
GAZETA POLAKÓW W REPUBLICE CZESKIEJ

weekend
Pismo  
ukazuje się  
we wtorki  
i piątki

www.glos.live

REKLAMA

Piątek  
8 stycznia 2021

nr 2 (LXXVI) 
cena: 17 kč

GŁ-832

WIADOMOŚCI
KONKURS INICJATYWY 
2020 ROZSTRZYGNIĘTY 
STR. 2-3

WYWIAD
ROTUNDĘ 
ZOSTAWIMY JUŻ 
W SPOKOJU STR. 8

HISTORIA
PRELUDIUM 
WOLNOŚCI 
STR. 9

Ortopedia poczeka 
na pacjentów
WYDARZENIE: Zaledwie pięć miesięcy trwała budowa nowego pawilonu Karwińskiego Szpitala Górniczego. 
Postawiono go głównie z myślą o poszerzeniu ortopedii. Z powodu koronawirusa właśnie ten oddział pozostanie 
jednak na razie pusty. 

Danuta Chlup

Przy budowie obiektu o 
trzech kondygnacjach wy-
korzystano nowoczesny 

system modułowy, co skróciło 
czas robót. Koszty przekroczyły 
100 milionów koron. 

– Przekonaliśmy się, że system 
modułowy umożliwia szybką i 
efektywną budowę obiektów dla 
służby zdrowia. Dla nas to była 
nieprzebadana droga, muszę po-
wiedzieć, że bardzo trudna, po-
nieważ przepisy dotyczące służby 
zdrowia nie były nam wcześniej 
znane – przyznał podczas prze-
kazania gmachu do użytku Sta-
nislav Martinec, prezes spółki 
budowlanej KOMA Modular. 

Pawilon powstał z 77 prefabry-
kowanych modułów. Kto tego nie 
wie, nie ma szansy odróżnić go 
od budynku wzniesionego przy 
użyciu klasycznych technolo-
gii. Jest pierwszym modułowym 
obiektem szpitalnym w Czechach 
i na Słowacji. 

– Koszty budowy nowego pa-
wilonu pokryliśmy z kredytu 
bankowego oraz z własnych źró-
deł. Nie otrzymaliśmy żadnych 
dotacji – ani państwowej, ani 
wojewódzkiej, ani żadnej innej – 
podkreślił podczas spotkania z 
„Głosem” Milan Canibal, członek 

Rady Nadzorczej i jedyny akcjo-
nariusz spółki będącej właścicie-
lem szpitala. – Głównym powo-
dem budowy nowego obiektu był 
niedobór miejsc na oddziale orto-

pedii. Kiedy zamknięto ortopedię 
w Orłowej, nasz szpital zasiliło 
siedmiu lekarzy z orłowskiej pla-
cówki. Zaczęło jednak brakować 
łóżek dla pacjentów.

Oddział ortopedyczny numer 2 
umieszczono na drugim piętrze. 
Korytarzem (tak zwanym karkiem) 
jest połączony z salami operacyj-
nymi i ortopedią w starym budyn-

ku. Nowy oddział ma 
18 łóżek standardo-
wych i cztery stanowi-
ska intensywnej opie-
ki. Choć wybudowano 
go z myślą o przyspie-
szeniu terminów ope-
racji, paradoksalnie 
na razie pozostanie 
pusty. Ponownie 
obowiązuje bowiem 
ministerialny zakaz 
przeprowadzania za-
biegów planowych. 
Niektórym pacjentom 
już kilkakrotnie prze-
sunięto termin ope-
racji. Także ludziom, 
którzy niecierpliwie 
na nią czekają, ponie-
waż nie mogą chodzić. 

– Wielkich operacji 
nie przeprowadzaliśmy 
od wielu miesięcy. Te 
mniejsze wykonywa-
liśmy podczas wakacji 
oraz mniej więcej do 
października. Później 
pojawił się zakaz, na-
stępnie krótki okres, 
kiedy ponownie mogli-
śmy je przeprowadzać 

– i teraz znowu mamy czerwone 
światło – opisał niewesołą sytuację 
Milan Canibal. 

Ciąg dalszy na str. 4

Nowy pawilon Karwińskiego 
Szpitala Górniczego składa się z: 

 M przychodni specjalistycznych na parterze
 M oddziału opieki długoterminowej na pierw-

szym piętrze
 M oddziału ortopedycznego na drugim piętrze

• Gabinet chirurgii kręgosłupa. 
Zdjęcia: DANUTA CHLUP

• Nowy pawilon szpitalny został wyko-
nany z modułów.



2  ♩ Głos   |   piątek   |   8 stycznia 2021 ♩   3Głos   |   piątek   |   8 stycznia 2021

Górnicy bez pracy
Kopalnie spółki węglowej OKD, 
„Łazy”, „Pasków” i „Frensztat”, będą-
ce na etapie wygaszania wydobycia, 
mają od początku roku nowego 
właściciela. Jest nim przedsię-
biorstwo państwowe DIAMO. – Z 
DIAMO zawarliśmy umowę jeszcze 
przed świętami, zaś na początku 
roku dojdzie do przekazania mająt-
ku – poinformowała w poniedziałek 
przewodnicząca zarządu OKD, Van-
da Staňkowa. 
DIAMO przejęło wraz z kopalniami 
również 749 pracowników OKD. 
200 z nich będzie nadal zatrudniać 
przy pracach związanych z wygasza-
niem kopalń, pozostałych 549 zosta-
nie zwolnionych. Ci mogą skorzystać 
z programu „Nowa zmiana”, który 

ma im pomóc w przekwalifikowaniu 
się i znalezieniu nowego zatrudnie-
nia. – Na chwilę obecną udało się 
nam nawiązać współpracę z ponad 
80 firmami w naszym regionie, które 
są zainteresowane zatrudnieniem 
naszych ludzi. Prócz tego uruchomi-
liśmy aplikację Giełda Pracy, która 
w efektywny sposób łączy naszych 
pracowników z nowymi pracodaw-
cami – przybliżyła Radka Naňákowa, 
dyrektor personalny OKD. 
Udział w projekcie „Nowa zmiana” 
mogą zgłaszać nie tylko pracow-
nicy, którzy zostali już zwolnieni, 
ale również ci, których rozwiązanie 
stosunku pracy czeka w niedalekiej 
przyszłości.
 (sch)

•••
Feber przypilnuje energetyki
Andrzej Feber, senator reprezen-
tujący w Izbie Wyższej Parlamentu 
RC region karwiński, będzie pełnił 
funkcję zastępcy przewodniczą-
cego senackiego Podkomitetu ds. 
Energetyki i Transportu działają-
cego w ramach Komitetu ds. Go-
spodarki, Rolnictwa i Transportu. 
Przewodniczącą podkomitetu jest 
senatorka, Hana Žákowa. – W sy-
tuacji oczekiwania na historyczne 
zmiany w przemyśle ciężkim, jego 
transformację w przemysł lekki 
oraz kolejne zmiany w sektorze 

energetycznym uważam wybór 
mojej osoby na to stanowisko 
jako bardzo ważny – skomentował 
Feber. Dodał, że chodzi o podko-
mitet, który skupia swoją uwagę 
przede wszystkim na kwestiach 
energetycznych i transportowych, 
ale częściowo również na przemy-
śle, łączności oraz ochronie konku-
rencji. Do jego zadań należy m.in. 
opiniowanie nowych ustaw i ich 
nowelizacji dotyczących zagadnień 
z tego zakresu.
 (sch) 
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sobota

niedziela

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

dzień: -4 do 0 C 
noc: 0 do -2 C 
wiatr: 1-3 m/s

dzień: -2 do -1 C 
noc: -1 do -7 C 
wiatr: 1-3 m/s

J
eszcze rok temu pediatrzy, psycholodzy i inni eksperci 
bili na alarm, że młode pokolenie za dużo czasu spędza 
przed ekranem komputera lub z komórką w ręku. Dzieci 
powinny się więcej ruszać, uprawiać sport, bawić się na 
podwórzu z rówieśnikami. Nauczycieli wychowania fi-
zycznego niepokoił fakt, że dzisiejsi uczniowie są mniej 
sprawni fizyczne od swoich poprzedników. 

Od wiosny ub. roku argumentów tych nikt nie słucha. Nie ma lekcji 
wychowania fizycznego (jeżeli przez jakiś krótki czas były, to miały 
najczęściej charakter spacerów), dzieci nie uczęszczają na zajęcia 
sportowe, taneczne, rytmiczne. Nie mają też innych kółek. Spędzają 
przy komputerze i komórce o wiele więcej czasu niż rok temu, ale taki 
model stał się obecnie zachowaniem niemalże pożądanym. Lepiej sie-
dzieć przy komputerze niż, broń Boże, spotkać się z kolegą na ulicy. 
Nie można pójść na łyżwy, wybrać się na narty. 

Niedawno w jednej z czeskich gazet opublikowano wywiad z do-
świadczonym trenerem młodzieżowych drużyn hokejowych. Mówił 
o tym, jak wraz z trwającym lockdownem spada nie tylko sprawność 
fizyczna najmłodszych sportowców, ale też ich motywacja. Ci, którzy 
wcześniej kilka razy w tygodniu pędzili na treningi, teraz przyzwycza-
jają się do leżenia na tapczanie. – Początkowo „treningi on-line”, któ-
rych celem było utrzymanie kondycji, były dla dzieci atrakcyjne, ale 
wkrótce je znudziły. Część dzieci po zniesieniu obostrzeń nie wróci 
już do sportu – przekonywał trener. 

