gablot obejrzeć moż
na dawny sprzęt turystyczny, narty z kijkami,

OKRES POWSTAWANIA SZKÓt

tej szkoły pochodzący jeszcze z czasów au

laskę turystyczną z metalowymi znaczkami,

Wystawa „Śląsk Cieszyński w okresie mię

striackich, z orłem Śląska Austriackiego - do

są też trójjęzyczne - niemieckie, polskie i cze

dzywojennym" pokazuje również wspaniały

daje Irena French. Autorem większości fo

skie - mapy Beskidów z zaznaczonymi schro

rozwój szkolnictwa polskiego na Zaolziu.

tografii ukazujących Zaolzie jest Leon Beer

niskami poszczególnych towarzystw.

Szkół powstało wtedy mnóstwo. Można się

z Frysztatu.

Na uwagę zasługują przepustki począw

na przykład zapoznać z historią budowy Pol

W przeszklonej witrynie znajduje się wiel

szy od tych, które wydawane były przez

skiej Szkoły Wydziałowej w Bystrzycy, są uro

ki album, z dedykacją na stronie tytułowej:

Tymczasową Komisję Rządową od 1922 ro

kliwe zdjęcia szkół w Jabłonkowie, Czeskim

„Jaśnie Wielmożnemu Panu Wojewodzie

ku aż po przepustki jednorazowe wystawia

Cieszynie, Orłowej, są też uwiecznione na

Drowi Michałowi Grażyńskiemu, swemu Do

ne w latach trzydziestych, z pięknymi, niety

zdjęciach kółka zainteresowań działające

stojnemu Opiekunowi w dowód głębokiej

Mauzoleum w Cierlicku, fot. Tadeusz Kubisz
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ZWROT | 12/2017

HISTORIA

Irena French pokazuje wstęgę do sztandaru
polskiej szkoły w Ostrawie
wdzięczności Macierz Szkolna w Czechosło
wacji, Czeski Cieszyn, w maju 1929".

barwach miasta: czerwonej, błękitnej i żółtej,

są częścią tej gabloty, tego eksponatu jako ca

a na niej złotą farbą naniesiony napis w języku

łości, tego nie zmienimy, gablota musi pozo

Irena French wyjaśnia, iż istniały zapewne

niemieckim. Wstęga przygotowana została

stać nietknięta. Wróciła na ekspozycję muze

specjalnie na wizytę prezydenta Masaryka.

alną po dłuższym czasie - mówi Irena French.

przynajmniej dwa takie albumy, z których je
den został podarowany wojewodzie, drugi
zaś pozostał w archiwum Macierzy i trafił do

Obok gabloty, na dużym zdjęciu widać

RELIKWIA MUZEALNA

muzeum. Został zdigitalizowany i wszystkie

Kolejny rozdział historii dotyczy Żwirkowi-

nieistniejące już mauzoleum na Żwirkowisku
w Cierlicku, które wybudowano w miejscu

jego karty, a jest ich kilkadziesiąt, często z kil
koma zdjęciami na każdej z nich, obejrzeć

ska. W leciwej przeszklonej gablocie z lat trzy

katastrofy w 1935 roku. Zostało zburzone

dziestych minionego wieku zamknięta jest

przez Niemców w czasie II wojny światowej.

można na wspomnianej stronie internetowej
muzealnego katalogu.

kurtka porucznika Franciszka Żwirki, którą

- Mauzoleum zostało zaprojektowane

słynny polski lotnik miał na sobie w chwili tra

przez Eduarda Davida, tego samego, który

Na wystawie znalazły się również foto
grafie imponujących modernistycznych szkół

gedii. - Ta pamiątka trafiła do naszego mu

projektował m.in. hotel Piast czy polską szko

zeum po katastrofie. To jeden z cenniejszych

łę w Czeskim Cieszynie

wybudowanych z inicjatywy wojewody ślą

eksponatów, swego rodzaju relikwia. Gablota

Jest również zdjęcie przedstawiające prze

skiego Michała Grażyńskiego po polskiej stro

wykonana została po 1932 roku i od tego cza

jazd samochodów z trumnami Żwirki i Wigury

nie granicy, zwanych potocznie„grażynkami".

WIZJA PRZEDWOJENNEGO
CZESKIEGO CIESZYNA

su jest nietknięta. W jej czterech rogach

z wojskową eskortą. To unikatowe i bardzo

umieszczono drastyczne zdjęcia zrobione na

wymowne zdjęcie. Kondukt żałobny był od

miejscu katastrofy. Może są one szokujące, ale

prowadzany aż do mostu przez czechosło
wacki 18 Pułk Piechoty, potem eskortę woj

Na pewno warto się zatrzymać przed pięk

skową przejął 4 Pułk Strzelców Podhalańskich.

nym rękopiśmiennym kolorowym planem

SZTANDARY(TARCZE

rozbudowy Czeskiego Cieszyna z 1926 roku.
To bezprecedensowa wizja. Widzimy na nim,

W drugiej, mniejszej sali wystawione zo

jak miało wyglądać założenie urbanistyczne

stały sztandary przedwojennych kół komba

nowo powstającego miasta i jak miało się ono

tantów, stowarzyszeń weteranów i rezerwi

rozwijać. - Gdyby wizja została zrealizowana,

stów z Hażlacha, Goleszowa, Dębowca i Cie

byłby to chyba jeden z urbanistycznych wzor

szyna, cieszyńskiej „Siły" czy Ochotniczego

ców - mówi autorka wystawy. W tej samej sa

Pogotowia Ratunkowego.

li zwraca uwagę duże zdjęcie z historycznej

- To są obiekty, które rzadko opuszczają

wizyty na Śląsku Cieszyńskim prezydenta To-

magazyny, przepięknie haftowane, z cieka

maśa Garique Masaryka w 1930 roku, na któ

wą ikonografią. Okazale prezentuje się też

rym figuruje w towarzystwie ówczesnego
burmistrza Czeskiego Cieszyna Józefa Kożdo-

dziami noszącymi nazwiska czy nazwy fun

nia. Jest również wstęga do sztandaru Ochot
niczej Straży Pożarnej w Czeskim Cieszynie w

pamiątkowa tarcza z grawerowanymi gwoź

Pamiątka poświęcenia sztandaru
weteranów w Pogwizdowie, 1935

datorów - wyjaśnia autorka wystawy Irena
French.
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już tradycyjne, jak wielkanocny wymarsz na Ostry, Rajd o Kyrpce
Macieja czy przedsylwestrowy wymarsz, ale także zupełne nowości.
Niektóre punkty programu zostały też nieco zmodyfikowane, jak
np. przedsylwestrowy wymarsz, który w tym roku, jak i w latach ubie
głych będzie na Ostry, ale w przyszłym planowany jest na Kozubową.
Propozycje wspólnych wypraw rowerowych przedstawił z kolei
Zbigniew Pawlik z Turystycznego Klubu Kolarskiego „Ondraszek"
działającego przy Oddziale PTTK„Beskid "śląski" w Cieszynie.
Twardzik zauważyła, że w tym roku „Beskidziocy" obchodzą pół
okrągłą rocznicę powstania organizacji.
- W 1922 aktywni działacze turystyczni i sportowi zaiożyii po cze
skiej stronie samodzielne Towarzystwo Turystyczno Sportowe „Be
skid Śląski". A więc zbliża się wielkimi krokami data, kiedy będziemy
obchodzić stuletnią rocznicę założenia naszego towarzystwa. Mam

Polskość na górskich szlakach

nadzieję, że wszyscy spotkamy się na tym stuleciu, i że będziemy ob
chodzić go hucznie. Chciałam też zwrócić uwagę na to, żebyśmy nie

WĘDRYNIA / Turyści zrzeszeni w Polskim Towarzystwie Tury

zapomnieli dlaczego nasi przodkowie założyli tę organizację. Żeby

styczno Sportowym „Beskid Śląski" w Republice Czeskiej podsumo

śmy nie zapomnieli, że to nasze chodzenie po górach to nie tylko sa

wali mijający rok swej działalności.

mo chodzenie po górach. Żebyśmy pamiętali, co przyświecało ich

Jak stwierdziła podczas zorganizowanego w sobotnie popołu

działaniu. Oni chcieli osiągnąć nie tylko tężyznę fizyczną, zdrowie,

dnie 25 listopada zebrania prezes PTTS Halina Twardzik, spotkanie

życiowy styl. Ale oni chcieli walczyć o tożsamość polską po czeskiej

nie było bynajmniej zakończeniem sezonu, a jego podsumowa

stronie, czyli na tak zwanym Zaolziu. Pamiętajmy o tym i niech te sa

niem. - Przed nami jeszcze w tym roku trzy wycieczki - podkreśliła.

me cele przyświecają również i nam - mówiła prezes.

W sprawozdaniu Wanda Farnik wyliczyła, że razem uczestników

Po części oficjalnej zebrania przyszedł czas na talerz gorącej zu

wszystkich wycieczek było 1786. Z propozycji „Beskidu" korzystali

py i coś dla ducha, czyli występ artystyczny teatru z Milikowa. A tak

zarówno członkowie Towarzystwa, których jest według aktualnych
danych 566, jak i sympatycy.

że na pogawędki z przyjaciółmi i znajomymi z górskich i kolarskich
szlaków.

(indi) / Fot. Beata Tyma

A propozycje te, to zarówno wycieczki autokarowe i piesze wtorkowe po najbliższej okolicy czy wielodniowe w odleglejsze gó
ry, a także rowerowe. Te ostatnie Towarzystwo Rowerowe„Olza” dzia
łające w ramach PTTS-u często przygotowuje wspólnie z Klubem
Kolarskim„Ondraszek"działającym przy Oddziale„Beskid Śląski" Pol
skiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego w Cieszynie.
Ważnym punktem programu było nie tylko wymienienie rekor
dzistów, którzy w mijającym roku wzięli udział w największej liczbie
wycieczek, ale także uhonorowanie organizatorów tychże.
- Bo każdą wycieczkę trzeba przygotować. Posprawdzać połącze
nia pociągów, autobusów, stwierdzić gdzie i jak otwarte są punkty
gastronomiczne, dać ogłoszenie. To wszystko leży na barkach kie
rowników wycieczek - podkreśliła Farnik wyliczając 19 kierowników
tegorocznych wycieczek, spośród których wyróżniła tych, którzy po
prowadzili ich najwięcej, a więc Tadeusza Parnego i Leo Osuchow
skiego.
- Wiele zaangażowania wymagało też przygotowanie „Rajdu

MISTRZOWICE / Przypomnienie jubileuszu 70 lat od założenia

nościowe, trzeba było czekać na turystów na starcie, mecie i punk

PZKO w Mistrzowicach przebiegło nie tylko wspomnieniami, wysta

tach kontrolnych rajdu. Wszystkim, którzy się w to zaangażowali,
serdecznie dziękuję - dodała.

wą kronik, prac Klubu Kobiet, ale też obrazów miejscowego malarza
Piotra Wytrzensa.

Na sprawozdanie jednak nie składały się wyłącznie pochwały,

Choć Mistrzowice są dziś stosunkowo małą częścią Czeskiego

podziękowania i sukcesy organizacyjne. Farnik wspomniała także

Cieszyna, to udziela się tu ponad stu pezetkaowców. W tym uroczy

o wypadku, jaki przydarzył się na jednej z wycieczek, podczas której

stym dniu dołączyły do nich trzy młode małżeństwa, które z rąk pre

jeden z uczestników potykając się złamał nogę w kostce.

zesa prof. Daniela Kadłubca odebrały legitymacje członkowskie.

Przypomniała zasady bezpiecznego poruszania się w górach,

Uroczystość nie obyła się również bez wręczania odznaczeń związ

o których sporo mówi regulamin Towarzystwa, poprosiła o przestrze

kowych. Szerokie uśmiechy na twarzy wywołał występ Zespołu Pieśni

ganie go. - Alkohol nie bywa przyjacielem w górach. Osłabia czujność,

i Ruchu Nieskoordynowanego Niezapominajki z Hawierzowa.

do tego przychodzi zmęczenie i o wypadek nietrudno - zaapelowała.