Obecnie (a właściwie już prawie od roku) pierwszorzędnym celem 
jest zwalczenie pandemii koronawirusa. Śledząc poczynania rządów 
praktycznie wszystkich europejskich krajów, można odnieść wraże-
nie, że to jest cel jedyny. W tej chwili nikt nie zastanawia się na tym, 
jak długotrwałe odcięcie młodego pokolenia od normalnego trybu 
edukacji i aktywnych zajęć odbije się w przyszłości na jego kondycji 
fizycznej, psychicznej i zdrowiu. A raczej ci, którzy zastanawiają się 
nad tymi sprawami, nie są zbyt często dopuszczani do głosu. Jaką 
cenę zapłacimy za to w przyszłości?  

DZIŚ...

8
stycznia 2021

Imieniny obchodzą:  
Erhard, Seweryn, 
Wawrzyniec
Wschód słońca: 7.41
Zachód słońca: 16.01
Do końca roku: 357 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Elvisa Presleya
Przysłowia: 
„Gdy w zimie nie było 
śniegu, to go wiele 
spadnie w kwietniu”

JUTRO...

9
stycznia 2021

Imieniny obchodzą:  
Adrian, Antoni, Piotr
Wschód słońca: 7.41
Zachód słońca: 16.03
Do końca roku: 356 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Ligi Ochrony 
Przyrody
Przysłowia: 
„Styczeń, styczeń 
wszystko studzi – ziemię, 
bydło, ludzi”

POJUTRZE...

10
stycznia 2021

Imieniny obchodzą:  
Agaton, Jan, Wilhelm
Wschód słońca: 7.41
Zachód słońca: 16.04
Do końca roku: 355 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Obniżania  
Kosztów Energii
Przysłowia:
„Gdy słońce przygrzewa 
na Jana Dobrego, 
spodziewać się można 
lata pogodnego”

ZDANIEM... Danuty Chlup

POGODA

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

BOGUMIN
Nie tylko głowy państw 
wygłaszały noworoczne 
orędzia do obywateli. 
Burmistrz Bogumina, Petr 
Vícha, wystąpił w lokalnej 
telewizji z orędziem do 
mieszkańców. Poinformo-
wał w nim m.in. o planach 
inwestycyjnych na rozpo-
czynający się rok. Wiosną 
mają zostać dokończone 
nasadzenia w parku le-
śnym. Ponadto ruszy budo-
wa terminalu przesiadko-
wego obok dworca kolejo-
wego. Stare domki z cegły 
w kolonii przy ul. Okrężnej 
zostaną przebudowane na 
nowoczesne mieszkania 
z miejscami parkingowymi. 
Przy ul. Cingra ruszą prace 
przygotowawcze na 39 
działkach przeznaczonych 
pod zabudowę. Burmistrz 
zapewnił, że miasto może 
sobie pozwolić na inwesty-
cje, pomimo że spodziewa 
się dużego spadku docho-
dów budżetowych.  (dc)

KARWINA
Policja w pierwszych dniach 
roku wszczęła postępo-
wanie w sprawie szantażu, 
którego dopuścił się w noc 
sylwestrową w pobliżu 
darkowskiego uzdrowiska 
67-letni pijany mężczyzna. Z 
rewolwerem w ręku zmusił 

trzech 
mężczyzn 
(17, 18 i 
24 lata), 
aby uklękli i 
dali ręce za głowę, 
grożąc, że użyje 
broni. Następnie sam 
wezwał Straż Miejską. 
Po przybyciu strażni-
ków i policjantów oddał 
rewolwer, którego był 
legalnym posiadaczem. 
Został przewieziony do izby 
wytrzeźwień. Tłumaczył, że 
młodzi ludzie zdenerwowali 
go odpalaniem fajerwer-
ków. Seniorowi grozi teraz 
kara pozbawienia wolności 
od dwóch do 10 lat. Męż-
czyzna nie był w przeszłości 
karany.  (dc)

OSTRAWA
Magistrat miasta zorgani-
zował od poniedziałku trzy 
punkty opieki nad dziećmi 
od 3 do 10 lat, których 
rodzice pracują w służbie 
zdrowia lub tak zwanej 
krytycznej infrastruktu-
rze. Punkty powstały w 
szkołach podstawowych w 
Morawskiej Ostrawie, Za-
brzegu i Porębie. Z pomocy 
mogą skorzystać m.in. 
pracownicy szpitali, przed-
szkoli, służb zbrojnych, po-
licji, straży pożarnej, pocz-

ty, administracji skarbowej, 
urzędów pracy, placówek 
pomocy społecznej. Punkty 
opieki w szkołach działają 
na mocy decyzji hetmana 
województwa morawsko-
śląskiego, Ivo Vondráka. 
 (dc)

TRZYNIEC
Prezydent miasta Věra Pal-
kovská corocznie odwiedza 
w szpitala pierwszego trzy-
nieckiego obywatela, uro-
dzonego w nowym roku i 
przekazuje mu prezent. Tym 
razem ze względu na pan-
demię odwiedziny nie były 
możliwe. Z ojcem chłopca, 
który przyszedł na świat 
2 stycznia i otrzymał imię 
Luka, prezydent spotkała się 
w ratuszu. Vojtěch Dohnal 
jest członkiem zarządu mia-
sta oraz dyrektorem Domu 
Kultury „Trisia”.  (dc)

TRZYNIEC

KARWINA

BOGUMIN

OSTRAWA
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Siostra Janina Chmielowska
przełożona Wspólnoty Chleb Życia,  
w rozmowie z Onetem

CYTAT NA DZIŚ

•••
Spory polityczne istniały zawsze, ale nie 
musiały się przerodzić w walkę plemion. 
Nie chodzi o to, żebyśmy myśleli jednakowo. 
Chodzi o to, żebyśmy potrafili się szanować 
i nie traktowali drugiego człowieka, który 
myśli inaczej, jako wroga, którego należy 
zaorać i unicestwić

W połowie grudnia 
Polski Związek 
Kulturalno-Oświatowy 
wraz z redakcją 
„Zwrotu” ogłosili 
kolejną edycję 
konkursu Inicjatywy 
PZKO. W tym roku 
nominacje do niego 
zgłaszały cztery 
redakcje: „Zwrotu”, 
„Głosu”, polskiej 
redakcji Radia Ostrawa 
i polskiej redakcji 
Czeskiej Telewizji 
Ostrawa.

Halina Szczotka/„Zwrot”

I choć mogłoby się wydawać, że 
z powodu pandemii niewiele w 
terenie się działo, wybranie dzie-

sięciu nominowanych nie było wcale 

trudne. Nominacje w tym roku otrzy-
mały: ZR „Błędowice”, Klub Kibica w 
Boconowicach, MK PZKO w Bogumi-
nie-Skrzeczoniu, ZF „Bystrzyca”, MK 
PZKO w Cierlicku-Kościelcu, MK PZKO 
w Gródku, MK PZKO w Jabłonkowie, 

Konkurs Inicjatywy 2020 rozstrzygnięty

MK PZKO w Karwinie-Frysztacie, 
MK PZKO w Lesznej Dolnej oraz 
MK PZKO w Trzanowicach. Wszyst-
kim nominowanym gratulujemy! 

Okazało się, że sytuacja wynika-
jąca z ograniczeń przeciwepide-

micznych sprzyjała nowatorskim 
działaniom, o które w tym konkur-
sie zawsze chodziło.

O północy z niedzieli 27 grud-
nia na poniedziałek 28 grudnia 
zakończyliśmy publiczne głoso-

wanie. Większość 
głosów została od-
dana w sieci, część 
na kuponach dru-
kowanych w „Gło-
sie”. Po podliczeniu 
głosów i dokład-
nym sprawdzeniu, 
czy są zgodne z za-
sadami konkursu, 
ogłaszamy wyniki: 
1. miejsce ex aequo 
zajęły zespoły „By-
strzyca” i „Błędowi-
ce”, które otrzymają 
bon na zakup lub 
naprawę strojów. 
Drugie miejsce w 
tym roku zdobyło 
MK PZKO w Bogu-
minie-Skrzeczoniu, 
które będzie mogło 
zrealizować swój 
bon w polskiej księ-
garni. Wszystkim 
nagrodzonym gra-
tulujemy!

Dodajmy, że tego-
roczną edycję Inicja-
tyw wsparła Funda-
cja „Pomoc Polakom 

na Wschodzie” z  projektu finan-
sowanego ze środków Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów w ramach 
zadania publicznego dotyczącego 
pomocy Polonii i Polakom za gra-
nicą. 

• Letnie zgrupowanie ZR „Błędowice” w Ligotce Kame-
ralnej w 2020 r. Fot. FACEBOOK/BŁĘDOWICE

Do szpitala tak, 
do restauracji nie
Wprowadzone w niedzielę po 

świętach Bożego Narodze-
nia obostrzenia epidemiczne będą 
trwać do końca stanu wyjątkowe-
go. Aż do 22 stycznia obowiązywać 
będą ograniczenia dotyczące swo-
bodnego poruszania się, sprzeda-
ży oraz świadczenia usług. Poin-
formował o tym wczoraj minister 
zdrowia, Jan Blatný, po nadzwy-
czajnym posiedzeniu rządu.

Przedłużenie restrykcji odpowia-
dających najwyższemu, piątemu 
stopniowi zagrożenia epidemiczne-
go PES, rząd przyjął w dniu, kiedy 
RC pobiła kolejny rekord nowych 
przypadków COVID-19. W środę 
przybyło ich 17 668, najwięcej od 
wybuchu pandemii. Zdaniem sze-
fa resortu zdrowia, ograniczenia 
wprowadzone 27 grudnia powinny 
przynieść efekty w przyszłym tygo-
dniu, pod warunkiem, że będą prze-
strzegane. – Obostrzenia zawsze 

można zmienić – dodał Blatný. 
Podkreślił jednak, że np. o otwar-
ciu restauracji na pewno nie będzie 
mowy. – Restauracje w samej swojej 
istocie są miejscami, gdzie ludzie 
spotykają na bardzo bliską odle-
głość, nie mają masek, ponieważ 
jedzą i piją. Z zagranicznych badań 
wynika, że w takich sytuacjach do-
chodzi do dwukrotnie większego 
ryzyka zakażenia – zaznaczył. 

Zmiany na razie nie są przewidy-
wane również w szkolnictwie. Do 
szkół podstawowych mogą przy-
chodzić tylko 1. i 2. klasy, pozosta-
łe, łącznie z klasą 9., obowiązuje 
nauczanie zdalne. Podobnie ma-
turzyści na razie zdani są tylko na 
naukę on-line. 

Poprawi się natomiast sytuacja 
pacjentów leżących w szpitalach 
oraz placówkach dla osób przewle-
kle chorych, którzy dotąd nie mo-
gli spotykać się ze swoimi bliskimi. 

Obecnie wizyty krewnych będą 
możliwe na takich samych warun-
kach, jak w domach opieki spo-
łecznej, czyli po zrobieniu testu i 
założeniu maski wyższego stopnia 
ochrony. Nadal będzie też możliwe 
odwiedzenie pacjenta w terminal-
nym stadium choroby – wystarczy 
„dobra” maska i przestrzeganie za-
sad higieny. 

Minister Blatný poinformował 
wczoraj również o przedłużeniu 
akcji bezpłatnego testowania te-
stami antygenowymi, która pier-
wotnie miała się zakończyć 15 bm. 
– Testy antygenowe pozwalają nam 
wykryć osoby, które – nie wiedząc o 
zakażeniu – mogą zarażać innych. 
Z drugiej strony bez tych testów 
dzienne przyrosty COVID-19 mie-
libyśmy o jedną czwartą niższe, co 
stawiałoby nas w zupełnie innej sy-
tuacji w porównaniu z pozostałymi 
krajami – zauważył. (sch)

Co zrobić 
z choinką?

Koniec okresu świątecznego 
oznacza zwykle pożegnanie 

z choinkami w domach. Ozdoby 
wędrują do szafy, a drzewka na 
śmietnik. W Trzyńcu corocznie 
na kompost przerabianych jest 
kilka tysięcy choinek. Już w tym 
tygodniu pracownicy trzynieckiej 
grupy SMOLO zajmującej się go-
spodarką odpadami komunalny-
mi zebrali w regionie kilkadziesiąt 
iglaków. Kumulacja nastąpiła jed-
nak po środowym  święcie Trzech 
Króli. 

Żegnając się z akcentami świą-
tecznymi w swoim domu, należy 
pamiętać, że choinka nie powin-
na trafić do kontenerów na śmieci 
mieszane czy segregowane. Zosta-
wiamy ją bezpośrednio na śmietni-
sku. 

– Wrzucanie drzewek do zwy-
kłych śmieci nie tylko jest nieeko-
logicznie, ale po prostu zapycha 
kontenery. Choinki to nie odpady 
komunalne, poddajemy je obróbce 

– wyjaśnia kierownik usług komu-
nalnych w grupie SMOLO, Tomáš 
Ondraszek. Jednocześnie informu-
je, że sztuczne choinki powinno się 
odwozić do punktu zbierania odpa-
dów w mieście. 

Te żywe poddawane są dalszemu 
procesowi obróbki w kompostowni 
w Trzyńcu – zrębki zostają zmie-
szane z bioodopadami, a następnie 
produkowany jest kompost. Dla-
tego ważne jest, aby obok konte-
nerów zostawiać żywe choinki bez 
ozdób.

– Powstała masa fermentuje 
przez 6-8 tygodni, następnie doj-
rzewa od trzech do czterech mie-
sięcy – wyjaśnia szef punktu zbie-
rania odpadów SMOLO, Petr Klus. 
Roczna wydajność kompostowni 
to 8400 ton. Obróbce poddawane 
są skoszona trawa, liście, gałęzie i 
resztki roślin z działek i ogrodów, 
które trafiają do miejskiego syste-
mu zbiórki odpadów biodegrado-
walnych.  (szb)

• Nie ma już śladu po napisach, jakie na elewacji Polskiego Gimnazjum im. 
Juliusza Słowackiego wykonali nieznani sprawcy. Do incydentu doszło przed 
świętami Bożego Narodzenia. Sprawą zajmuje się policja.  (r)
Fot. Szymon Brandys

WOLNE 
MIEJSCE PRACY
Gmina Sucha Górna

przyjmie 

REFERENTA 
gospodarki komunalnej

z wykształceniem:
matura lub wyższe
Czas nieokreślony

Chętni powinni postępować
wg ogłoszenia opublikowanego na 

tablicy urzędowej pod nr. 125/2020 
na www.hornisucha.cz
Info: tel. 596 420 171
Oferty należy składać 

do 15. 1. 2021 GŁ-019

Wirtualne spacery 
Śniadanie na Wawelu, popołu-

dnie w Zamku Królewskim w 
Warszawie, a bajka na dobranoc z 
Malborka – takie rzeczy są możliwe 
tylko teraz i tylko on-line. W Polsce 
trwają właśnie zimowe ferie. Z my-
ślą więc o dzieciach i młodzieży 
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu przygotowa-
ło po raz pierwszy wspólną akcję – 
„Ferie po królewsku on-line”.

Dzięki niej codziennie do 17 
stycznia na stronach interneto-
wych siedmiu polskich rezydencji 
królewskich można zwiedzać wy-

brane obiekty, a także uczestni-
czyć w warsztatach i spotkaniach 
ze znanymi youtuberami czy obej-
rzeć bajki i legendy dla najmłod-
szych.

Celem zimowej akcji jest zwięk-
szanie dostępności do narodowych 
instytucji kultury oraz promocja 
edukacji poprzez sztukę, zwłasz-
cza wśród dzieci i młodzieży. Z 
tego powodu w godzinach przed-
południowych rezydencje zapra-
szają do zwiedzania zabytkowych 
sal i poznawania kolekcji podczas 
wirtualnych spacerów.   (wik)
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Skarby »suszańskiej« szatni
W normalnej sytuacji, kiedy sezon karnawałowy rusza pełną parą, kierowniczka ZPiT „Suszanie”, Barbara Mračna, 
z trudem dzieli swój wolny czas pomiędzy próby i występy. W tym roku nie ma jednak normalnej sytuacji. Bale 
zostały odwołane, a stroje karnawałowe w szatni „Suszan”, jak wiszą, tak będą dalej wisiały.

Beata Schönwald

Tak, możemy się spotkać 
nawet dzisiaj – potwierdza 
przez telefon pani Barbara, 

kiedy wyjaśniam cel mojej wizyty 
– pokazanie czytelnikom „Głosu”, 
jakie „skarby” skrywa szatnia „Su-
szan”. Do nowych pomieszczeń 
Gminnego Ośrodka Kultury i Spor-
tu „Suszanka” została ona przenie-
siona pod koniec 2019 roku. – To 
była już bodajże czwarta przepro-
wadzka. Najpierw stroje trzymali-
śmy na strychu Domu PZKO, po-
tem w niewielkim pomieszczeniu 
dawnych warsztatów szkolnych w 
budynku byłej czerwonej szkoły, a 
następnie, kiedy zwolniła się klasa 
na piętrze, tam je przenieśliśmy. 
Zyskaliśmy co prawda tak bardzo 
potrzebną przestrzeń, ale stan 
techniczny sali pozostawiał wiele 
do życzenia. Teraz mogę wreszcie 
powiedzieć, że mamy wszystko – 
miejsca pod dostatkiem i bardzo 
dobre warunki – cieszy się szefowa 
ZPiT „Suszanie”.

Z zawiązanymi oczami...
Dzięki temu, że wszystko, co ma 
związek z szatnią zespołu, pani 
Barbara osobiście nadzoruje, mię-
dzy półkami, wieszakami oraz 
stertami pudeł i pudełek potrafi 
poruszać się nawet z zawiązany-
mi oczami. Tym, którzy nie znają 
szatni jak własnej szafy, ułatwiają 

orientację przezroczyste ścianki 
plastikowych pojemników. – Sam 
napis na pudełku to za mało. Kie-
dy jednak oprócz napisu „kolorowe 
chusty” od razu widzę, o ile mniej 
więcej chodzi sztuk i w jakich ko-
lorach, wtedy wiem, czy do takiego 
pudełka w ogóle warto zaglądać – 
wyjaśnia moja rozmówczyni. 

W sytuacji, kiedy chodzi o tysią-
ce sztuk garderoby i tyle samo dro-
biazgów, wszystko musi mieć swoje 
stałe miejsce. Zwłaszcza że wciąż 
dochodzą rzeczy nowe. – Niedaw-
no zadzwonili do mnie państwo 
Kołkowie z MK PZKO w Sibicy, że 
Kołu pozostały stroje po zespole 
„Sibica” i chce nam je przekazać. 
Te rzeczy leżały przez prawie trzy-
dzieści lat, nie wszystkie będą się 
więc jeszcze nadawać do użytku. 
Każdej sztuce trzeba się jednak 
przyjrzeć z osobna, wyprać, wypra-
sować i nadać numer inwentaryza-
cyjny. Tu z kolei mam do przeglądu 
worek ciuchów bodajże z lat 70. ub. 
wieku. Kiedy pyta mnie ktoś, czy 
ma coś wyrzucić, czy zostawić, to 
mówię, żeby przyniósł to do mnie. 
Zdarza się, że ludzie nawet nie 
mają pojęcia, jakie mają w domu 
skarby. Podam jeden przykład – 
strój cieszyński razem ze srebrną 
biżuterią – mówi Mračna.