Był oczywiście poczęstunek i wspólne długie biesiadowanie. Im

Ważnym punktem zebrania było omówienie planów na następ

preza przebiegła przy wsparciu Urzędu Miejskiego w Czeskim Cie

ny rok. W przygotowanym kalendarzu znalazły się pozycje, które są
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Jubileusz w Mistrzowicach

o Kyrpce Macieja". Janek Raszka zrobił oryginalne znaczki okolicz
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DH / Fot. Dorota Havli'k
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Prelegent podkreślił, że dbałość o bezpieczeństwo jest najważniej
sza i korzystanie z kasku podczas wyjazdów rowerowych jest w Kole
obowiązkiem. Zwłaszcza, że kolarze zaliczają rocznie ok. 1500 km tak
na terenie Polski, jak również Czech. Podkreślił, że ścieżki rowerowe są
w Republice Czeskiej liczniejsze i są bardzo dobrej jakości.
Zbiórka kolarzy jest zawsze przy gołkowickim klubie, a wypadku
wyjazdu do Czech na przejściu granicznym Gołkowice-Zawada.
W przyszłym roku, kiedy klub obchodzić będzie 10-lecie działal
ności, są przygotowane liczne wydarzenia. Już 13 stycznia przyszłe
go roku organizowany jest kulig w Wiśle. Zorganizowane będą rów
nież rajdy kolarskie przedszkolaków.
Ustalono również termin 2. Rajdu Kolarskiego Szlakiem 1. Powsta
nia Śląskiego na 19 sierpnia przyszłego roku. Informacje o inicjaty
wach Kola Turystyki Rowerowej Gminy Godów prowadzi Stanisław
Grym na swoim prywatnym facebooku.

Gościem Klubu Propozycji przyjaciele
z Godowa

Najbliższą imprezą Koła będzie Rajd Mikołajów, który przebiegnie
w sobotę 9 grudnia na trasie Gołkowice (jarmark świąteczny) - Zawa
da - Olszyny - Karwina-Frysztat (rynek).

TT / Fot. Archiwum Koła

PIOTOROWICE / Spotkanie Klubu Propozycji Miejscowego Koła
Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Piotrowicach, które
odbyło się we wtorek 21 listopada w Kawiarni Rotigel, poświęcone
było działalności Koła Turystyki Rowerowej Gminy Godów.
Prelekcję na ten temat wygłosił Stanisław Grym, kierownik Koła.
W spotkaniu brali udział członkowie i sympatycy MK PZKO.
Omówiono również udział kolarzy w pierwszym Rajdzie Kolar
skim Szlakiem Walk Powstańców 1. Powstania Śląskiego, który od
był się 20 sierpnia na trasie Piotrowice koło Karwiny - Gołkowice Godów - Skrzyszów - Skrbeńsko.
Start był przed Urzędem Gminy w Piotrowicach koło Karwiny, ro
werzyści z Godowa stanowili najliczniejszą grupę. Droga rajdu wio
dła najpierw przez przejście graniczne w Zawadzie pod drewniany
kościół św. Anny w Gołkowicach, pod pomnik dwunastu poległych
powstańców i na cmentarz, gdzie znajduje się grób z nazwiskami
pięciu powstańców.
Uczestnicy rajdu udali się potem do Godowa, gdzie w sierpniu
1919 roku powstańcy toczyli walki z Niemcami o dworzec kolejowy.

Święto Niepodległości w Cierlicku
CIERLICKO / Już po raz szósty w Domu Polskim Żwirki i Wigury
świętowano odzyskanie niepodległości przez oba narody.

Dziś budynek dworca to dom mieszkalny, przed nim stoi pomnik

W krótkim wstępie prezes Miejscowego Koła przypomniał 4 waż

z nazwiskami trzech młodych ludzi, którzy, jak głosi napis, rozstrze

ne wydarzenia, którym poświęcone było sobotnie spotkanie - uzy

lani zostali przez Grenzschutz.

skanie niepodległości w 1918 roku przez Czechów i Polaków, zakoń

Kolejny przystanek był w Skrzyszowie pod tablicą upamiętniają

czenie I Wojny Światowej i 70-lecie PZKO. Symboliczną minutą ciszy

cą miejsce, gdzie w 1928 roku mieszkańcy usypali kopiec wolności

oddano hołd wszystkim, którzy polegli podczas pierwszej i drugiej

na cześć miejscowych powstańców śląskich. Kopiec zlikwidowali

wojny światowej.

Niemcy podczas okupacji. Uczestnicy rajdu odwiedzili potem na
cmentarzu w Skrzyszowie grób trzech powstańców śląskich.

W programie kulturalnym przedstawiły się dzieci z polskiej szko
ły w Cierlicku i zespół taneczno-śpiewaczy FIGLE.

Kolejnym przystankiem był wspólny pomnik poległych podczas

Obecni obejrzeli na 10 planszach wystawę poświęconą Józefowi

powstań śląskich w latach 1919-1921 oraz podczas II wojny świato

Piłsudskiemu, którą wypożyczył Konsulat Generalny RP w Ostrawie.

wej w latach 1939-1945 w Skrbeńsku.

W tradycyjnym konkursie sałatek najsmaczniejszą okazała się sa
łatka Heleny Glac.

Rajd zakończono w Gołkowicach, gdzie na cmentarzu przy ko
ściele ewangelickim jest grób poległych za ojczyznę w 1921 roku.
Stanisław Grym przedstawił niektóre informacje z historii Koła

Ważnym momentem było przekazanie mundurków harcerskich
6 zuchom i 2 harcerzom z Drużyny Harcerskiej im. Żwirki i Wigury

Turystyki Rowerowej Gminy Godów, który działa od 2008 roku. Ro

w Cierlicku. Mundurki ufundowane przez Miejscowe Koło przekazał

werzyści są zarejestrowani jako samodzielna Sekcja, jednak w ra

osobiście Podharcmistrz Andrzej Glac.

mach Klub Sportowego w Gołkowicach. Jest to korzystne ze wzglę
dów formalnych, bo odpada rejestracja niektórych dokumentów.
Koło Turystyki Rowerowej liczy 72 osoby. Obowiązkiem każdego
członka jest uiścić składkę członkowską w wysokości 20 złotych
rocznie, w zamian otrzymuje on po obniżonej cenie kask kolarski.

W części kulinarnej pod nazwą To Dobre z Polski i Czech delekto
wano się przeróżnymi smakołykami, wśród których nie zabrakło ory
ginalnego polskiego żurku, przygotowanego tylko z polskich produk
tów. Spotkanie swoją obecnością zaszczyciła konsul Maria Kovacs.
Tadeusz Smugała / Fot. Arch. Koła
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bara i Jan Mraćnowie, Jan Edward Strumpf, Maria Szymanik, Dorota
i Weronika Uherek i Tadeusz Wantuła.
W programie wystąpiły m.in. zespoły Trzanowice i Suszanie, zaś
wieczór zakończył recital pianisty i kompozytora Michała Supaka.
(WIEK) / Fot. Wiesław Przeczek

Święto Niepodległości w Konsulacie
OSTRAWA / 15 listopada po południu w Konsulacie Generalnym
RP w Ostrawie na zaproszenie konsula Janusza Bilskiego spotkali się
przedstawiciele polskich organizacji, politycy, przedstawiciele
władz samorządowych i środowisk naukowych, by wspólnie uczest
niczyć w 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
- Musimy cały czas pamiętać o tym, jaka była cena niepodległo
ści. Nie możemy o tym nigdy zapomnieć. Nie możemy też zapo
mnieć o tym, że niepodległość i wolność nie są dane nam raz na za
wsze - powiedział do zebranych konsul generalny Janusz Bilski.

Ligotce można pozazdrościć
takiego teatru
LIGOTKA KAMERALNA / W sobotę 11 listopada Dom Kultury

Spotkanie uświetnił występem chór Ta Grupa (MK PZKO Czeski

w Ligotce Kameralnej pękał w szwach. Zresztą nie tylko w sobotę,

Cieszyn-Osiedle), który pod batutą Krystyny Suszki wykonał pieśni

również w piątek na próbie generalnej najnowszej sztuki teatru MK

legionowe. Partie solowe zaśpiewał Klemens Słowioczek.

PZKO Ligotka Kameralna były tłumy.

Zebrani mogli też spróbować smacznych dań polskiej kuchni.
(HS) / Fot. Halina Szczotka

W piątek na próbie generalnej pojawiło się 200 osób, w sobotę
na premierze było ich 280. - Ten fakt wskazuje na to, jak duże zapo
trzebowanie jest na tego typu kulturę. Ludziom brakuje śmiechu stwierdziła Ewa Furtek, która tym razem nie pojawiła się na scenie,
tylko pracowała jako suflerka w kulisach.
Ale nie tylko chęć spędzenia przyjemnego popołudnia przycią
gnęła do Ligotki tyle osób. Na taką popularność zespół zasłużył so
bie dziesięcioletnią pracą.
Na scenie można oglądać doświadczonych aktorów, dla których
gra jest prawdziwą pasją, aktorów, którzy potrafią się poruszać po
deskach scenicznych, potrafią grać nie tylko słowem, ale też gestem
i ciszą.Tym razem oglądać można Pavlę i Andrzeja Sabelów, Marian
nę Brych, Annę Brych, Józefa Szpyrca, Romana Literaka, Ericha
Unuckę, Jolę Russ i Aneżkę Rychłą.
Spektakl nie jest przekrzyczany, wszystkie sceny są sprawnie skom
ponowane w taki sposób, by widza nie nudzić, ani nie przytłoczyć nad
mierną ekspresją. Widoczny jest po prostu dobry warsztat reżyserski
Aleksandra Brzeczki, od którego moim zdaniem wielu innych instruk

Tacy jesteśmy
CZESKI CIESZYN / W sobotę w Teatrze Cieszyńskim odbył się ko
lejny finał konkursu Tacy Jesteśmy.
Nagrodę „Złoty Jestem" zdobyła pedagog Maria Szymanik, która

idei warsztatów reżyserskich dla teatrów amatorskich PZKO?)
Na pochwałę zasługuje też dobór repertuaru. Artystom z Ligotki
udało się sprawnie przerobić komedię francuskiego pisarza Georgesa Feydeau. I choć została ona napisana w roku 1884, sytuacje,

prowadzi w polskiej szkole w Czeskim Cieszynie kółka muzyczne i te

które opisuje, wywołują śmiech również u współczesnego widza.

atralne. Nagrodę publiczności odebrał Chór Męski Gorol, który dzia

Gwara nie razi czechizmami, za co podziękować należy Joannie

ła w MK PZKO Jabłonków.

Szpyrc i Marii Śevć(k, które przetłumaczyły sztukę.

Wieczór prowadzili Marek Słowiaczek i Rudolf Moliński.
W tegorocznej finałowej dziesiątce znaleźli się: Adam Bubik, Da
nuta Chlup, Tadeusz Filipczyk, Chór Męski „Gorol", Marek Grycz, Bar
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torów teatralnych mogłoby się uczyć. (Może jednak warto powrócić do
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Jeśli więc zobaczycie, że teatr z Ligotki gra gdzieś„Krawca dam
skiego", na pewno nie musicie się zastanawiać. Ten spektakl trzeba
obejrzeć!

(FIS) / Fot. Halina Szczotka
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niano się doświadczeniami. Najlepszą zawodniczką wśród kobiet
okazała się Małgorzata Piasecka z Cieszyna, a wśród panów najlep
szy wynik uzyskał Henryk Hanzel z Karwiny.
Przedsiąwzięcie było współfinansowane przez SWP ze środków
otrzymanych z Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Se
natu Rzeczpospolitej nad Polonią i Polakami za granicą.
Tadeusz Smugała / Fot. Arch. Macierzy Szkolnej

Chóry na Święto Niepodległości
CZESKI CIESZYN / Obchody Święta Niepodległości odbywały się
również na Zaolziu. Na ciekawy koncert z tej okazji zaprosił w sobotę
11 listopada Zarząd Główny PZKO i jego Sekcja Śpiewaczo-Muzyczna.
W Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 15. rozpoczął
się koncert pt. Polska Literatura Muzyczna w Zaolziańskiej Odsłonie.
Zaśpiewały Chór Mieszany Lira z Karwiny Darkowa, Chór Mieszany
Dźwięk z Karwiny Raju, Chór Żeński Melodia z Nawsia oraz Polski Chór
Mieszany Collegium Canticorum. Koncert prowadził Tomasz Piwko.
Posłuchać można było też występów solistów: sopranistki Ireny
Nowickiej i tenora Władysława Czepca. Na organach zagrała Marta
Wierzgoń.
Chóry zaprezentowały głównie repertuar sakralny i patriotyczny.
Koncert zakończył się wspólnym wykonaniem Hymnu III Tysiąclecia.
Projekt jest współfinansowany w ramach funduszy polonijnych
Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.
(HS) / Fot. Halina Szczotka