Im dłużej rozmawiamy, tym bar-
dziej robię się niecierpliwa. Rusza-
my więc na oględziny. Rozpoczy-
namy je od półek z pudełkami. Jest 

ich około stu. W mniejszych zespół 
trzyma wstążki, warkocze, korale, 
pióropusze, wachlarze, krawaty, 
szelki, rajstopy, podkolanówki, a 
nawet męską białą bieliznę z ba-
wełny. W nieco większych są np. 
chusty i chustki z różnych regio-
nów, damskie bluzki i ciasnochy do 
strojów polskich, czeskich i słowac-
kich, a także chłopięce stroje gó-
ralskie. W największych – spodnie 
do strojów męskich. Natomiast 
pojemniki stojące u góry służą do 
przechowywania nakryć głowy – 
kapeluszów, czapek i beretów.

Stroje  
odzyskujące młodość
Teraz przechodzimy do strefy 
wieszakowej. To najbardziej prze-
stronna część pomieszczenia. 
Konstrukcje, na których wiszą 
damskie kabotki, spódnice i far-
tuchy, męskie koszule, spencery, 
spodnie, kamizelki i wiele innych 
części garderoby dorosłej, a cza-
sem także dziecięcej, zamocowane 
są na dwóch poziomach. Wybór 
jest duży. Są tu stroje krakowskie, 
łowickie i rozbarskie, stroje z re-
gionów wschodniej Słowacji, ale 
też bawarskie, szkockie, a nawet in-
diańskie, chińskie i japońskie oraz 
kostiumy na bale przebierańców. 
Prym jednak wiodą stroje cieszyń-
skie oraz mundury górnicze.

– Samych fortuchów cieszyń-
skich mamy ok. dwustu. Prócz tego 

jest cały rząd sukien cieszyńskich. 
Część z nich, zarówno spódnic, jak 
i żywotków, już przeszła renowację 
i aż się proszą, żeby je włożyć. No i 
jakie są te hafty! Jeden piękniejszy 
od drugiego – przekonuje kierow-
niczka „Suszan”. Pozostałe suknie 
dopiero czekają na odnowę. Czy 
wszystkie uda się ponaprawiać, 
nie wiadomo, bo czasem do szat-
ni górnosuskiego zespołu trafiają 
stroje w opłakanym stanie, znisz-
czone, przedarte, wyświechtane. 
Ich opiekunka ma jednak nadzie-
ję, że przynajmniej niektóre z nich 
uda się przeszyć na mniejsze stroje 
dziewczęce, bo o takie ludzie też 
pytają. – Staram się niczego nie 
wyrzucać, ale zawsze jakoś jeszcze 
wykorzystać. Moim doradcą w tych 
sprawach jest właścicielka czesko-
cieszyńskiej pracowni krawieckiej 
RS Folk, Renata Staś. To dzięki niej 
nasze stare stroje cieszyńskie odzy-
skują młodość – zaznacza. 

Będzie własna naszywka
Jeśli w górnosuskiej szatni jest ja-
kiś strój, który mógłby dorównać 
swoją popularnością strojowi cie-
szyńskiemu, to jest nim mundur 
górniczy. W ub. roku zespołowi 
udało się znacznie poszerzyć jego 
kolekcję o mundury „Majováka”.

– Ponieważ zespół przestał być 
orkiestrą górniczą OKD, zrezygno-
wał również z górniczego stroju. 
Zaproponował je nam i to bezpłat-

nie. Jedynym warunkiem, jaki nam 
postawił, było usunięcie z rękawów 
naszywek „Majováka” i OKD. Za-
stąpimy je własną naszywką „Su-
szan” – przybliża pani Barbara. 

Systematyczne profesjonalne re-
nowacje strojów możliwe są dzięki 
grantom, które zespół otrzymuje z 
projektów składanych przez macie-
rzyste Koło PZKO w górnosuskiej 
gminie. Prócz tego przez okrągły rok 
w drobnych naprawach pomagają 
członkinie Klubu Kobiet, Halina 
Czendlik, Janina Rzyman, Janina 
Szczerba i Małgorzata Wdówka. 
– Niestety, bardzo nam brakuje 
pani Halinki Klimas, która potra-
fiła wszystko uszyć i była na każde 
zawołanie. Taka zapalona społecz-
niczka, która umie przeszyć i na-
prawić, bardzo by się nam przydała 
– stwierdza moja rozmówczyni. 

Obecnie, w czasie lockdownu do 
szatni „Suszan” rzadko kto zaglą-
da. Dlatego Barbara Mračna oraz 
jej koleżanki, Marcela Bura, Jani-
na Rzyman i Urszula Słowik, zre-
zygnowały na okres przejściowy z 
regularnych wtorkowych dyżurów. 
Mają nadzieję, że nie potrwa to 
zbyt długo.  

3830
pozycji liczy aktualny spis inwen-
taryzacyjny szatni ZPiT „Suszanie”. 
Mniej więcej jedna czwarta z nich 
składa się z kilku podpozycji. Np. 
strój krakowski damski, to spódni-
ca, fartuch, halka, koszula, serdak, 
wianek i korale. W rezultacie można 
mówić o blisko 10 tys. sztuk gardero-
by męskiej, damskiej i dziecięcej. Spis 
nie obejmuje natomiast dodatków, 
takich jak wstążki, ozdoby, paski itp. 
Ostatnia inwentaryzacja została tutaj 
przeprowadzona po przeprowadzce 
w styczniu ub. roku. Trwała przez 
dwa tygodnie i pomagało przy niej 
ok. 30 osób – członków zespołu oraz 
MK PZKO w Suchej Górnej.

Zespół w 2020 roku 
Dla ZPiT „Suszanie” miniony rok 
wbrew pandemii i wynikających z 
niej ograniczeń z pewnością nie był 
rokiem straconym. Przeciwnie, moż-
na mówić o rozwoju. Na pierwszą 
próbę, która odbyła się 10 stycznia, 
przyszło 21 młodych ludzi chętnych, 
żeby tańczyć w zespole. Nie spodzie-
wano się takiego zainteresowania i 
kierownictwo musiało z dnia na dzień 
dostosować się do nowej sytuacji, 
bo nagle zespół zaczął liczyć ok. 50 
osób. Co ciekawe, wszyscy wytrwali.
Chociaż próby musiały zostać na dwa 
miesiące przerwane, „Suszanom” 
udało się przygotować do sezonu 
letniego i wystąpić w Doloplazach 
koło Ołomuńca, w Lesznej Dolnej 
oraz Rożnowie pod Radhoszczem, 
a także zrealizować tygodniowe 
zgrupowanie. W efekcie na ostatnim 
występie w Rożnowie zatańczyli rów-
nież nowicjusze. 

• Przy inwentaryzacji strojów pomagały 
również osoby bezpośrednio niezwiąza-
ne z zespołem. Fot. BRONISŁAW ZYDER

• Barbara Mračna pokazuje suknię cie-
szyńską po renowacji.

• W szatni „Suszan” można wypożyczyć 
także dodatki.

• Przezroczyste ściany pojemników uła-
twiają orientację wśród tysięcy drobia-
zgów. Zdjęcia: BEATA SCHÖNWALD

Ortopedia poczeka na pacjentów
Dokończenie ze str. 1

W normalnych okoliczno-
ściach szpital wykonuje w 

ciągu roku ponad 700 zabiegów 
wszczepienia endoprotez cało-
ściowych, w większości bioder 
i kolan, mniej więcej tyle samo 
pozostałych operacji ortope-
dycznych oraz ok. 350 operacji 
kręgosłupa. W ubiegłym roku en-

doprotez było 560, operacji krę-
gosłupa ok. 230. – Po poszerzeniu 
ortopedii zamierzamy podnieść 
liczbę zabiegów o 180 endoprotez 
całościowych i 380 pozostałych 
zabiegów ortopedycznych – po-
dzielił się planami dyrektor szpi-
tala, Tomáš Canibal. 

Od wtorku działają przychod-

nie specjalistyczne na parterze 
nowego pawilonu: ortopedyczna, 
chirurgii kręgosłupa, protetyki 
ortopedycznej i anestezjologicz-
na. Zostały tam przeniesione ze 
starszego budynku ze względu 
na ciasnotę i nieodpowiednie wa-
runki. 

Na pierwszym piętrze, gdzie 

wybudowano oddział opieki 
długoterminowej, pokoje są już 
wyposażone w meble i sprzęt. W 
środę, podczas wizyty redaktorki 
„Głosu”, pielęgniarki rozwoziły 
pościel. Oddział został utworzo-
ny przede wszystkim z myślą o 
starszych pacjentach, którzy po 
wypisaniu ze specjalistycznych 

oddziałów nie są w na tyle do-
brym stanie, aby mogli wrócić 
do domu. Obecnie, jeżeli zajdzie 
taka potrzeba, oddział będzie 
przyjmował chorych z koronawi-
rusem. 

Nowy pawilon posiada klima-
tyzację, co latem zapewni cho-
rym większy komfort.  (dc)

Stracony sezon narciarski?
Wchodząc na strony internetowe biur podróży oferujących urlopy zimowe, możemy odnieść wrażenie, że wszystko 
jest po staremu – wyświetlają się oferty licznych wycieczek na narty w Alpy czy Dolomity. Dopiero jednak po 
chwili gdzieś z boku czy z rogu ekranu wyskakuje informacja o ograniczeniach związanych z koronawirusem. 

Danuta Chlup 

Najczęściej odwiedzanymi 
krajami alpejskimi przez 
narciarzy i snowboardzi-

stów z RC są Austria i Włochy. W 
pierwszym z nich w chwili obec-
nej ośrodki narciarskie działają, 
jednak tylko dla miejscowych, 
ponieważ hotelom i pensjonatom 
nie wolno przyjmować turystów. 
Wjazd do Austrii jest związany z 
koniecznością odbycia kwarantan-
ny. Na stokach narciarskich obo-
wiązują ścisłe zasady sanitarne, 
kabiny i gondole mogą być zajęte 
przez turystów tylko w 50 procen-
tach.

– W miejscach służących do 
wsiadania i wysiadania, w kabi-
nach i gondolach, na kanapach 
z osłoną przeciwwiatrową oraz we 
wszystkich zamkniętych pomiesz-
czeniach, czyli wszędzie tam, gdzie 
nie mogą być przestrzegane mini-
malne odstępy, obowiązują maski 
z filtrem FFP2. Na wyciągach krze-
sełkowych, talerzykowych i innych 
bez osłony wystarczą zwykłe ma-
seczki – czytamy na stronie inter-
netowej kompleksu narciarskiego 
Dachstein-West. 

We Włoszech wyciągi narciarskie 
w ogóle jeszcze w tym roku nie ru-
szyły. Pierwotnie miały otrzymać 
zielone światło z Rzymu 7 stycznia, 
jednak po krytyce ze strony władz 
regionalnych, które termin ten 
uznały za przedwczesny ze wzglę-
du na rozwój pandemii, minister 
zdrowia Roberto Speranza podjął 
decyzję o przesunięciu początku 
sezonu na 18 stycznia. Również 
we Włoszech obowiązuje przyjezd-
nych z RC kwarantanna. 

W wycieczkach narciarskich do 
Austrii i Włoch specjalizuje się 
m.in. Jiří Janík, który od ćwierć 
wieku prowadzi z żoną biuro po-
dróży CK Turista w Ostrawie. W 
ofercie ma wyjazdy indywidualne, 
jak również wycieczki autokarowe. 

– Ten sezon narciarski zaczynam 
powoli uważać za stracony, choć 
tli się jeszcze we mnie nadzieja, że 
może kiedyś na przełomie lutego i 
marca uda się jakąś wycieczkę do-
prowadzić do skutku. Skupiam się 
już raczej na ofercie na grudzień, 
czyli na sezonie 2021/2022 – przy-
znał Janík w rozmowie z „Gło-
sem”. – Teoretycznie sprzedaje-
my wycieczki, ale tylko najwięksi 
optymiści kupują terminy w lutym 
lub marcu. To jakieś 5-10 procent 
klientów w porównaniu z poprzed-
nim rokiem. Zresztą obawiam się, 

że także tym optymistom będzie-
my oddawali pieniądze, ponieważ 
jeżeli w krajach docelowych nie 
będą działały ośrodki ani hotele, a 
po przekroczeniu granicy będzie 
obowiązywała kwarantanna, to nie 
będziemy mogli zrealizować żad-
nych wyjazdów. 

Lepiej sytuacja wygląda w Szwaj-
carii. Według ostatnich informacji 
na stronie czeskiego Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych, kraj ten nie 
wymaga od przyjezdnych z RC ani 
kwarantanny, ani negatywnego 
testu PCR na COVID-19. Ośrodki 
narciarskie działają, jednak nie 
wszystkie. Wiele zależy od decyzji 
władz poszczególnych kantonów. 
Ambasada RC w Bernie ostrzega, 
że każdy z 26 kantonów może z 
dnia na dzień zamknąć ośrodki. 
Turysta z Czech musi liczyć się z 
takim ryzykiem. 

W grudniu była nadzieja, że 
można będzie wyjechać na narty 

lub snowboard na Słowację. Jak 
podaje portal Onthesnow.sk, w 
ostatnich dniach roku działało po-
nad 20 ośrodków narciarskich. Po 
dużym wzroście zachorowań na 
COVID-19 oraz niepokojącej liczbie 
zgonów, rząd słowacki wprowadził 
od 1 stycznia bardzo surowe obo-
strzenia. Do 24 stycznia obowią-
zuje zakaz działalności ośrodków 
narciarskich, baza noclegowa nie 
może przyjmować turystów. Prze-
mieszczanie się osób jest mocno 
ograniczone. Aby wjechać z Czech 
na Słowację, wystarczy co prawda 
przedstawić negatywny test (nawet 
antygenowy), ale to w obecnej sy-
tuacji nie rozwiązuje sprawy urlo-
pu u wschodnich sąsiadów. 

W przypadku wyjazdu do wszyst-
kich wymienionych krajów trzeba 
się liczyć z koniecznością odbycia 
kwarantanny lub wykonania na 
własny koszt testu na COVID-19 po 
powrocie do RC.  

Ośrodki narciarskie na indeksie
Ośrodki narciarskie w RC będą zamknięte jeszcze co najmniej dwa tygodnie. Tak 
zdecydował wczoraj rząd na swoim nadzwyczajnym posiedzeniu. – Starałem 
się zaproponować opcję, która przy dotrzymaniu określonych warunków po-
zwoliłaby na sterowane uprawianie narciarstwa. Uwzględniłem jednak sytuację 
epidemiczną w kraju oraz to, jak postępują inne państwa – powiedział minister 
przemysłu i handlu oraz minister transportu, Karel Havlíček.
Problem dotyczy 450 działających na terenie RC ośrodków narciarskich – 150 
większych i 300 mniejszych, które łącznie zatrudniają 45 tys. osób, a w ciągu 
sezonu obsługują 2,5 mln narciarzy. Zdaniem ministra, chodzi o specyficzną gru-
pę przedsiębiorców, którzy w ciągu kilku miesięcy, a czasem nawet w ciągu kilku 
tygodni muszą zarobić na cały rok. Dlatego już w poniedziałek chce przedstawić 
rządowi i dać mu pod uchwałę program kompensacyjny przygotowany na miarę 
dla ośrodków narciarskich. – Jeszcze dziś spotkam się w tej sprawie z premie-
rem, wicepremierką oraz szefem Stowarzyszenia Ośrodków Górskich, panem 
Knotem – przekonywał szef resortu. Dodał, że wpływy z ośrodków narciarskich 
do budżetu państwa wynoszą 13 mld koron rocznie. 
Pociechą dla spragnionych białego szaleństwa mieszkańców RC może być na 
razie tylko to, że – jak zabrzmiało na wczorajszej konferencji – RC nie będzie 
kopiowała niemieckich rozwiązań, które zabraniają nawet przyjazdu do niedzia-
łających ośrodków. – Chcemy, żeby ludzie mogli tam przynajmniej przyjechać i 
spędzić czas na świeżym powietrzu – dodał Havlíček.  (sch)

• Włoski region narciarski Val di Fiemme z 
czasów sprzed pandemii. 
Fot. DANUTA CHLUP
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Rys. WŁADYSŁAW OWCZARZY

Fot. ARC rodziny 

D L A  D Z I E C I P U B L I C Y S T Y K A

NOWOROCZNE DYWAGACJE

WITAMY

GŁOSIK I LUDMIŁKA

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

Prosimy o nadsyłanie listów o objętości do 2000 znaków ze spacjami.

Anioły poradziły 
sobie z agentem 
W Trzyńcu-Nieborach tradycją są jasełka wystawiane przez 
teatrzyki dziecięce. Do Domu PZKO w okresie świątecznym 
tłumnie przybywają goście, aby obejrzeć co roku inną, ale zawsze 
pomysłową i wesołą wersję historii o narodzeniu Jezusa. W tym 
roku spektakl musiał odbyć się w Internecie. 

Danuta Chlup

Halina Szczotka, kie-
rowniczka teatrzyków 
„Gapcio” i „GAPA3”, 

wyćwiczyła z dziećmi „Jasełka 
z Agentem”. O jakie-
go agenta chodziło? 
Oczywiście o agenta 
piekła, z którym – na 
szczęście – poradził 
sobie niebiański kon-
trwywiad. 

– Samo nagranie 
zajęło zaledwie kilka 
prób. W tak zwanym 
międzyczasie wpro-
wadzono nowe obo-
strzenia, w tym zakaz 
spotykania się, więc 
niektóre sceny, dzię-
ki pomocy rodziców i 
starszego rodzeństwa, dograno w 
domach dzieci. Mamy w zespo-
łach nawet po troje rodzeństwa, 

co ułatwiało sprawę. Poważnym 
utrudnieniem w przygotowaniu 
jasełek był obowiązujący w Cze-
chach zakaz śpiewania. W mon-
tażu wykorzystano więc kolędy 
i pastorałki nagrane wcześniej 
– opowiedziała pani Halina, któ-

ra sama zajęła się montażem fil-
mu. Uzupełniła go napisami oraz 
śmiesznymi wstawkami („Kró-

lowie nie mają korony? Cenzura 
2020!”). 

Pan Andrzej Macoszek przy-
gotował warstwę muzyczną. Ca-
łość ma około dziesięciu minut, 
ale – jak się sama przekonałam, 
oglądając nagranie – w tym nie-

długim czasie wiele 
się wydarzy! 