Kłodzko z ziemniakiem
KUDOWA ZDRÓJ / W nydeckim Kole PZKO starają się szanować
i podtrzymywać tradycje i zwyczaje przodków. W Nydku, niestety,
nie ma już polskiej placówki szkolnej, więc to członkowie PZKO czu
ją się zobowiązani do pielęgnowania języka ojczystego oraz posze
rzania wiadomości o Polsce. W związku z tym tradycyjnie organizu
ją wycieczki do Polski.
W tym roku Koło otrzymało zaproszenie na Święto Ziemniaka
w Skansenie w Kudowie-Zdroju. - Więc wybór był prosty. Wyruszy
liśmy do Ziemi Kłodzkiej! - relacjonują członkowie.
- W piątek 23 września rozpoczęliśmy szturm na największą twier
dzę w Europie, Twierdzę w Srebrnej Górze. Podczas nocnego zwie
dzania przewodnicy w mundurach epokowych zaprowadzili nas
w tajemniczy wymiarTwierdzy - opisują wycieczkę członkowie Koła.
W sobotę, po wypiciu mnóstwa leczniczej wody i spacerze po
miasteczku uzdrowiskowym Duszniki-Zdrój, wyruszyli do Złotego
Stoku. Tutaj zwiedzili Historyczną Kopalnię Złota oraz Średnio
wieczny Park Techniki, czyli replikę osady górniczej, w której oprócz
budynków można było obejrzeć średniowieczne urządzenia. Do
datkowymi atrakcjami było zejście do tajemniczego podziemnego
tunelu oraz odwiedziny Chaty złotostockiego Kata.
Podczas wycieczki do Gór Stołowych nie można pominąć Błęd

Prezesi i skarbnicy na bowlingu
CZESKI CIESZYN/W czwartek 16 listopada zorganizował ZG Macie

nych Skał. Te członkowie Koła zwiedzili w niedzielę.
Błędne Skały to swoisty labirynt skalny wyrzeźbiony w piaskow
cach ciosowych przez wodę i wiatry. Powstałe bloki skalne tworzą

rzy Szkolnej dla prezesów i skarbników poszczególnych Kół Macierzy

kilkusetmetrową trasę turystyczną o niesamowitym uroku. - Miej

coroczne spotkanie, tym razem w Bowling Centrum w Cz. Cieszynie.

scami dosłownie przeciskaliśmy się pomiędzy wąskimi szczelinami

Na spotkaniu podsumowano dotychczasowe osiągnięcia ZG i pla

skalnymi - dodają pzkowcy z Nydku.

ny na najbliższy rok. Priorytetem na 2018 rok jest wykonanie nowego

Oczywiście wzięli też udział w Święcie Ziemniaka w Skansenie w

logotypu Macierzy i dążenie do tego, by od 2019 roku zapewnić or

Pstrążnej, imprezie regionalnej mającej na celu promocję kultury

ganizatorom Zjazdu Gwiaździstego podstawowy kapitał w wysoko

ludowej Pogórza Sudeckiego.

ści 150 000 koron na wynajem stoku i bieżni.
Zebrani mogli obejrzeć wystawę o Naczelniku Piłsudskim wypo
życzoną z Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie.
W drugiej części spotkania odbył się turniej bowlingu, podczas
którego kontynuowano rozmowy i zapisywano pomysły czy wymie

- Delektując się smacznymi potrawami z ziemniaka, oglądając
piękny program kulturalny w malowniczej scenerii zachodnich sto
ków Gór Stołowych, zatęskniliśmy za naszymi Beskidami. Późnym
wieczorem wróciliśmy do naszej ukochanej wiochy pod Czantorią zdradzili uczestnicy wycieczki.

MK / Fot. Archiwum Koła
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Pezetkaowcy z Orłowej-Lutyni
zaprezentowali swój dorobek
ORŁOWA-LUTYNIA / Coroczna wystawa Miejscowego Koła PZKO

LUTYNIA DOLNA / Czterdziestka dolnolutyńskich pezetkaowców
oraz sympatyków spotkała się 11 listopada w Domu Kultury w Lutyni
Dolnej, by razem przypomnieć sobie 70-lecie istnienia Miejscowego
Koła PZKO oraz 99. rocznicę niepodległości Polski. W programie słow
no-muzycznym przedstawili się Aleksander Ćmiel i Dorota Czapek.

w Orłowej-Lutyni również w tym roku połączona była ze świniobi-

Prezes Miejscowego Koła PZKO Maria Sztwiertnia zaznajomiła

ciem. Odbyła się 24-25 listopada w Domu PZKO. Była przeglądem

obecnych z jego historią, zespołami, zaś Halka Kwolek przygotowała

działalności Koła i wpisała się w jubileusz 70-lecia PZKO.

dla dzieci zabawę z legendami polskimi. Skromne podarunki otrzy

Nie tylko współczesne, ale też czarno-białe fotografie uzupełnia

mali wszyscy ofiarni działacze Koła, a dwudziestka z nich dodatkowo

ły teksty o historii Koła, pracy poszczególnych klubów i zespołów.

z rąk byłej długoletniej członkini Zarządu Głównego PZKO Haliny

Dla zainteresowanych dokładniejszymi danymi przygotowano kro

Gawlas Akty Podziękowań.

niki i albumy. Ekspozycja z okazji 70-lecia PZKO była tylko jednym

W drugiej części jubileuszowego spotkania jesiennego Otylia To

z elementów bogatej wystawy, która mówiła też wiele o tym, czym

bola wygłosiła ciekawą prelekcję z pokazem multimedialnym „Dro

obecnie żyje Koło.

ga do Santiago de Compostela". W towarzystwie swych przyjaciół na

Bardzo kolorowo prezentowały się rękodzieła członkiń Klubu Ko

pieszą pielgrzymkę wyruszyła w kwietniu 2016 roku, codziennie po

biet O La (od Orłowa-Lutynia), które przygotowały wystawę pod ha

konując 25 km. Camino, czyli Droga, jest bardzo dobrze oznakowa

słem „Naszemu sercu bliska ochrona środowiska". Nosiła ona wyja

na, wszędzie znajdują się krzyże pielgrzymie, żółte strzałki i muszle

śniający bliżej jej ideę podtytuł „Tworzymy z surowców wtórnych".

Jakubowe, więc nie sposób zabłądzić. Prelegentka wspominała, że

Była inspiracją do recyklingu, ponownego wykorzystania zużytych

początek drogi był forsowny, ponieważ podążało się trudnymi gór

już opakowań, butelek plastikowych, puszek, papieru, szkła, z któ

skimi ścieżkami w niesprzyjającej dodatkowo pogodzie.

rych zręczne ręce potrafiły wyczarować nowe wyroby, przedmioty
ozdobne i użytkowe.

Miasto pełne zabytków z piękną katedrą, słynące zwłaszcza z letniej

Pierwszym małym celem drogi do Santiago była Pampeluna.

Ekspozycję, która cieszyła się dużą akceptacją zwiedzających,

gonitwy byków. Następnie pielgrzymi zwiedzili urokliwe miastecz

pokazały panie już wcześniej, 2-3 listopada, mieszkańcom Orłowej

ka pomiędzy Pampeluną a Burgos, region La Rioja słynący z rozle

na XXII Wystawie Działalności Stowarzyszeń i Klubów w Domu Kul

głych winnic i wspaniałych win. Przeszli do Mesety, rozległych rów

tury Miasta Orłowej.

nin położonych na wysokości 650-900 m n.p.m., i dotarli do miasta

Na zbliżający się okres adwentowy i świąteczny zwracała uwagę
wystawa wieńców i ozdób na te okazje. Mogły służyć także jako in

Leon z piękną gotycką katedrą. Ostatnie kilometry prowadziły przez
tereny hiszpańskiej Galicji.

spiracja dla osób, które wykonują je w domu samodzielnie. Tu rów

I tu leży Santiago de Compostela z katedrą i grobem św. Jakuba

nież znalazły zastosowanie pomysłowo wykorzystane różnorodne
materiały.

Apostoła. Ale nie kończy się pielgrzymka, wszyscy podążają bowiem

Do zakupu, chociażby na prezent pod choinkę, książek dla dzie

wieczu uważana była za koniec ówczesnego świata. Pani Otylia pod

ponad 100 km dalej, nad Atlantyk do Finisterry, która już w średnio

ci, ale i publikacji dla dorosłego czytelnika, w tym także wydaw

kreśliła, że pielgrzymowanie do Santiago de Compostela nie jest sie

nictw zaolziańskich, jak również kalendarzy na nowy rok i kartek

lanką i czymś łatwym. Pątnicy podczas drogi żyją bez luksusów, śpią

świątecznych zachęcało specjalne stoisko. Dla osób lubiących zaba

w tzw. albergach, czyli skromnych schroniskach dla pielgrzymów,

wę w niewiadome przygotowana została loteria z ciekawymi na

zmagają się z dolegliwościami fizycznymi, spadkami formy.

grodami.

Jednak pomimo tych trudności Camino, czyli Droga do Santagio

Z myślą o podniebieniach zwiedzających Koło PZKO w Orłowej-

de Compostela, daje sposobność do refleksji, dystansu do świata i ota

-Lutyni łączy wystawę ze świniobiciem. W ofercie był szeroki wybór

czającej nas rzeczywistości. Pozwala też przeżyć wieloaspektową

wyrobów, ciepłych dań, które spożywano na miejscu, oraz przetwo

przygodę, która ma wymiar religijny, turystyczny i kulturoznawczy.

rów na wynos. Nie zabrakło jak zwykle domowych ciastek.
CR / Fot. Czesława Rudnik
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Sobotnie popołudnie zakończyło się wspólną biesiadą przy kawie
i domowych wypiekach.

Maria Sztwiertnia / Fot: Archiwum PZKO

WIĘCEJ WYDARZEŃ NA WWW.ZWROT.CZ
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Peru oznacza dostatek
KARWINA-FRYSZTAT / Kiedy przed rokiem członkowie grupy tu
rystycznej Górale opowiadali Frysztackim pezetkaowcom o swych

Prelekcja i wystawa na jubileusz
SIBICA/Działacze MK PZKO Sibica również połączyli obchody ju

eskapadach do serca Bałkanów, obiecali, że w tym roku będzie pre
lekcja ze zdjęciami z planowanej na maj wyprawy do Ameryki Połu
dniowej, konkretnie do Peru. Słowa dotrzymali.

bileuszu 70-lecia PZKO i Koła z ciekawą prelekcją podróżniczą - Ty

Swoje najnowsze diashow zapowiadali jako relację z wędrówki

moteusz Filipek opowiedział o pracy lekarza w dalekiej Afryce, a kon

z przygodami uroczą krainą przez najwyższe peruwiańskie góry. Za

kretnie w Ghanie.

chwyciły ich scenerie jednego z najpiękniejszych szlaków trekin-

Filipek podzielił się wrażeniami ze swej pięciotygodniowej pracy

gowych na świecie, królestwo śniegu i lodu, zabytki oraz zawsze

w szpitalu w Ghanie. Swoją opowieść bogato zilustrował ukazujący

uśmiechnięci Peruwiańczycy. Grupa Górale przedstawiła premierę

mi egzotyczny dla nas świat slajdami. Co podczas wyjazdu najbar

swej najnowszej prelekcji z muzyką i zdjęciami pod nazwą,,Peru - ma

dziej go zaskoczyło?

giczne Andy" 11 listopada w Domu Polskim PZKO w Karwinie-Fryszta-

- Chyba świadomość tego, jak dobrze się mamy, że jesteśmy

cie. Wydarzenie zorganizowało Miejscowe Koło PZKO.

w tej dziesięcioprocentowej grupie ludzi na świecie, którzy mają tak

Członkowie grupy turystycznej Gorole wywodzą się z Karwiny

dobrą opiekę zdrowotną, mają dach nad głową, jedzenie. Człowiek

i najbliższej okolicy, gdzie przed laty byli aktywnymi harcerzami.

często sobie tego nie uświadamia a wizyta w miejscach, gdzie tak

Później niektórzy z nich zamieszkali poza rodzinnym regionem, ale

nie jest, uczy pokory i wdzięczności - podkreślał Filipek.

wracają tu często i chętnie. Na ich multimedialną prelekcję podróż

Ludzie w Ghanie czasem trzy dni podróżowali, by dostać się do
szpitala. A co leczył?

niczą przychodzą nie tylko członkowie PZKO, ale docierają krewni
i znajomi Goroli z bliższej i dalszej okolicy. Pojawił się więc problem,

- Głównie różnego rodzaju infekcje, zarazy, choroby wewnętrz
ne, chirurgiczne - złamane ręce, nogi. Za to nie było żadnych cho

jak zmieścić w sali wszystkich, którzy przybyli. Zabrakło krzeseł, nie
którzy obejrzeli zdjęcia i wysłuchali opowieści na stojąco.

rób cywilizacyjnych, jeżeli już, to minimalnie, chorób onkologicz

Wszystkich uczestników, prelegentów i słuchaczy, przywitał pre

nych nie było prawie wcale - odpowiedział Filipek. Jego opowieści

zes Miejscowego Koła PZKO Janusz Wałoszek. W temat wprowadził

goście zebrani w Domu Polskim PZKO słuchali z zapartym tchem.

obecnych Roman Janusz, jeden z Goroli, również autor wielu prezen

Częścią obchodów 70-lecia Koła była również bardzo ciekawa

towanych zdjęć, który razem z Jerzym Frankiem wygłosił prelekcję.

wystawa starych kronik Koła. A niespodzianką była wystawa te

- Gorole zwykli wyjeżdżać w odwrotnym kierunku, na wschód,

go, co działacze sibickiego Koła znaleźli pod podłogą podczas re

w tym roku pojechaliśmy tak daleko na wschód, aż ocknęliśmy się na

montu.

zachodzie, na półkuli południowej - wyjaśnił na wstępie Roman Janusz.