„Jasełka z Agentem” 
miały internetową 
premierę w pierw-
szym dniu świąt Boże-
go Narodzenia. Nadal 
można je oglądać w 
Internecie, na stronie 
facebookowej GAPA3 
i Gapcio.

Pani Halina przy-
znała, że dzieci tęsk-
nią już za spotykaniem 
się, za normalnymi 
próbami teatralnymi. 

W tym roku szkolnym oba zespo-
ły miały tylko kilka prób, w okre-
sie poluzowania obostrzeń. 

Dekoracje na kiermasz
• W polskim przedszkolu w 
Orłowej odbył się w grudniu ka-
meralny kiermasz świąteczny, na 
którym sprzedawano przedmioty 
dekoracyjne wykonane podczas 
zajęć przez dzieci i panie nauczy-
cielki. Za zebraną kwotę udało się 
kupić nowe pomoce i zabawki dla 
przedszkola.  (dc)
Fot. ARC przedszkola

– Mamy tu problem, agenta 
piekła! Co z nim mamy 
zrobić?
– Zrobić z niego człowieka! 

ze spektaklu „Jasełka z Agentem”

• „Jasełka z Agentem” można obejrzeć w Internecie. Fot. FB/GAPA3 i Gapcio

Tereska urodziła się 21 sierpnia 
ub. roku w szpitalu w Ostrawie. 
Ważyła 3700 g, mierzyła 51 cm. 
Jest drugim dzieckiem Mariana i 
Łucji Barabaszów (z domu Drong). 
Na siostrzyczkę czekał w domu w 
Hulczynie 10-letni brat Daniel. 
Dziewczynka otrzymała imię po 
prababci. Zdjęcie do redakcji prze-
słała prababcia Anna i dziadkowie 
z Milikowa.

Teresa jest imieniem pochodze-
nia greckiego. Pierwotnie oznacza-
ło ono mieszkankę wyspy Thera, 
która dziś nosi nazwę Santorini. 
Do najbardziej znanych kobiet o 
tym imieniu należała Matka Tere-
sa z Kalkuty.  (dc)

Skrzaty nie przenoszą koronawirusa 
Głosik przeżywał okres buntu 
przeciwko narzuconym obo-
strzeniom i nakazom. – Wiesz co, 
Ludmiłko, od dziś nie będę nosił 
żadnej maseczki. Przecież my je-
steśmy skrzatami, a nie ludźmi. 
Zwierzęta też nie chodzą w ma-
seczkach. 

– Uważasz się za zwierzę? – 
Ludmiłka podniosła brwi ze zdu-
mienia. 

– Oczywiście, że nie – zaperzył 
się Głosik. – Ale ludźmi też nie jesteśmy. Nie musimy zatem prze-
strzegać przepisów dotyczących ludzi! Policja nie może nam wlepić 
mandatu. A poza tym nie słyszałem jeszcze o żadnym skrzacie, który 
zachorowałby na COVID-19!

Ludmiłka musiała przyznać, że Głosik ma w gruncie rzeczy rację. 
Ale i tak nie czuła się komfortowo, kiedy we dwoje udali się na zakupy. 
Do tej pory zawsze oboje mieli usta i nosy zasłonięte. 

– Bez maseczki nie wolno wchodzić do środka – powiedziała suro-
wym głosem sklepikarka. Poprzednio zawsze uśmiechała się do skrza-
tów, teraz minę miała poważną. 

– Przestudiowałem dokładnie wszystkie przepisy i ustaliłem, że 
skrzatów maseczki nie obowiązują – oświadczył stanowczo Głosik. 
– Skrzaty nie przenoszą koronawirusa. 

Ekspedientka nie wyglądała na przekonaną. Rozejrzała się bezrad-
nie po niedużym wnętrzu. Starsza klientka wkładająca mleko do ko-
szyka z obawą przyjrzała się Głosikowi. 

Sklepikarka ściszyła głos. 
– Być może masz rację. Być może właściwie zrozumiałeś przepisy. 

Ale starsi ludzie boją się zarazić. Mógłbyś mimo wszystko założyć ma-
seczkę? Nie dla przepisów, nie z powodu mandatu, ale dlatego, aby 
inni ludzie poczuli się bezpieczniej... – poprosiła. 

Głosik już chciał zaprotestować, że nikt go nie będzie do niczego 
zmuszał. Ale zanim otworzył usta, zawstydził się. Wiedział przecież 
dobrze, że ważniejsze od przepisów jest to, aby inni dobrze się czuli w 
naszym towarzystwie.  (dc)

Styczniowe »Ogniwo«
Skończył się stary rok i nad-

szedł kolejny. Taka jest już 
kolej rzeczy. Nowy Rok to przede 
wszystkim rewia balowych kre-
acji, życzeń, aby spełniały się 
plany i marzenia, a także różnych 
postanowień. A więc, witajcie w 
2021 roku! Przypominam nieco 
złośliwie, że to ostatnia chwila 
na wybór postanowień nowo-
rocznych. Mogą być one różne… 
Nauczenie się w końcu w nowym 
roku jakiegoś języka, np. angiel-
skiego, rozpoczęcie uprawiania 
jakiegoś ciekawego sportu też 
raczej nie zaszkodzi. A macie na 
to przecież tylko kilka miesięcy. 
Ale czy jest też, Czytelnicy, inne 
podejście? Jest! Dajemy sobie 
spokój z postanowieniami i obiet-
nicami. Bierzemy styczeń i cały 
nowy rok takim, jakim jest…, czy-
li jako kolejny miesiąc, a nie żad-
ną mityczną datę. 

Do nauki jednak możemy za-
brać się w każdej chwili. Nieza-
leżnie od wszystkiego. Bądźmy 
gotowi na dobre zmiany w do-
wolnym miesiącu i w dowolnym 
okresie naszego życia. A patrząc 
na miniony rok, który był tak 

trudny? Pożegnajmy to, co spra-
wiało nam troski i wierzmy, że 
nadchodzący rok będzie od nich 
wolny i o wiele lepszy!

A o czym możecie przeczytać w 
najnowszym „Ogniwie”? Na uwa-
gę na pewno zasługuje wywiad z 
Filipem Böhmem, uczniem klasy 
dziewiątej Szkoły Podstawowej 
im. Gustawa Przeczka w Trzyńcu. 
Lubi przedmioty ścisłe, zwłasz-
cza fizykę i matematykę. To wła-
śnie w nich odnosi znaczące suk-
cesy. Możecie przeczytać również 
o wyprawie do Kenii, autorstwa 
Tiffany i Tobiasa Sajdoków pt. 
„Hakuna matata” (w języku su-
ahili: nie ma problemu). Ich opis 
wyprawy zaczyna się tak: „Kenia 
to przede wszystkim... safari. 
Dlatego też z myślą o możliwości 
podglądania dzikich zwierząt w 
ich naturalnym środowisku pla-
nowaliśmy ten wyjazd. Jako bazę 
wypadową wybraliśmy piękne 
białe plaże Diani Beach, stam-
tąd wyruszaliśmy odkrywać ten 
bardzo ciekawy kraj. Kierunek 
Afryka obraliśmy rok temu w cza-
sie świątecznej przerwy w nauce 
i tym razem spędziliśmy Wigilię 

wśród afrykańskich zwierząt. 
A dokładnie w najpopularniej-
szym parku narodowym na wy-
brzeżu Kenii – w Tsavo...”.

Również w tym numerze 
„Ogniwa” nie zabrakło rubryki 
„Czytam, bo lubię” oraz informa-
cji o wynikach konkursu czytel-
niczego. Opublikowano również 
dwie prace konkursowe, a więc 
recenzje przeczytanych książek. 
Dla Czytelników przygotowano 
również inne ciekawe rubryki, 
m.in. „Fotoprzygody” (przygoda 
z fotografią oraz konkurs fotogra-
ficzny), „Psychotest historyczny” 
(z przymrużeniem oka) pt. „Gdy-
by tak przenieść się w czasie”, a 
także „Ciekawostki”, a więc in-
formacje z różnych dziedzin o 
nowym roku, sylwestrze i tajdze. 
Dla miłośników języka angiel-
skiego przygotowano „English 
Is Fun”, czyli ciekawostki języka 
angielskiego, natomiast dla pa-
sjonatów nauki rubrykę „Śladami 
odkrywców i podróżników”.

A mnie nie pozostaje nic inne-
go, jak życzyć miłej lektury i zdro-
wia w 2021 roku!

 Jan Kubiczek

Porady »wujka« Google’a
Jest jedno narzędzie, które zna prawdę o otaczającym nas świecie. Czy państwo już wiedzą, co mam na myśli? 
Tak, oczywiście chodzi o wyszukiwarkę Google’a. Jak w soczewce odbijają się w niej nasze lęki, w małe okienko 
wpisujemy odwieczne pytania o to, jak być szczęśliwym oraz szukamy recepty na dopadające nas choroby.

Tomasz Wolff

Nikogo nie trzeba chyba 
przekonywać, że inter-
netowa wyszukiwarka to 

jedno z najważniejszych narzędzi 
we współczesnym świecie. Także 
dzięki niej świat wystrzelił. Wy-
starczy kilka, kilkanaście sekund 
i już znamy odpowiedzi na nurtu-
jące nas pytania i dylematy. Kie-
dyś szukając połączeń kolejowych 
wertowaliśmy rozkłady jazdy, dziś 
maszyny zrobią wszystko za nas 
i w ciągu niecałej minuty znajdą 
połączenia z Czeskiego Cieszyna 
do Wiednia czy Monachium. Lot 
z Pragi czy Warszawy do Nowe-
go Jorku? Proszę bardzo, jest tyle 
wyszukiwarek podniebnych po-
łączeń. Pod koniec roku anality-
cy Google’a podzielili się danymi 
odnośnie wyszukiwań w Polsce. 
To bardzo ciekawa, choć – przy-
znajmy to szczerze – spodziewana 
lektura.