- Mamy nie tylko stare deklaracje założycieli naszego Koła, ale
też tymczasowe formularze, które były przed deklaracjami - chwa

- Jak przystało na Goroli, zdobywaliśmy jeden z najwyższych szczytów
świata w południowoamerykańskich Andach na terenie Peru.

lił się kronikarz Stanisław Kołek. Faktycznie, te najstarsze dokumen

-To niesamowity kraj. Nazwa Peru oznacza dostatek, ale nie cho

ty wzbudziły największe zainteresowanie. Ludzie oglądający wy

dzi o dostatek finansowy państwa, ale na pewno o bogactwa natu

stawę przeglądali pożółkłe papiery z radością odkrywając deklara

ralne. Wielkie bogactwo odkryliśmy też w sercach Peruwiańczyków,

cje swych przodków.

bardzo miłych ludzi - tłumaczył, wyjaśniając, że wprawdzie miesz

- O! Deklaracja babci mojego męża! - O! Czepczor, Rainda - tych

kańcy tamtego regionu wyglądają bardzo kolorowo, tak lubią się

pamiętam. Nie znalazłam tam mojego taty, ale kupę sąsiadów z na

ubierać, ale wyglądają na ludzi spokojnych, bezstresowych. - O bo

szej ulicy, Sibiczan - wykrzykiwali jeden przez drugiego przegląda

gactwie mowa jest też w związku z kulturą Inków, która w Peru ma

jący wystawę starsi ludzie.

swoje najgłębsze korzenie - dodał, chwaląc geniusz i doskonałość

- O! Moja ciotka! - O, aj i jakiś Ryłko tu był, Ryłko Josef! -Atu przo
dek sąsiadów! Miejsce urodzenia Kowale pod Skoczowem. O, to mu
szę im powiedzieć, bo szukali ostatnio informacji o swoim dziadku!
Indi/Fot. Beata Tyrna

wynalazków i zabytków, które po nich zostały.
Po prelekcji był czas na wymianę wrażeń, organizatorzy zaprosi
li też do dobrze zaopatrzonego baru.
CR / Fot. Czesława Rudnik
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Szopka, wyk. Józef Nikiel, Szczyrk, 1968 r.

MAGIA BOŻONARODZENIOWEJ SZOPKI
TEKST I FOTO: SYLWIA GRUDZIEŃ, EKSPONATY ZE ZBIORÓW MUZEUM HISTORYCZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ
Szopki mają historię sięgającą średnio

publiczności na przedstawiane historie oraz

z narracją i świeckimi historiami, przeniosła

wiecza. Pierwszą wielofigurową scenę przed

zamieszki wywołane drażliwymi tematami

się na ulice w ręce żaków i ubogiej młodzieży.

stawiającą Boże Narodzenie zaaranżował św.

poruszanymi w teatrzykach. Zajścia te, mu

I tak oto w XIX wieku szopka kukiełkowa zado

Franciszek z Asyżu w 1223 roku w niewielkiej

siały być na tyle powszechne, że ostatecz

mowiła się nie tylko w Krakowie - który dum

włoskiej miejscowości Greccio. Kto by wów

nie zakazano odgrywania jakichkolwiek scen

ny jest ze swych tradycji szopkarskich do dziś

czas przypuszczał, że taki sposób przeżywa

i zezwolono wyłącznie na jasełka nieruchome

- ale i w innych większych miastach Polski.

nia Bożego Narodzenia stanie się charaktery

i nieme. Ten moment uważa się za narodziny

Z szopką kukiełkową w postaci trójwy

styczny dla całego chrześcijańskiego świata?

szopki ludowej. Wówczas szopka kukiełkowa,

miarowej, budowli dostosowanej do przeno-

Dziś trudno wyobrazić sobie Boże Narodze
nie bez uroczych w swej prostocie i naiwno
ści szopek.
Od wielu stuleci szopka zdobi kościoły
w okresie Godów - dzięki Franciszkanom zo
stała rozpowszechniona w całej Europie.
W Polsce pojawiła się już u schyłku XIII wieku.
Z początku z niewielką liczbą postaci składa
jących hołd Dzieciątku Jezus stopniowo roz
rastała się, tworząc wielowątkową narrację.
Na przełomie XIV/XV wieku wprowadzono fi
gurki ruchome, które upowszechniły się kilka
wieków później pod wpływem francuskiego
teatrzyku marionetkowego. Tematykę przed
stawień opartych na wydarzeniach biblijnych
z czasem wzbogacono o sceny o świeckim
charakterze, które w końcu zaczęły domino
wać, rozśmieszając publiczność i prowokując
ją do niegodnego zachowania. Już Jędrzej Kitowicz, wybitny XVIII-wieczny historyk i pamiętnikarz zwrócił uwagę na żywe reakcje
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Szopka, wyk. Jan Cembala, Buczkowice, przed 1968 r.
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Kukiełki przedstawiające kolejno: jednego z Trzech Króli, Śmierć, Żyda, Krakowiankę i Krakowiaka, wyk. Elżbieta i Adolf Szoblikowie, Szczyrk, okres międzywojenny.
szenia i odgrywania przedstawień systemem

niej stolarza, który jeszcze przed II wojną

ło poruszane za pomocą korbki, znajdującej

domokrążnym, chodzili mężczyźni. Odgry

światową zajmował się wykonywaniem ołta

się z tyłu szopki. Na kole rozmieszczono

wali oni w niej przedstawienie opowiadające

rzyków, kapliczek, ale i tematyką świecką -

cztery tańczące pary (na przemian: para Kra

o przyjściu na świat Chrystusa w betlejem
skiej stajence, przywitania go przez pasterzy,

rzeźbił postaci historyczne i sceny z życia co

kowiaków i para Górali). Z przodu znajduje
się szpara, wzdłuż której możliwe jest ani

pokłonu Trzech Króli, zbrodni Heroda i ponie

dziennego wsi. Po wojnie uczestniczył w wie
lu wystawach i konkursach sztuki ludowej,

sionej przez niego kary. Opowieści te prze

uzyskując nagrody i wyróżnienia. Prezento

Następna szopka ruchoma składa się

platane były scenami świeckimi, których bo

wana szopka w kształcie dużego, czworo

z imponującej liczby 102 figur. Pośrodku pa

haterami były różne postacie.

mowanie kukiełek.

bocznego budynku o dwuspadowym dachu,

górkowatej scenerii umieszczono małą sta

Można ująć je w trzy grupy: postacie zna

z dwoma wieżami po bokach, przystosowa

jenkę przedstawiającą scenę Bożego Naro

ne nie tylko z szopek, ale występujące w wie

na jest do wędrowania z nią w terenie - do
krótszych boków przymocowane są drew

dzenia. W górnej części znajduje się szałas

anioł, diabeł, śmierć, czarownica, pasterze,
ksiądz, dziad, Żyd i Cygan; postacie „obcych"

niane, podłużne uchwyty. Środek jest pod

rzami. Przed stajenką zamontowano dwa

świetlony dwoma żarówkami (po jednej

ruchome podesty z rzędami kręcących się

-od cudzoziemców (Niemiec, Kozak, Węgier,

w górnej części każdej wieży). W głębi za

dookoła postaci. Dodatkowo nad każdą ka

lu różnych przedstawieniach obrzędowych:

pasterski z siedzącymi w wewnątrz paste

Rusin), poprzez przedstawicieli najbardziej

aranżowano scenę Bożego Narodzenia, na

ruzelą ulokowano kręcące się anioły. Szopkę

znanych w Polsce grup etnograficznych, np.

tomiast w części centralnej umieszczono ko-

krakowiaków, do wędrownych rzemieślni

wykonał pochodzący z Kain ej Jan Cembala
(1896-1985), z zawodu tkacz, który z po

ków, domokrążnych handlarzy obrazów czy

wodu choroby oczu, musiał zrezygnować

leków oraz postacie z innych klas społecz

z pracy i przejść na rentę. To sprawiło, ze za

nych lub wyróżniające się we własnym śro

interesował się w latach 60. rzeźbieniem.

dowisku pozycją ekonomiczno-społeczną

Oprócz szopek, podejmował tematykę

czy swoistą izolacją, jak młynarz, leśniczy,

związaną z życiem wsi. Figurki strugał noży

kmieć, grabarz. Tradycja chodzenia z szopką

kiem, malował farbami i powlekał lakierem.

kukiełkową, popularna jeszcze przed II wojną

Wyroby swoje sprzedawał rzadko, głównie

światową, kiedy to traktowana była często ja

w okresie świąt Bożego Narodzenia.

ko zajęcie dochodowe, bardzo szybko zaczę

Kolejna z prezentowanych szopek ma

ła zanikać, co wiąże się z ogólnym regresem

charakter statyczny. Ustawiona jest na pro

tradycyjnej obrzędowości przechodzącej
w sferę dziecięcych zabaw.

stokątnej podstawie, przykryta wysokim sło

W zbiorach etnograficznych Muzeum Hi

nu trzech Króli i pasterzy. Wykonał ją pocho

storycznego w Bielsku-Białej znajduje się nie

dzący ze Szczyrku Józef Nikiel (1905-1971).

mianym dachem. Przedstawia scenę pokło

wielka, ale bogata kolekcja szopek wykona

Parał się różnymi zajęciami, między innymi

nych przez twórców pochodzących BielskaBiałej, Żywiecczyzny i Śląska Cieszyńskiego.

pracą w przemyśle włókienniczym. Pierwszy
pomysł wykonania szopki zrodził się w 1956

Jest wśród nich między innymi szopka Fran

roku w trakcie udziału w jasełkach. Z realiza

ciszka Chrobaka (1902-1985). Pochodzą

cją długo zwlekał, bo pierwszą szopkę wy

cego ze Straconki (dziś dzielnica Bielska-Bia
łej) pracownika fabryki włókienniczej, póź

Szopka, wyk. Janusz Frączek, Bielsko-Biała, 1.90. XX w.

konał dopiero w 1965 roku. Chętnie rzeźbił
też sceny z życia dawnej wsi. Był samo-
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ukiem, pracował w drewnie lipowym posłu

bła i śmierć, Żyda, Czarownicę czy Dziada

gując się nożem kuchennym. Rzeźby malo
wał farbami wodnymi i olejnymi. Swoich

Wędrownego.
Następna szopka została wykonana przez

prac nie sprzedawał. Uczestniczył w wielu

Antoniego Rusa (ur. 1919) pod bacznym

wystawach i konkursach sztuki ludowej.

38

okiem Józefa Hulki. Szopka ma charakter sta

Kolejna szopka została wykonana przez

tyczny i jest w formie zbliżonej do pałacu -

Józefa Hulkę (ur. 1926), urodzonego i za

w środku pomiędzy wieżami znajduje się sze-

mieszkałego do dziś w Łękawicy. Hulka od

ścioboczna altana przykryta wielospadowym

najmłodszych lat rysował i strugał w drewnie

dachem. Budowla jest barwnie pomalowana

figurki i szopki - całe życie zawodowe prze

i bogato ozdobiona wycinkami. Altanę wypeł

pracował jako stolarz. Pierwszą pracę - Chry

niają dość duże postacie św. Rodziny i dwóch

stusa Ukrzyżowanego - wykonał w 1941 ro

owieczek, na dachu stoi anioł, w drzwiach

ku w nowosądeckim, dokąd wraz z rodzi

prawej wieży stoi diabeł z dwuzębnymi widła

ną został wysiedlony. Potrzeba posiadania

mi, a w lewej śmierć z kosą. Choć w podstawie

przedmiotu kultu religijnego - wraz z wy

szopki wycięty jest niezbyt szeroki rowek, bie

siedleniem rodzina straciła cały majątek -

gnący przed altaną, jest to tylko imitacja sce

sprawiła, że młody Hulka wyrzeźbił jeszcze

ny z szopek kukiełkowych.

figurę Matki Bożej Różańcowej. Po powrocie

Ostatnie dwie szopki wykonał w latach

do Łękawicy wyrzeźbił rzeźbę św. królowej

90. XX wieku Janusz Frączek z Bielska-Białej.

Jadwigi na zamówienie ówczesnego pro

Są to szopki w stylu krakowskim. Pierwsza

boszcza. W latach 50. nawiązał stałą współ

z nich posiada wiele wież, jest wielobarwna,

pracę z Muzeum w Żywcu - uczestniczył

bogato zdobiona i złocona folią aluminiową.

w wystawach i konkursach. To jednak plasty

Posiada trzy kondygnacje. Dwie najniżej po

ka obrzędowa, czyli wykonywanie gwiazd,

łożone wieże imitują wieżę bielskiego zam

masek i kóz kolędniczych oraz rozbudowa

ku, zaś dwie największe - wieżę ratuszową

nych szopek kukiełkowych, przyniosła mu

w Białej. We wnęce najniższej kondygnacji

najwięcej sukcesów.

znajdują się takie postacie jak: Dzieciątko,

W pracy twórczej pomagała mujegożona

Matka Boska i św. Józef oraz cztery przytwier

Anna. W trakcie kilkudziesięciu lat swojej

dzone na stałe kukiełki. Środkowa kondy

działalności małżeństwo zostało uhonoro

gnacja posiada wnękę, w której znajdują się

wane wieloma nagrodami. Ich prace można

Trzej Królowie, dwóch Arabów i trzy wielbłą

zobaczyć w wielu polskich muzeach oraz

dy. Wnęka usytuowana najwyżej przedsta

działającej od 1991 roku Izbie Twórczej, którą

wia stajenkę ze żłobkiem, Matkę Boską trzy

stworzyli w własnym domu. Prezentowana

mającą Dzieciątko, św. Józefa i owieczkę.

szopka mająca charakter kukiełkowy, składa

Druga z szopek Frączka również posiada

się z kilku kondygnacji na wysokich nóżkach.

liczne elementy Bielska-Białek. Składa się

Pośrodku dwóch wież zaaranżowano scenę

z kilku kondygnacji, utworzonych głównie

Narodzenia Pańskiego, poniżej znajduje się

przez różnej wysokości wieże - najdłuższe

podświetlona żarówką scena dla kukiełek.

są wieże kościoła św. Mikołaja w Bielsku (ka

Zestaw kukiełkowy składa się z 20 postaci,

tedry), krótsze - wieża ratusza w Białej i wil

wśród których znajdziemy Trzech Króli, Hero

li Sixta w Bielsku. W dolnej części, pomiędzy

da, parę Górali i Krakowiaków, Żyda, Cygan

niewielkimi herbami Bielska i Białej znajdu

kę, Kominiarza, czy też diabła i śmierć.

je się scena z rozsuniętą kurtyną - tylną ścia

W etnograficznych zbiorach bielskiego

nę stanowi granatowa cienka tkanina z po

muzeum znajduje się także kolekcja kukie

malowanymi na niej białymi choinkami,

łek, składająca się z 22 postaci, autorstwa Elż

powyżej których przyklejone są niewielkie

biety i Adolfa Szoblików ze Szczyrku. Niewie

złote gwiazdki. Pośrodku znajduje się wy

le wiadomo o twórcach poza tym, że Adolf

konana z papieru grota-stajenka, przed nią

był nauczycielem pochodzącym z Goleszo

żłobek i św. Rodzina. Z przodu znajduje się

wa. Wiadomo również, że kukiełki były wyko

szeroka szpara z przybitymi na stałe figurka

nane i używane w okresie międzywojennym.

mi imitującymi kukiełki.

Marionetki Szoblików zwracają uwagę ze

Choć niestety dzisiaj już nie posłuchamy

względu na kunszt wykonania - każda z twa

barwnych historii odgrywanych przez szop

rzy różni się od pozostałych i zdaje się wyra

ka rzy, warto jednak choć przez chwilę przyj

żać emocje, odzienie wykonane jest z dosko

rzeć im się z bliska i wyobrazić sobie, jak wspa

nałym wyczuciem barw i faktur oraz dbało

niałą rozrywką musiały być odgrywane w nich

ścią o szczegóły. Wśród postaci znajdziemy

przedstawienia w czasach, gdy wszelkie zna

Trzech Króli, parę Krakowiaków i Górali, dia

ne nam dzisiaj media były niedostępne.
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Starej Karwiny już nie ma. Wszyscy
przyzwyczaili się, że odchodzi w niepa
mięć, znika - dosłownie z powierzchni zie
mi i z pamięci ludzi. Nawet dawni miesz
kańcy postawili na niej krzyżyk. Wiedzą,
że tego miasta nie da się już uratować.

TEKST I ZDJĘCIA: BEATA TYRNA
Zostało zaledwie kilka pamiątek polskości
na tych ziemiach. Jedną z nich, zupełnie zapomnianą, zarośniętą chaszczami, jest cmen
tarz ewangelicki na terenie dawnej kolonii
Meksyk.
Nekropolię założono w 1903 roku. Były to
czasy, gdy Karwina rozwijała się w bardzo
szybkim tempie.
Teren pod cmentarz ofiarował powstają
cemu karwińskiemu zborowi ewangelickie
mu (wcześniej karwińscy luteranie należeli

Cmentarz działał 70 lat. Nie posiada kapli

Wydawało się, że cmentarz ewangelicki

do orłowskiego) rolnik Józef Kraina, który 31

cy, ponieważ w planie była również budowa

w Starej Karwinie podzieli losy całego mia

lat później został pochowany na ufundowa

kościoła. Zatem wtenczas zdecydowano się

sta i również z czasem zniknie całkiem z po

nym przez siebie cmentarzu. Do dziś można

na wybudowanie jedynie niewielkiej „ma-

wierzchni ziemi. Tymczasem zrodziła się zu

zobaczyć jego nagrobek, co wcale nie jest

rowni" z wieżyczką, w której umieszczono

pełnie spontaniczna oddolna inicjatywa ra

takie oczywiste, gdyż wiele grobów zapadło

dzwony. Kościoła nie wybudowano, a ruiny

towania tego miejsca, w którym pochowani

się, a z resztek tablic nie zawsze da się cokol

„marowni"z resztkami zapadniętej do środka

wiek odczytać.

wieży do dziś można zobaczyć na cmentarzu.

są karwińscy ewangelicy, w większości Po
lacy.
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Grupa entuzjastów pod egidą Beerclubu -

A jak to się stało, że przez lata zaniedba

- Podczas wycieczki Beerclubu pod nieda

Braci Kuflowej na Zaolziu - postanowiła przy

na nekropolia nagle została uporządkowa

leki pomnik rozstrzelanych Polaków w pierw

wrócić temu miejscu godny charakter. Na apel

na? I to wcale nie przez właściciela, wcale

szych dniach II wojny światowej jeden z kole

inicjatorów odpowiedziało około pół setki

też nie na skutek realizacji jakiegoś projek

gów zaproponował, by po drodze odwiedzić

ochotników, którzy poświęcając swój czas

tu, a w spontanicznej społecznej akcji?

to miejsce. Byłem zaskoczony, nie wiedziałem

w sobotnie przedpołudnia wzięli się do pracy.

0 nim - przyznaje Stanisław Kołek z Czeskiego

Dziś cmentarz wygląda już zupełnie inaczej.

Cieszyna, inicjator akcji porządkowania cmen

Do grobów da się dojść, bowiem społecznicy

tarza. - A kiedy tu weszliśmy, przeżyliśmy szok

pousuwali zwalone drzewa z alejek i wycięli

jak to wygląda. Alejka prowadząca od drogi

krzewy. W Dniu Wszystkich Świętych można

była tak zarośnięta, że nawet nie było widać,

było zobaczyć zdziwienie na twarzach tych,

że za drzewami, krzakami, chaszczami i powa

którzy przyszli na groby swych bliskich i nic

lonymi próchniejącymi pniami cokolwiek jest.

nie wiedzieli o uporządkowaniu cmentarza.

powalonymi nagrobkami i dosłownie dołami

została ekshumowana i przeniesiona na inne

otwartych, zapadniętych grobów, przedzie

cmentarze, liczba zniczy na grobach 1 listopa

rając się przez chaszcze postanowiliśmy coś

da świadczyła o tym, że jednak sporo pozosta

z tym zrobić. Pierwsze, co zrobiłem po po

wiono w pierwotnym miejscu ich pochówku.

wrocie do domu, to załatwiłem kolegę z piłą

- Cieszę się, że mogę teraz dojść swo

40

I chodząc po tym cmentarzu pomiędzy

Chociaż mówiono, że większość zmarłych

motorową. Zgodził się i od tego się zaczęło.

bodnie do grobu swego dziadka. Od lat za

Po rozsyłałem maile, że trzeba ludzi do po

wsze wracałam z cmentarza w potarganych

mocy. Przyjechała dziesiątka. W kolejną so

przez chaszcze rajstopach, bo musiałam się

botę również przyszło około dziesięciu osób.

przez te chaszcze przedzierać - mówiła jed

1 bardzo mnie cieszy, że ludzie dzwonią, ma

na z pań, która przyszła w środowe przed

ilują i dziękują nam za tę inicjatywę - nie kry

południe na cmentarz.

je zadowolenia inicjator akcji porządkowej.
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Na akcji porządkowej zjawił się też sam

nie. Niechętnie rozmawia z prasą. Podkreśla,

bliczki informujące po polsku, czesku i an

wiceburmistrz Karwiny Karol Wiewiórka.

że cmentarz został zamknięty dawno temu,

gielsku przypadkowego turystę, w jakim

W rozmowie ze „Zwrotem" przyznał, że pro

a Kościół przez lata apelował do wiernych,

miejscu się znajduje.-Ten cmentarz jest po

blem zaniedbanego cmentarza od dawna

by przenieśli stamtąd swoich bliskich. - Była

mnikiem polskości tych ziem. Jest to jeden

leżał mu na sercu, ale jako przedstawiciel

możliwość przenieść, a jeśli ktoś tego nie

z nielicznych namacalnych śladów polskości

władz miasta nie mógł nic na to poradzić,

zrobił, to jest sprawa tych rodzin. Nie rozu

dawnej Karwiny - miasta, którego już nie

gdyż teren nie jest własnością miejską.

miem tej inicjatywy. Ale jest to w porządku.

ma, które zniknęło.Tak naprawdę jedyne śla

- Jestem z Meksyku, mieszkałem tam

Cieszymy się, że coś uporządkują. Za chwilę

dy, które świadczą o tym, że to było miasto
polskie, w siedemdziesięciu procentach za

24 lata. Ten cmentarz jest bardzo bliski memu

zaś to zarośnie. To by miało sens, gdyby

sercu i bardzo, bardzo było mi żal, że jest w ta

wszyscy przenieśli groby i ten cały cmentarz

mieszkane przez Polaków, to są dwa cmen

kim stanie, ale miasto miało związane ręce.

zostałby zlikwidowany, tak jak to zrobiono

tarze: katolicki, który wiele osób zna albo

Kiedy dowiedziałem się o tej inicjatywie oby

w Orłowej - podsumował pastor Jan Cieślar.

przynajmniej przejeżdża obok, kiedy jedzie

watelskiej, postanowiłem pomóc - stwierdził

Natomiast pastor Emil Macura z karwiń-

z Karwiny na Orłową oraz ten cmentarz

Wiewiórka i przysłał wolontariuszom do po

skiego Zboru Śląskiego Kościoła Ewangelic

ewangelicki, który porządkujemy. To jest po

mocy pracowników Zieleni Miejskiej.

kiego uznał, że akcja porządkowania zanie

prostu pamiątka polskości, dowód na to, że

Spośród tych, którzy odpowiedzieli na

dbanej nekropolii ma sens, czemu dał wyraz

na Dołach mieszkali Polacy. Dlatego jeżeli

apel Beerclubu jedni wiedzieli o istnieniu

przychodząc wraz z żoną na sprzątanie i czyn

przypadkowa osoba, jakiś rowerzysta, czy to

cmentarza, inni dowiedzieli się o nim dopie

nie włączając się do pracy. A w przerwie zaka

będzie Czech, czy turysta z Polski nagle zo

ro z informacji prasowych.

sał rękawy roboczego ubrania i odmówił wraz

baczy, że tam są polskie napisy, to się zdziwi.

z pozostałymi modlitwę za dusze spoczywa

I zastanowi. Dlatego warto te ślady polskości

jących tam bliźnich.

zachować i pielęgnować - stwierdził kolejny

- Planowałem jechać w góry, ale zobaczy
łem relacje z poprzedniego tygodnia i posta
nowiłem się włączyć, bo to pożyteczna akcja.

Po ostatnim sprzątaniu cmentarz nie tyl

Powinniśmy pamiętać o tym, co było. O tych

ko zupełnie inaczej wygląda, zyskał też ta

pracujący przy porządkowaniu karwińskiej
nekropolii ochotnik.