•••
Dla nikogo nie będzie niespo-
dzianką, jak napiszę, że absolutny 
prym w 2020 wiódł... koronawirus. 
Wygrał jednak nie tylko katego-
rię „Hasła najszybciej zyskujące 
na popularności” (na pierwszym 
miejscu „koronawirus”, na drugim 
„koronawirus w Polsce”, na trze-
cim „wybory USA”, a na czwartym 
znowu „koronawirus porady”; na 
7. „koronawirus mapa”). Zwyciężył 
również w „Tematach, o których 
się mówiło”, co przejawiło się we 
wpisywaniu takich haseł, jak „Bon 

turystyczny”, „Nowe obostrzenia”, 
„Tarcza antykryzysowa” oraz „Loc-
kdown”. Na tym jednak nie koniec 
covidowego szaleństwa. Przeana-
lizujmy najczęściej wyszukiwane 
hasła z frazą „jak zrobić?”. Zacznę 
od końca – „jak zrobić chleb”, „jak 
zrobić laurkę dla mamy”, „jak zro-
bić kopytka”. Ale już czołówka 
zestawienia mówi sama za siebie. 
Wygrała fraza „jak zrobić płyn an-
tybakteryjny” (swoją drogą cieka-
we, że wiosną był towarem deficy-

towym, a dziś zalega na półkach), 
potem „jak zrobić maseczkę bez 
szycia” (na początku one także były 
towarem na wagę złota), „jak zrobić 
drożdże” i „jak zrobić zakwas na 
chleb” (w obawie przed wychodze-
niem z domu nagle zrodziła się cała 
armia piekarzy). I na koniec jeszcze 
jedna kategoria – najczęściej wy-
szukiwane hasła z frazą „jak”. Nie 
będzie chyba niespodzianki, jak 
napiszę, że na pierwszych trzech 
miejscach znalazły się: „jak uszyć 

maseczkę”, „jak zrobić płyn anty-
bakteryjny” oraz „jak złożyć bon 
turystyczny”. Dopiero na ósmym 
miejscu sklasyfikowano frazę „jak 
szybko schudnąć”, a przecież do-
wiedziono już dawno, że „w zdro-
wym ciele, zdrowy duch”. 

W innych kategoriach raczej nie 
było niespodzianek. Na przykład 
najczęściej wyszukiwanym poli-
tykiem nad Wisłą był Joe Biden, 
nowy prezydent Stanów Zjedno-
czonych. Na trzecim miejscu upla-

sował się ten, który z nim przegrał, 
czyli Donald Trump. Drugi był 
natomiast ten, który nie wygrał 
wyborów prezydenckich nad Wi-
słą, Rafał Trzaskowski, a szósty 
Andrzej Duda. Dla mnie zaskocze-
niem w zestawieniu jest Margaret 
Thatcher, premier Wielkiej Bry-
tanii w latach 1979-1990, zmarła 
przed ośmiu laty, która – tak jakby 
– została wyrwana z politycznego 
niebytu.

•••
W roku 2021 – tak się obawiam – 
prym dalej będzie wiódł COVID-19, 
choć zmieni się zapewne geografia 
wyszukiwania. Polacy nie będą już 
szukali porad nad temat maseczek, 
domowych chlebów czy płynów do 
dezynfekcji dłoni. Rekordy popu-
larności będzie biła szczepionka. 
Już widzę te pytania: „czy warto się 
zaszczepić”, „czy szczepionka za-
wiera chip”, „czy szczepionka jest 
bezpieczna”. Google tak chętnie 
przyjmuje pytania, ale o odpowie-
dzi w tym przypadku nie będzie 
wcale prosto. Bo wydaje się, że w 
dobie pandemii, na koronawiru-
sie zna się co drugi obywatel, więc 
trudno będzie oddzielić fakty od 
mitów. Tak samo nikt nie udzieli 
nam przejrzystej odpowiedzi na 
pytanie, które może stać się czar-
nym koniem w 2021 roku: „co zro-
bić, żeby nie zwariować”. A może 
odpowiedź jest banalna – jak naj-
mniej czasu spędzać w sieci, uni-
kać jak ognia „wujka” Google’a i po 
prostu cieszyć się każdym dniem.
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PRELUDIUM WOLNOŚCI (1)

14-19 sierpnia 1980
Przed rokiem nad Wisłą świętowano 40-lecie „Solidarności”. Z tej okazji Ośrodek KARTA przygotował liczący 12 
odcinków cykl publikacji poświęcony Niezależnemu Samorządnemu Związkowi Zawodowemu. Dziś publikujemy 
pierwszy odcinek, kolejne będą się ukazywać zawsze w piątek.

U progu lat 80. na brak wolności w Pol-
sce nakłada się narastający kryzys 
gospodarczy. Podniesienie cen żyw-

ności – 1 lipca 1980 – staje się powodem prote-
stów w zakładach w różnych częściach kraju, w 
tym najbardziej znaczących – strajków w regio-
nie lubelskim. Wkrótce pojedyncze, miejscowe 
wystąpienia przeradzają się w zjawisko o cha-
rakterze ogólnokrajowym. Epicentrum ruchu 
staje się Stocznia Gdańska im. Lenina, gdzie w 
odpowiedzi na zwolnienie działaczki opozycyj-
nej Anny Walentynowicz wybucha 14 sierpnia 
strajk okupacyjny. Wkrótce do protestu przy-
łączają się inne zakłady Trójmiasta. Zawiązuje 
się Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, który 
reprezentować ma wszystkie strajkujące zakła-
dy. MKS ogłasza 21 postulatów; najważniejszy z 
nich dotyczy powołania wolnych związków za-
wodowych. MKS domaga się rozmów z przed-
stawicielami władz centralnych.

Bogdan Borusewicz,
działacz Komitetu Samoobrony Społecznej 
„KOR” i Wolnych Związków Zawodowych 
(WZZ)
To była moja jednoosobowa decyzja. Z nikim 
jej nie konsultowałem. Wiedziałem, że mu-
szę ją podjąć, choć była ryzykowna. Miałem 
świadomość, że jeśli strajk się nie uda lub 
dojdzie do rozlewu krwi, pójdę na długie lata 
do więzienia. Ale wyrzucają Walentynowicz, 
więc nie mam wyjścia. (…) 

Od 1 sierpnia mieszkałem poza domem i 
przygotowywałem ten strajk. Począwszy od 
spraw technicznych, po psychologiczne na-
stawienie grupy inicjującej. To były trzy oso-
by z Wolnych Związków: Bogdan Felski, Lu-
dwik Prądzyński i Jerzy Borowczak – bardzo 
młodzi stoczniowcy.

(…) Zastanawiałem się, czy oni będą w sta-
nie udźwignąć ciężar tego strajku. W końcu 
im powiedziałem, co było chyba decydują-
cym argumentem: „Nie mam złudzeń, że po 
wyrzuceniu z pracy Anny Walentynowicz 
jesteście następni w kolejce. Tym strajkiem 
bronicie też własnej skóry”.

Gdańsk, początek sierpnia 1980
„Dzień jedności”, z Bogdanem Borusewiczem 

rozmawiał Jarosław Kurski, „Gazeta Wyborcza”,  
nr 193/2000

Jerzy Borowczak,
robotnik ze Stoczni Gdańskiej
Z góry przewidywaliśmy, że kierować straj-
kiem ma Lechu (Wałęsa). Bo go ludzie tu 
znają. (...) Wiedzieliśmy, że on dobrze prze-
mawia, że ma dobry kontakt, przecież on tu 
na rocznicę Grudnia przemawiał. Jak on tu-
taj dawał czadu, wiara aż huczała! (…)

 (14 sierpnia) Przyszedłem do Stoczni o 4.15. 
Po rozwieszeniu plakatów przygotowałem so-
bie ulotki, miałem 500 sztuk i każdemu, kto 
wchodził do Stoczni, dawałem ulotkę, mówiąc: 
„Masz i czytaj! Dziś strajkuje cała Stocznia”.

Gdańsk
Jerzy Borowczak, „Człowiek rodzi się i żyje 

wolnym”, „Tygodnik Solidarność” nr 20/1981;  
„Biuletyn Informacyjny” nr 6/1980

Z ulotki podpisanej przez 
Komitet Założycielski WZZ 
i redakcję »Robotnika Wybrzeża«
Anna Walentynowicz stała się niewygodna, 
bo swoim przykładem działała na innych. Sta-
ła się niewygodna, bo broniła innych i mogła 
zorganizować kolegów. Jest to stała tendencja 
władz, aby izolować tych, którzy mogli stać się 
przywódcami. Jeżeli nie potrafimy się temu 
przeciwstawić, nie będzie nikogo, kto wystą-

pi przeciw podwyżce norm, łamaniu BHP czy 
zmuszaniu do nadgodzin. Dlatego apelujemy, 
wystąpcie w obronie suwnicowej Anny Wa-
lentynowicz. Jeżeli tego nie uczynicie, wielu 
z Was może się znaleźć w podobnej sytuacji. 