■

ludziach, którzy tu żyli, o tym, że tu było mia
sto - przyznał nauczyciel z Karwiny. Kolejnym
z pracujących przy porządkach przez dwie
soboty był Otmar Santarius, którego dziadek
pochowany jest na tym cmentarzu.
Do porządkowania cmentarza włączały się
również osoby spoza, niezwiązane z tym miej
scem, na przykład mieszkający na stałe w Kra
kowie Krzysztof Kołek. - Jest to pomnik pol
skości. A sama historia starej Karwiny jest arcyciekawa. Dobrze byłoby zrobić tutaj jakiś szlak
turystyczny, rowerowy. Jest w okolicy trochę
pamiątek związanych chociażby ze śladami
Morcinka, więc dobrze byłoby połączyć je tra
są rowerową, takim Szlakiem Starej Karwiny przyznał Kołek, który o tym cmentarzu wpraw
dzie słyszał, ale nigdy wcześniej na nim nie był.
Pastor zboru ewangelickiego, do którego
należy cmentarz, Jan Cieślar do całej inicja
tywy nie jest nastawiony zbyt entuzjastycz
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SALON SZTUKI

WYSTAWA BIELSKICH TWÓRCÓW NIEPROFESJONALNYCH
Od 1 listopada do 5 grudnia prezentowana była w Bibliotece Regionalnej w Karwinie-Frysztacie wystawa malarstwa „The best
from BEST" Okazją do jej zorganizowania było piętnastolecie Pracowni Sztuk Pięknych działającej w Spółdzielczym Centrum Kultu
ry BEST przy Spółdzielni Mieszkaniowej Złote Łany w Bielsku-Białej.
TEKST I ZDJĘCIA: CZESŁAWA RUDNIK
Swoje prace przedstawiło 30 twórców. Oprócz Krzysztofa Dadaka,

Jak podkreślił konsul Janusz Bilski, wystawa była też okazją do na

opiekuna artystycznego Pracowni, wystawiali twórcy nieprofesjonal

wiązania kontaktów, do lepszego poznania i zrozumienia siebie na

ni. Wystawa odniosła sukces. Była chętnie oglądana, a wielu zwiedza

wzajem i przez to walki ze stereotypami po obu stronach granicy. -

jących wyrażało zaskoczenie faktem, że autorami prac są amatorzy.

Kultura i sztuka jest najlepszym sposobem do niwelowania różnic,

Podczas finisażu przywitała jego uczestników, wśród nich kon

które są między nami, i budowania mostów - stwierdził konsul Bilski.

sula generalnego RP w Ostrawie Janusza Bilskiego, wicedyrektor

Za pomoc w zorganizowaniu wystawy podziękował Krzysztof

Biblioteki Regionalnej Marketa Kukrechtovä oraz kierownik Od

Dadak. Opowiedział o osiedlowej Pracowni Sztuk Pięknych. - Na

działu Literatury Polskiej Helena Legowicz, która przybliżyła obec
nym genezę wystawy.

sza działalność - mówił - rozpoczęła się na jesieni piętnaście lat te

- Nasza biblioteka nie tylko wypożycza książki i udziela infor

rapii. Utworzyła się w ten sposób grupa, która liczy obecnie 34 oso

mu. Pierwotnie miał to być klub prowadzący coś w rodzaju artete-

macji, ale mamy tutaj co miesiąc nową wystawę - wyjaśniła. Aktu

by. Ciągle jest tendencja rozwojowa, ciągle pojawiają się nowe

alna ekspozycja jest promocją polskiej sztuki w Republice Czeskiej.

osoby, które najczęściej są na początku przygody z malarstwem,

Pierwotnie miała być tylko wystawą dzieł Krzysztofa Dadaka, który

nie miały wcześniej z nim doświadczeń - opowiadał.

jednak zaproponował, by stała się także prezentacją prac jego

- Żyjemy w ciekawych czasach, ludzie chcą inwestować w siebie,

podopiecznych. W ten sposób w galerii bibliotecznej znalazły się

rozwijać się i ubogacać wewnętrznie. Wiele osób, zwłaszcza star

na piętrze emalie artystyczne Krzysztofa Dadaka z cyklu „Koncert",

szych, wręcz mówiło mi to,,że ich decyzja o szkole przypadła na czas

na parterze zaś prace jego uczniów z Pracowni.

po wojnie, kiedy rodzice nie chcieli nawet słyszeć o tym, żeby dzieci

SALON SZTUKI

wybrały szkołę plastyczną, bo były innego rodzaju problemy. Oso
by te dziś mają już swój zawód, często są na emeryturze, ale pozo
stały w nich ciągoty. Teraz mogą je zrealizować - tłumaczył.
Dodał, że Pracownia nie wydaje żadnych zaświadczeń czy cer

PRACOWNIA SZTUK PIĘKNYCH
Działa w Spółdzielczym Centrum Kultury BEST przy Spółdziel
ni Mieszkaniowej Złote Łany w Bielsku-Białej, założona została

tyfikatów. - To ma być absolutna przyjemność i rozwój osobowości

w 2002 roku. Na zajęcia odbywające się raz w tygodniu uczęszcza

- podsumował, zapraszając do zwiedzania wystawy.

ją miłośnicy sztuki, twórcy nieprofesjonalni, mieszkańcy Bielska-Białej i okolic. Program jest zróżnicowany, dostosowany do po
trzeb zarówno początkujących, jak i zaawansowanych malarzy.
„Po piętnastu latach - czytamy w katalogu wystawy „The best
from BEST" - Pracownia stała się jedną z najbardziej aktywnych
na Podbeskidziu, a zainteresowanie zajęciami nieustannie wzra
sta; obecnie w pracowni maluje około 30 osób. Pracownia skupia
osoby bez jakichkolwiek ograniczeń wiekowych posiadające po
trzebę tworzenia, osoby różnych zawodów godzące obowiązki
rodzinne i zawodowe z pasją malowania".
Opiekę artystyczną i merytoryczną nad Pracownią sprawuje
Krzysztof Dadak, bielski malarz i grafik, nauczyciel malarstwa
na cieszyńskim Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego
i w Zespole Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej.
Powstające w Pracowni dzieła prezentowane są na wysta
wach. W Bielsku-Białej i okolicy odbyło się już około 60 wystaw
indywidualnych, z czego blisko połowa to wystawy debiutanc
kie, i 10 wystaw zbiorowych, zorganizowano 7 plenerów.
Projekt „The best from BEST" otrzymał wsparcie finansowe
w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicz
nych Rzeczypospolitej Polskiej, wystawa w Karwinie jest pierw
szą prezentacją Pracowni poza granicami Polski.

TEATR
^ II

W TEATRZE CIESZYŃSKIM ROZDANO FESTIWALOWE NAGRODY
Od 7 do 11 listopada przebiegał w Cze
skim Cieszynie XVII Festiwal Teatrów Mo
raw i Śląska. W Teatrze Cieszyńskim wi
dzowie, oprócz spektakli z Opawy, Oło
muńca, Ostrawy i oczywiście Czeskiego
Cieszyna, obejrzeli również gościnne wy
stępy zespołów z Płocka z Polski i z Marti
na ze Słowacji.

TEKST: CZESŁAWA RUDNIK/ZDJĘCIA: KARIN DZIADEK
Przedstawienia skierowane były do wi
dzów w różnym wieku, pomyślano również
o tych najmłodszych. Przeważała klasyka i po
zycje dobrze znane miłośnikom teatru i chęt
nie oglądane w nowych realizacjach. Patrona
tem honorowym objął Festiwal hetman woje
wództwa morawsko-śląskiego IvoVondräk.
Do konkursu stanęło dziesięć przedsta
wień. Oceniało je festiwalowe jury w skła

dy w docenieniu ich wartości. O tym, że po

atru Cieszyńskiego „Zlatovläska" Josefa Ka

dzie Zuzana Jindrovä, Jan Hyvnar, Kazimierz

ziom Festiwalu był naprawdę wysoki, świad

inara w reżyserii Karola Suszki.

Kaszper, Jan Kerbr, Jifi P. Kriż, Emil Orze

czył też fakt, że większość teatrów wyjechała

chowski, Ladislav Vrchovsky oraz honorowy

z Czeskiego Cieszyna z nagrodami.

przewodniczący Vi't Sloväcek, burmistrz

Cieszyniankę, główną nagrodę za najlep

swoją nagrodę za najlepszą inscenizację przy

Czeskiego Cieszyna, a także jury studenckie,

szą inscenizację Festiwalu, zdobyło przedsta-

znało teatrowi ze Słowacji. Slovenske komor

które przyznało własną nagrodę.

wienie„Sztuka" (czeski tytuł„Obraz"), kameral

ne divadlo Martin zagrało sztukę „Kontrabas"

Fachowcy w dziedzinie teatru i dramatu

ny dramat popularnej współczesnej francu

Patricka Suskinda w reżyserii Romana Polaka.

po obejrzeniu spektakli konkursowych orze

skiej pisarki i aktorki Yasminy Rezy w reżyserii

Natomiast dyrektor Teatru Cieszyńskiego

Vojtecha Stepanka, w wykonaniu ostrawskie-

Karol Suszka swoją nagrodę dla młodego po

go teatru Komorni scena Arena.

czątkującego aktora przekazał do Płocka dla

kli, że poziom większości inscenizacji był wy
soki, a pod względem jakości i znaczenia
przekroczyły granice regionu. Różnorodność
spektakli nie stanowiła dla jurorów przeszko

Cieszyńskie Anioły za najlepsze role żeń
ską i męską zdobyli Sylwia Krawiec za rolę Ka
tarzyny w „Poskromieniu złośnicy" Williama
Shakespeare^ w reżyserii Marka Mokrowieckiego w wykonaniu Teatru Dramatycznego
im. J. Szaniawskiego w Płocku oraz Norbert
Lichy za rolę Romana Kopfrkingla w insceni
zacji „Spalovac mrtvol" Ladislava Fuksa i Kateriny Menclerovej w reżyserii Jakuba Nvoty
z ostrawskiego teatru Divadlo Petra Bezruće.
Orchestr Foxtrotterier band z Editą Ban
dycką na czele otrzymał nagrodę za muzycz
ną realizację przedstawienia„Dśśeńka" (autor
Karel Capek, Karel FrantiśekTomanek, Marek
Zäkostelecky, reżyseria Marek Zäkostelecky)
w ostrawskim teatrze Divadlo loutek.
Michael Tarant i Bogdan Kokotek zdobyli
nagrodę za scenografię do spektaklu Sceny
Polskiej Teatru Cieszyńskiego „Kolacja na
cztery ręce" Paula Barza w reżyserii Michaela
Taranta.
Ladislav Sliva oceniony został za drama
turgię (z akcentem na gatunek teatru iluzji
z wykorzystaniem elementów klasycznego
dramatu) przedstawienia Sceny Czeskiej Te
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Studenckie jury, którego członkami byli

uczniowie czeskocieszyńskich szkół średnich,
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GUSTAW SAJDOK ™

POETA PODSTAWOWYCH
WARTOŚCI CYWILIZACYJNYCH
W listopadzie mija piętnaście lat od śmierci poety i aforysty
Gustawa Sajdoka, wieloletniego współpracownika „Zwrotu".
TEKST: LIBOR MARTINEK/PRZEKŁAD:CZESŁAWA RUDNIK/ZDJĘCIA: ARCHIWUM REDAKCJI

PRZEKAZ DLA POTOMKÓW
Po pierwszych uniesieniach miłosnych nastał nareszcie czas, by
poeta, jak mówi znane powiedzenie, sam wybudował dom, spłodził
syna i zasadził drzewo. Młodzieńcza miłość przechodzi powoli
w trwały związek, ale i w nim rodzą się wątpliwości. Nie chciałbym
z życia poety jako osobowości psychofizycznej wyciągać jakichś
wniosków o wpływie na jego twórczość, ponieważ utwór literacki
jest w tym kontekście jedynie znakiem, jednak zastanawiam się, czy
była to sceptyczność Sajdoka jako człowieka urodzonego pod zna
kiem koziorożca, która nie pozwalała mu na harmonijne przeżycie
miłości i dyktowała takie oto powątpiewające wiersze:
„Codziennie wkładasz do wazonika / kwiaty / przywołujesz za
pach ogrodów / Uwrażliwiona / na skrzypienie zawiasów / na widok
żaby / na ździebło słomy w dotyku // Nie umiesz kroić chleba // Kie
dy płaczesz / szukasz chusteczki / byś dłużej płakać mogła / kiedy
się śmiejesz / nie zawsze wiesz dlaczego // Powiedz mi / czy urodzić
chcesz / boś mnie poznała / Czy poznałaś po to / by urodzić" (s. 37).
Ważne jest również posłannictwo ojca dla syna, nawet dla wnu
ków, pomimo tego, że pod wpływem cywilizacji i tak zwanego po

dorastającego dziewczęcia; wtenczas prowadzi dialog z ojcem jego
własna córka:„Zatańczymy na balu / Różowe światła / roztańczone

stępu gubi się wiele z dotychczasowych tradycji regionu: „Zardze

różowe cienie / w walcu / po ścianach migają // Z różą we włosach /
sukienka / rumieńce / usta / poproszą /Tatusiu / świat taki różowy /

wiały gwoździe / w dłoniach sztachet //Nie pieją koguty / znad gno

proszę do różowego walca"(s. 29).

jowisk / na poranną mszę // Kiedyś wnuk zapyta cię synu / Dlaczego
dawniej lazł kotek na płotek / a dziś nie" (s. 26). Parafraza znanego

MOTYWY SAKRALNE

polskiego wierszyka nabiera tu szerszego znaczenia i staje się sym

Tradycyjny system wartości nowożytnej Europy oparty jest na
takiej hierarchii, w której najwyżej stoją wartości religijne (sacrum).

bolem obumierania tradycyjnych form życia wsi cieszyńskiej.
Podobnie symboliczny jest wzruszający wiersz poświęcony cór
ce, który zarazem stawia przed nami pytanie, co właściwie może po
eta przekazać swoim dzieciom: „Córeczko daruję ci / sad jabłoni /

Następny stopień przedstawiają wartości moralne, pod nimi widzi
my zbiór wartości kulturowych (poznawcze, estetyczne, osobowe),

z koncertem kosów / z oddechem wiosny / z bielą / czerwienią / i zło

na końcu znajdują się wartości witalistyczne razem z wartościami
utylitarnymi i hedonistycznymi. W tym systemie wartości „wyższe"

tem // Nauczę cię rozumieć / rzeki szerokie / Dęby / strzaskane pio
runem / Oczy /łzami przeczące /żarliwością nieme // Nie płacz // Oj

nadają sens wartościom „niższym" (por. Henryk Markiewicz, „Warto
ści i oceny w badaniach literackich", in:„Prace wybrane, III". Kraków,

ciec dębem był / i jabłonią // Przytul się mocniej" (s. 28).

Universitas, s. 316-339).

Ponownie jest tu obecny repertuar podstawowych symboli i słów

Z wartościami religijnymi związana jest wyraźnie występująca

kluczy: z rzeszy roślinnej są tu jabłonie, które tworzą sad, dęby, które

sakralizacja przestrzeni i przedmiotów, a więc nadanie wartości sa

są symbolem trwałości i pewności, może i bezpieczeństwa; z pór ro

kralnej sferze profanum. Chodzi o proces opisywany jako sanctificatio (uświęcanie) świata. Typowym motywem sakralnym jest oczywi

ku jest personifikowana „oddychająca" wiosna, której towarzyszy
skala barw, takich jak biała, czerwona i złota; z ludzkich organów tematyzowane są oczy, ponieważ owe wzmiankowane zjawiska trzeba

ście motyw chleba w wierszu bez tytułu,,*** Nie delikatne". Chodzi
o motyw tradycyjnie związany z eucharystią, w wypadku Sajdoka to

jakimś sposobem zobaczyć, ujrzeć, ale nie byłby to lekko tkliwy, na
wet sentymentalny Sajdok, gdyby oczy nie płakały; obroną przed

chleb, którym dzielimy się nawzajem, dar za twardą i uczciwą pracę
na roli. Chleb łączy się zarazem ze tradycją staropolską, z tradycyj

strachem dziecka jest naturalnie obecność ojca jako trwałego i moc
nego dębu.

nym życiem i wartościami wiejskimi.,,/.../ Z kamienistego gruntu /
Wyciskam razowiec / i razowcem pachną mi słowa / i grudka ziemi

Jeśli chodzi o następne kolory, to chyba mniej niespodziewanie,

ojczystej / razowcem tkwi we mnie" (s. 24).

kiedy uświadomimy sobie, że Sajdok był również poetą piszącym

Ważnym żywiołem w wierszach Sajdoka jest woda, która wystę

dla dzieci, które dobrze rozumiał, pojawia się różowy w kontekście

puje ogólnie jako zjawisko fizyczno-chemiczne, jako symbol życia
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(w religii chrześcijańskiej chrzest wodą oznacza nowe narodzenie

wymieszały / by do białości rozpalona lawa / wybuchła / miliarda

człowieka odbarzonego nową wartością) i jako inspiracja w sztuce.

mi gwiazd" (s. 6).

„Nie oddam was góry /.../ na ulewne deszcze / co spłukać was chcą

Przypomnijmy, że według Henryka Markiewicza nosicielem war

/ na dno dolin / dno mulastych rzek /.../" (s. 20); „A może jednak /

tości w poezji jest podmiot, a wartość przejawia się w sytuacjach li

drzewa poruszą się / krople spadną / i znów popłyną rzeki / Tylko

rycznych, odpowiedź na wartości jest więc zależna od apelatywnej

musisz bliżej / jeszcze bliżej / przy mnie być" („*** Dookoła pusto";

funkcji tekstu. Wartości wywołują przeżycie aksjologiczne czytelni

s. 50). Ogólnie można stwierdzić, że w poezji Sajdoka figuruje wy

ka, co łączy się również z oceną samego utworu, a zarazem z inkluzją

obrażenie wiejskiego domu jako źródła gwarancji życiowych.

sfery wartości w utworze. Toteż utwór przyjmowany jest i oceniany

Z sakralizacją przestrzeni ma związek następny wiersz bez tytułu

między innymi ze względu na świat wartości, który został przez nie

wspominający o pobożności ludowej górali beskidzkich, która pod

go przyswojony, jest konfrontowany z różnym poziomem wartości,

presją zmian cywilizacyjnych również wyg asa: „Po co ludziom kaplice

jak również z ich systemami. Wartości e wo kowane w utworze mają

/ w których nie chcą się modlić / Po co kaplicom dzwony / które mil

różny wymiar historyczno-przestrzenny, jednak istotą każdej kultury

czą / Po co dzwonom serca / zastygłe // Altem / sopranem / basem /

są transcendentalia (Dobro, Piękno, Prawda).

chorałem spiżu / użyźniaj ziemię / Helokaniem / szeptem / światłem /
napełń wieże jodłowych kaplic / rozdzwoń zastygłe serca" (s. 34).

Owe trzy fenomeny szczęśliwie łączy w jedną całość wiersz„Credo",
który otwiera drugi zbiór Sajdoka,,Korzenie":,,!dę bruzdami błyskawic/

Metafora dzwonu i jego serca, które jest homonimem serca ludz

depczę gniewne niebo / Nikt nie rozumie dlaczego chadzam ścieżkami

kiego, stąd częste personifikacje przedmiotu, często swym kształ

/ które wygasają / zanim lękliwi / zdążą się przeżegnać // Lunął deszcz

tem przypominającego ów bardzo ważny organ ludzki, jest winnym

/ zieleń wciska się w oczy / Patrzę / i wiem / Ziemia się kręci / Żyjemy /

wierszu wykorzystana do wyrażenia braterskiej wręcz przynależno

Aby prócz słońca / i gwiezdnych gniazd / dać Ziemi / serce" (s. 3).

ści dwóch narodów słowiańskich - Polaków i Czechów:„Dzwon Zyg

Stosunek do ziemi łączy się w tej poezji ze stosunkiem do matki

munta w Krakowie / Dzwon Zygmunta w Pradze // Dzwony w serca

ziemi. W tym widziałbym uniwersalne posłannictwo poezji Sajdoka,

wrosły // Od Wełtawy // od Wisły // wiatr muzykujący / zaplątał się /

ponieważ w tym wypadku nieważne jest, czy miejscowością rodzin

w warkocze drzew / nad Olzą"(s. 10).

ną autora jest konkretna wieś zaolziańska, chodzi bowiem o ziemię,

Połączenie słowne muzykujący wiatr i powyżej przypomniane
helokanie zwraca uwagę interpretacyjną na problematykę moty

z której wzeszedł i do której wszyscy kiedyś powrócimy:,,/.../ Od ludzi
/ dostałaś złote runo / ziemio /.../"(„Ziemi ojczystej i ludziom" s. 3).

wów muzycznych i symboli liryki Sajdoka oraz na melodyjność jego
wersów. Chodzi o stosunkowo częste, jednak nie jakieś przewrotne

PRZEŻYCIA WEWNĘTRZNE

wykorzystanie motywów typu: dźwięki harfy i śpiew psalmów („Kto

Zbiór „Korzenie" nie składa się wyłącznie z wierszy bez tytułu,

przy dźwiękach harfy / za ołtarze / za ogniska domowe / zaintonuje

które mogłyby znaleźć się i w poprzednim tomie poetyckim, bo nie

psalm", s. 14), muzykuje także jodła na ustroniu („posłuchaj jodły na

różnią się wyraźnie od poprzednich. Znajdujemy tu i obszerniejsze

ustroniu / to ona muzykuje / koncertem / drzemiących skrzypiec",

poematy, np. „Ziemi ojczystej i ludziom", który zawiera trzy śpiewy,

s. 15), gra Symfonie g-moll W. A. Mozarta, zaś śpiewu czy koncerto

„Wyznanie" dedykowane żonie poety, ma również trzy śpiewy z efek

wania ptaków chyba nie trzeba nawet przypominać, lecz ważna jest

towną pointą:„Mała chmurka / może przesłonić słońce / Małe kłam

i cisza - odwrotność hałasu:,M/piatam słowa / w porywy wiatru / w sze

stwo / może przesłonić prawdę / ale noc / nie może przesłonić /

lest niespokojnych kłosów / dojrzewającej pszenicy // Wiatr pokor

dnia / w którym Ty / urodziłaś mi syna" (s. 20).

nieje / Słowa milkną / i znowu spadam / na same dno / ciszy" (s. 53).

Zmienia się przede wszystkim nastrój wierszy, znajdziemy tu bo

Poezja Sajdoka zdecydowanie nie jest kakofoniczna, co widoczne

wiem utwory, które przez swoje nieco egzystencjalne nastrojenie

jest już z powyższych fragmentów, jest wręcz melodyjna, do czego

przypominają późną poezję Henryka Jasiczka, a więc twórczość cie

przyczyniają się różne metody stylistyczne i figury retoryczne.

szyńskiego rodaka, który skazany został na milczenie podczas tzw.
husakowskiej normalizacji, włączoną do pośmiertnie wydanego to

ODDZIAŁYWANIE WIERSZA

Autor posłowia do zbioru „Korzenie" Bogusław Sławomir Kunda

jeszcze inny rodzaj motywów i symboli z dziedziny sztuki, a miano

w tomie Sajdoka, który został najpierw nagrodzony w konkursie

wicie plastykę i barwę wierszy Sajdoka. Wspomniałem już o barw

ZG PZKO, ogłoszonym dla uczczenia 35. rocznicy wyzwolenia Cze

nej skali obrazów jego liryki, praca malarska jest następnie konkret

chosłowacji przez Armię Czerwoną, zauważył, że„Czytelnik znajdzie

nie tematyzowana w wierszu bez tytułu („*** Wstanę wcześnie"):

tu wiele zwrotów, świadczących o zawodzie, braku zaufania, dema-

„Włożę duży palec / w uchwyt palety / pędzlem / raz po raz / ubar

skacji »manekinów cywilizacji«, itp. Znajdzie też całkowicie zmie

wię światło / jeszcze jednego poranku" (s. 9).
Na przykład w wierszu „W pracowni" ze zbioru „Korzenie", który
poświęcony jest plastykowi Stanisławowi Krausowi, możemy już
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mu „Jak ten obłok" (Katowice, 1990).

W tym kontekście arspoetica należy bezsprzecznie przypomnieć

niony pejzaż-jego elementy (...) nie należą już do przyrody lub wsi.
Akcent został przesunięty na przeżycia wewnętrzne podmiotu, re
jestracje objawów kryzysu współczesnej cywilizacji".

mówić o ekfrazie, czyli opisie literackim dzieła sztuki. Najczęściej

Przykładem może być następny wiersz bez tytułu: „Pieczątka

bywa ów termin ograniczany do opisu twórczego, który ma ambi

u góry / Pieczątka u dołu / podpis/data / numerek/1 już wiesz / że

cje podać czytelnikowi obok opisu fizycznego obrazu czy rzeźby

ktoś cię zaszeregował / że czegoś chcą / proponują / przyznają

i jego oddziaływanie na widza. Zresztą, osądźcie sami:„Kiedy bie

awans / degradują / Nie sposób pominąć tych decyzji / zwłaszcza /

rzesz / farbę na pędzel / jeszcze nie wiesz / czy będzie w niej / dość

kiedy i w sobie / odkrywamy chęć stempelkowania" (s. 11). Jak aktu

białego ognia / by mangan upokorzyć / by strużką rwała / surówka

alnie brzmią nam dziś, po 37 latach od wydania zbioru „Korzenie"

// Jeszcze się wahasz / czy w pociągnięciu / nie będzie / za mało ru

kiedy postęp techniczny nierównomierny jest z socjalnym i powo

chu // Chciałbyś aby fiolet / czerwień / i płomień świecy / tak się

duje regresję w kulturze, słowa wiersza „W co się bawić":,,/.../ za wie
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le manekinów cywilizacji / plącze się po globie / I tak każdy sobie

skali miłosnych doznań od tytułowego wyznania, prostego pożąda

rzepkę skrobie / Na własnym piaseczku / piaskowe pałace / Dziś je

nia młodzieńczego po świadomość odradzania się odeszłych lą

budujemy / jutro / innej szukamy zabawy" (s. 28).

dów. A tkwi niezmiennie w oryginalnej, płynnej poetyce Sajdoko-

Podsumowując powyższe, możemy stwierdzić, że wiersze Sajdoka cechuje odpowiedni dobór słów, elementy dźwiękowe, skróty li

wego wiersza, mieści się w przeciskającej przez złożone dłonie cie
płej metaforyce bliskiej rozrzewnienia".

ryczne i konkretyzacja przedmiotowa obrazu poetyckiego. A że nie

Ocena to zwięzła i trafna. Jeśli wiersze w zbiorku zostały uporząd

był bystrzycki poeta żadnym awangardzistą? Nie łamał sobie tym

kowane chociaż częściowo chronologicznie według czasu powstania,

głowy, o czym świadczy wiersz bez tytułu ze zbioru,,Korzenie":„Ktoś

w tych starszych z młodości poety można już wprawdzie śledzić płyn

mi powiedział / Nie bądź sentymentalny / Spójrz jak pisze / nowa

ność przekazu poetyckiego (wiersze w całym zbiorze ponownie nia

fala / Nie zrozumiałem / nowej fali / Od młodości / fale zbijają mnie

mają tytułów), jednak wykorzystane zostały tu mocno zużyte środki

z nóg /a ja uparcie / płynę dalej" (s. 8).

wyrazu, szablony wprost, np. banalne porównanie przy pomocy ad-

Poezję Sajdoka należy czytać najlepiej tak, jak on sam sobie tego
życzył, ponieważ„Komu potrzebne słowa / puste wiadra powietrza //

verbium„ponad":„Kocham cię / ponad białe brzozy / ponad strzeliste
topole / ponad białe chmurki / w niebo / wstępujące /.../"(s. 4).

Można ze słów / ułożyć powracanie w przeszłość / ale po co? // Szara

Ta poezja miłosna następnie naprawdę dojrzewa nie tylko tema

godzinka / przysnęła /jak nadepnięta / choinkowa bombka / i srebrem

tycznie, jak zaznacza Sikora, ale i z punktu widzenia poetyki autor

się czai / po strychach chat"(in„Zanim rozdzwonią się kosy", s. 11).

skiej, tak więc na końcu zbiorku znajdujemy już o wiele bardziej ory
ginalne i odważne metafory:„Lepiej cię znam / niż matka / ze zabliź

ZBIOREK EROTYKÓW
Trzeci zbiór poezji Sajdoka dla dorosłego czytelnika „Kocham"

nionym po tobie urodzeniem" (s. 11);„Kto cię położył/tak długą na
czerwony tapczan / Kto przywołał sny / Dotykam szorską dłonią /

wydany został wTrzyńcu przez Grupę Literacką '63 z poparciem Ra

policzków / włosów / warg / Wychodzisz z ciszy / jak refren Polone

dy Pracowniczej przy Konsulacie Generalnym RP w Ostrawie w lip-

za Wieniawskiego / jak wydłużony płomień świecy / cieniem sięgasz

cu 1991 roku w nakładzie tylko 500 egzemplarzy. Ilustrował go Jó

pod sam strop / Przytul się mocniej / bo i tak jesteś / we mnie obec

zef Drong, redagował poeta i przewodniczący owej grupy literac

na..." (s. 15). Ponownie mamy tu do czynienia z delikatną, choć nieco

kiej Piotr Horzyk, wydał go Dom Kultury HT w Trzyńcu.

sentymentalną w nastroju poezją, który ucieszy, a nie obrazi.

Poeta i dziennikarz Władysław Sikora przywitał go na łamach

Gustaw Sajdok ma w kontekście polskiej literatury Zaolzia zna

„Głosu Ludu" (10.8.1991) recenzją „Chcę powierzyć ci spokój mego

czące miejsce również jako autor poezji dla dzieci, w środowisku lo

snu".,,Sam tytuł mówi wprost, że idzie tutaj o zbiorek erotyków. Pod

kalnym był ceniony i jako wspaniały aforysta, ale te gatunki literac

miot liryczny bezpośrednich wierszy G. Sajdoka poddaje się całej

kie w jego twórczości omówimy innym razem.
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KRZYŻÓWKA ZWROTU

KRZYŻÓWKA ZWROTU
Wśród autorów prawidłowych
rozwiązań zostanie rozlosowana
nagroda książkowa.

Rozwiązanie krzyżówki z nr. 10/2017:
Październik stoi u dwora, ziemniaki
wykop z pola.

Rozwiązanie dodatkowe prosimy
przesyłać na adres pocztowy lub
email: info@zwrot.cz
do 6 lutego 2018.

Nagrodę książkową wylosował
Bronisław Siwek z Karwiny,
Gratulujemy!

POZIOMO:

25. rozbił się na Kościelcu
26.
przybytek Indianina
27. mamy grajek
31. symptom
34. pracownia artysty
38. imię
39. jezioro w Borach Tucholskich
40. kierunek poetycki
41. Ren w języku Merkel
42. na stopie domatora
46. reprezentacyjna sala

1. ostra choroba zakaźna
7. protokół z narady
10. bosy zakonnik
11. gryzoń z Ameryki Południowej
12. zapalenie błony śluzowej
13. właścicielka udomowionego
pustorożca
18. na głowie wezyra
21. roślina oleista
24. obraz iluzjonistyczny
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50. grzyb z klasy workowców
53. pola oddziela
54. znany obraz Matejki
55. urzędowa kontrola
56. emu
59.w ręku sprzątaczki
63. rezerwat w RPA
67. szósty to intuicja
68. mahometanizm
69. miasto z Uniwersytetem Palackiego
70. znana nowela Prusa
71. śnieżna wydma

PIONOWO:
1. bita droga
2. zielonożółty gaz o mocnej woni
3. pas gleby za pługiem
4. ptactwo domowe
5. strzelał do jabłka na głowie syna
6. chroni od słońca
7. polecenie zabraniające
8. część Trylogii
9.
„opakowanie" fasoli
14. minipaństwo w Pirenejach
15. słowiański duszek domowy
16. muza poezji miłosnej
17. chwyt zapaśnika
19. dzieło muzyczne
20. piłkarze ze Starej Zadory
22. były polski selekcjoner
23. przylądek na Antarktydzie
28. nie roślina
29. chronił rycerza
30. italika
31. kusząca powierzchowność
32. satyra telewizyjna
J.T.Stanisławskiego
33. ziarno włupinie
35. z Rotterdamu
36. wyspa w Balcarach
37. taniec rodem z Kuby
43. ważne dla oskarżonego
44. uschła łodyga
45. z Atenami rywalizowała
47. kapustę urozmaici
48. dzierżawa
49. na cześć jubilata
51. przesadnie pobożny
52. nadskakuje belfrowi
56. miano
57. carskie rozporządzenie
58. w tytule powieści Lema
60. płonie w czasie olimpiady
61. pierwszy kręg szyjny
62. wojsko
64. reklama nad sklepem
65. mongolska osada
66.
sztuczka

ROZWIĄZANIE DODATKOWE
(Polskie przysłowie)

Opr. BIKI

ILUSTROWANA KRONIKA MIESIĄCA: LISTOPAD 2017

IT W Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie odbył się wernisaż wystawy BroI

D

nisława Liberdy.

1 r Klara Kotas i Tomasz Suchy, uczniowie Polskiego Gimnazjum im. J. Słowackiego
I wCz. Cieszynie, zostali zwycięzcami eliminacji i będą reprezentować Zaolzie w
finale Konkursu Recytatorskiego im. A. Mickiewicza Kresy 2017 w Białymstoku.

D

1 Z MK PZKO Trzyniec-Stare Miasto zaprosiło na Uroczyste Zebranie z okazji 70-leI O cia PZKO. W programie była również prelekcja p. Kłusa „Środkowa Ameryka i Indochiny".

MK PZKO Trzyniec-Osiedle zaprosiło na tradycyjną Zabijaczkę.
1 O W Teatrze Cieszyńskim w Cz. Cieszynie miała miejsce gala Tacy Jesteśmy. NagroI O dę Złoty Jestem zdobyła pedagog Maria Szymanik z Cz. Cieszyna, nagrodę pu
bliczności chór męski Goral MK PZKO Jabłonków. Wśród finalistów byli też: Adam Bubik,
Danuta Chlup, Tadeusz Filipczyk, Marek Grycz, Barbara i Jan Mraćnowie, Jan Edward
Strumpf, Dorota i Weronika Oberek oraz Tadeusz Wantuła. W programie wystąpiły m.in.
zespoły PZKO Trzanowice i Suszanie. Gwiazdą wieczoru był pianista Michał Śupak.

leuszu życiowego i wystawy obrazów (akwaforty z lat 1980-2010), która miała tam
miejsce. Prowadziła Renata Putzlacher, wystąpili Karol Suszka, Patrycja Sikora, Przemy
sław Orszulik.

A

jubileusz 20-lecia obchodziła Szkapa, czyli działające w Polskim Gimnazjum
im. J. Słowackiego w Cz. Cieszynie pod kierunkiem Władysława Kubienia Szkol
ne Kółko Alternatywnych Prezentacji Arytystycznych. Zaprosiła na Dzień Konia.

Z4
-)

A

r

Z4"Z3

Coroczną wystawę połączono ze świniobiciem w MK PZKO Orłowa-Lutynia.

3 r W Suchej Górnej odbył się XXIII Zjazd Delegatów PZKO. Wybrano nowy ZaZ3 rząd Główny (Piotr Chroboczek, Andrzej Suchanek, Bogdan Hajduk, Anna
Piszkiewicz, Marian Jochymek, Gabriel Kopeć, Halina Szczotka, Adam Kolasa, Stani
sław Kołek, Lucyna Skńoufil) i Komisję Rewizyjną (Halina Zawadzka, Zbigniew Fra
nek, Jadwiga Karolczyk, Mirosława Lasota, Józef Szymeczek), prezesem ZG została
Helena Legowicz. Przyjęto program działania na lata 2018-2021 i uchwały Zjazdu.
W programie kulturalnym wystąpił zespół śpiewaczy Chórek MK PZKO w Suchej Gór
nej z kapelą Smykńa.

1 Q ZG Macierzy Szkolnej zorganizował w Cz. Cieszynie doroczne spotkanie, na któI O rym podsumowano pracę i przyjęto plany na najbliższy rok. Odbyły się też za
wody w bowlingu. Spotkaniu towarzyszyła wystawa o Józefie Piłsudskim.
Tl W Klubie Propozycji MK PZKO Piotrowice k. Karwiny Stanisław Grym, kierownik
Koła Turystyki Rowerowej z polskiego Godowa, mówił o sierpniowym Rajdzie
Kolarskim Szlakiem I Powstania Śląskiego.

Z I
*■)

A

Na Wieczór Wspomnień z okazji 70-lecia PZKO zaprosiło MK PZKO Hawierzów-

"T r PITS Beskid Śląski zaprosił na zakończenie sezonu, w programie artystycznym
wystąpił zespół teatralny MK PZKO Milików-Centrum.

AD

Z Zespół Teatralny im. J. Cieńciały MK PZKO Wędrynia zagrał w wędryńskiej Czytelni premierowe przedstawienie „Czary Mary. Spółka z o.o." Rubi Birden w re
żyserii Janusza Ondraszka.

A0

9

Q W Książnicy Cieszyńskiej odbyły się eliminacje XIV Konkursu Gwar „Po
cieszyńsko po obu stronach Olzy" przed finałowym koncertem w czeskocieszyńskiej Strzelnicy T9 grudnia. Wzięli w nich udział uczniowie z obu stron Olzy.
Organizatorami byli: Górnośląski Oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Katowi
cach, Sekcja Ludoznawcza Zarządu Głównego PZKO, COK Dom Narodowy i Książnica
Cieszyńska w Cieszynie.

AO~ As

A

W ośrodku kultury Strzelnica w Cz. Cieszynie w Galerii Puda odbył się wernisaż
wystawy „Bronisław Liberda. Obrazy", retrospektywa 1950-2010. Wystawa
otwarta jest do 26 stycznia 2018 roku.

Z4
A

W kawiarni literackiej Avion w Cz. Cieszynie odbyło się w ramach cyklu OsobiZ 4 stości Śląska Cieszyńskiego spotkanie z Bronisławem Liberdą z okazji jego jubi-

*)Q W Bibliotece Regionalnej w Karwinie odbył się finisaż wystawy malarstwa polskich twórców nieprofesjonalnych z Bielska-Białej i okolicy „The best from BEST".

AS

TA W Cz. Cieszynie odbył się wernisaż wystawy Zaolziańskiego Towarzystwa Foto3 U graficznego i walne zebranie. Prezesem pozostał Marian Siedlaczek, wicepre
zesem został Norbert Dąbkowski.

Książnica Cieszyńska
CZ III 6/2017
NR 12

ZDJĘCIA: WIESŁAW PRZECZEK
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