Archiwum Opozycji Ośrodka KARTA

Lech Wałęsa,
były pracownik Stoczni Gdańskiej,  
działacz KSS „KOR” i WZZ
Usłyszałem syreny jeszcze w domu, wiedzia-
łem, że tam się zaczęło. (…) Danuta w pierw-
szych dniach po porodzie nie czuła się zbyt 
mocno, to nasze szóste, dziewczynka, nie da-
wało jej spokoju. Przy drugiej bramie już się 
kotłowało, ale straż uważnie sprawdzała prze-
pustki, a ja od lat nie miałem wstępu na stocz-
nię. Skręciłem na prawo, w stronę pierwszej 
bramy i tam, między dwiema bramami, koło 
szkoły, jest gdzieś z boku taka mała uliczka, 
tam zaszedłem i przeskoczyłem przez mur.

Gdańsk, 14 sierpnia 1980
Lech Wałęsa, „Droga nadziei”, Kraków 1990

Jerzy Borowczak
Weszliśmy na koparkę, którą zaraz otoczył 
tłum. Wygłosiliśmy przemówienie: „Musimy 
wybrać komitet strajkowy. Potrzebni są nam 
zaufani ludzie, którzy mają autorytet w bry-
gadach. Niech się zgłaszają”. Wtedy zjawił się 
dyrektor ze swoją świtą. (…) 

Dyrektor (Klemens) Gniech powiedział: „Ko-
mitet już macie, ja sobie tu z nimi pogadam, a 
wy idźcie do roboty na wydziały”. Myślałem, 
że już po strajku, że nas załatwił, cwaniak je-
den. I wtedy z tej koparki zobaczyłem, jak od 
bramy kolejowej biegnie Lechu. Cały zziajany 
wpadł na koparkę, złapał mikrofon i krzyknął: 
„Poznaje mnie pan? Dziesięć lat pracowałem 
na Stoczni i czuję się nadal stoczniowcem, 
ponieważ mam mandat zaufania załogi. Już 
cztery lata jestem bez pracy”. A potem powie-
dział: „Zakładamy strajk okupacyjny”. (…)

Siedem postulatów wtedy było. Najpierw 
to było zabezpieczenie, żeby nas nie ruszano 
za strajk. Było zrównanie zasiłków do MSW i 
WP. Przyjęcie Walentynowicz i Wałęsy. I było 
utworzenie (w Stoczni) Wolnych Związków 
Zawodowych, postawienie pomnika i pod-
wyżka płac o 2 tysiące. Utworzenie wolnych 
związków to był najważniejszy punkt nasz, 
przecież myśmy wiedzieli, że jeżeli tego nie 
będzie, to niczego nie będzie. 

Gdańsk, 14 sierpnia 1980
„Biuletyn Informacyjny” nr 6/1980; „Major Bąbel 
miał rację”, „Gazeta Wyborcza” nr 31/2005; Jerzy 

Borowczak, „Człowiek rodzi się i żyje wolnym...”, 
„Tygodnik Solidarność” nr 20/1981

Stanisław 
Kania,
członek Biura 
Politycznego 
KC PZPR, 
na posiedzeniu
Coraz więcej 
cech strajku po-
wszechnego. (…) 
Tow. (Tadeusz) 
Fiszbach ocenia 
sytuację jako 
niebezpieczną. 
W Stoczni poja-
wiają się głosy, 
że warto wyjść 
na ulicę, ale są 
też głosy sprze-
ciwiające się 
temu. Elementy 

kuroniowe nie prą w tym kierunku. (...) Nie 
ma jednak gwarancji, czy tak się nie stanie.

Warszawa, 15 sierpnia 1980
Tajne dokumenty Biura Politycznego.  

PZPR a „Solidarność” 1980-1981, Londyn 1992

Bogdan Borusewicz
Walentynowicz przyjęta do pracy, Wałęsa też, 
jest zgoda na upamiętnienie ofiar Grudnia. I 
– po dłuższych targach – zgoda na podwyżkę, 
na 1500 złotych dla każdego. Wygląda na to, 
że za chwilę delegaci przegłosują zakończenie 
strajku. Siedzę przy Wałęsie, szarpię go za ma-
rynarkę i szepczę: „Przeciągaj! Przeciągaj!”. A 
on mi odpowiada, że nie jest w stanie. (…)

 Panowała ogólna radość, galimatias, Wałę-
sa przy mikrofonie. Dyrektor mówi: „Kończy-
my strajk”, a Lechu na to: „Tak, kończymy”. 
Poszło to od razu na cały zakład i dyrektor 
zaraz po tym zamknął radiowęzeł. Wszyscy 
wstali od stołu i wtedy wpadła na salę pani 
Henryka Krzywonos z MPK i skoczyła do 
Lecha z krzykiem: „Sprzedaliście nas! Teraz 
wszystkie małe zakłady jak pluskwy wydu-
szą!”. Wałęsa pyta, co robić. Mówię, że nie 
wiem, że to chyba koniec. Ręce mi już opadły. 
Więc Wałęsa ponownie chwycił mikrofon: 
„Kontynuujemy strajk solidarnościowy…”. 
Lecz radiowęzeł był już wyłączony. Wtedy 
kobiety – Ewa Ossowska, Alina Pienkowska 
i pani Ania (Walentynowicz) – pobiegły do 
bram, żeby zawracać ludzi do Stoczni.

Gdańsk, 16 sierpnia 1980
„Potrzebna jest wytrwałość”, wywiad z Bogdanem 

Borusewiczem, „Przegląd Polityczny” nr 9/1987

Andrzej Gwiazda,
członek WZZ i prezydium 
Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego
Gdzieś po godzinie 22.00 wszyscy obecni 
przedstawiciele zakładów zasiedli w sali 
BHP i uchwalili, że tworzą Międzyzakładowy 

Komitet Strajkowy. Wybraliśmy prezydium. 
Ktoś zaproponował, żeby przewodniczącym 
został przewodniczący Komitetu Strajkowe-
go Stoczni. Wałęsa wyraził zgodę i podzięko-
wał. (…) Powołaliśmy komisję, która miała 
zebrać wszystkie postulaty z każdego zakła-
du i z nich wyłonić wspólne.

Gdańsk, 16 sierpnia 1980
Janina Jankowska, „Portrety niedokończone. 

Rozmowy z twórcami »Solidarności« 1980-1981”, 
Warszawa 2004

Edward Gierek,
I Sekretarz KC PZPR, w przemówieniu 
radiowo-telewizyjnym
Jest jednak naszym obowiązkiem stwierdzić z 
całą stanowczością, że żadne działania godzą-
ce w podstawy porządku politycznego i spo-
łecznego w Polsce nie mogą być tolerowane. 
(…) Są granice, których nikomu przekroczyć 
nie wolno. Wyznacza je polska racja stanu. 
Poczucie odpowiedzialności za los Ojczyzny.

Warszawa, 18 sierpnia 1980
Zapis wydarzeń. Gdańsk – Sierpień 1980. 

Dokumenty, Warszawa 2000

Jacek Kuroń,
działacz Komitetu Samoobrony Społecznej 
„KOR”, w wywiadzie dla szwedzkiej telewizji
Ten ruch próbuje ratować kraj, ale ratuje go 
przeciw władzom. Grozi więc nam to, że on te 
władze w pewnym momencie obali, bo to jest 
naturalny ciąg. A obalić tej władzy nie można, 
bo strzegą jej sowieckie czołgi. Musimy więc 
przejść po tej linie, zorganizować się przeciw 
władzy, a nie obalić ją. Ten szeroki ruch kor-
poracyjny, ruch związków zawodowych (…), 
te różne stowarzyszenia muszą wymuszać na 
władzy krok po kroku reformy prowadzące na 
stronę demokratyzacji.

Warszawa, 18 sierpnia 1980
Katarzyna Madoń-Mitzner, „Dni Solidarności”, 

„Karta” nr 30/2000

Z oświadczenia  
gdańskiego MKS-u
Jesteśmy pierwszym autentycznym wolnym 
przedstawicielstwem rzesz pracowniczych 
w naszym kraju. Nakłada to na nas wielką 
odpowiedzialność wobec całego społeczeń-
stwa. Naszym głównym celem jest utworze-
nie Wolnych Związków Zawodowych, nie-
zależnych od PZPR i pracodawców, bowiem 
tylko wówczas prawa i interesy pracowników 
mogą być skutecznie bronione. (…)

Oczekujemy więc na przyjazd władz cen-
tralnych. (…) Walczymy o słuszną sprawę i 
zwyciężymy. Z każdym dniem jest nas coraz 
więcej, a od władz zależy jedynie wielkość 
społecznych kosztów zwłoki. 

Gdańsk, 19 sierpnia 1980
Zapis wydarzeń. Gdańsk – Sierpień 1980. 

Dokumenty, Warszawa 2000

W Y W I A D H I S T O R I A

● Sierpień 1980. Plakat „21 x tak” nawiązujący 
do 21 postulatów Międzyzakładowego Komite-
tu Strajkowego, ogłoszonych 17 sierpnia 1980. 

● Gdańsk, sierpień 1980. Strajk w Stoczni Gdańskiej im Lenina. Anna Walentyno-
wicz wśród robotników. Zdjęcia: Witold Górka/Ośrodek KARTA

Rotundę zostawimy  
już w spokoju
W latach 2013-2017 Muzeum Śląska Cieszyńskiego prowadziło na Górze Zamkowej w Cieszynie badania 
archeologiczne, w których wzięła udział dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie. Efektem naukowych penetracji będzie monografia zatytułowana „Rotunda na Górze 
Zamkowej w Cieszynie. Badania archeologiczno-architektoniczne 1941-2017”, którą jeszcze tej zimy cieszyńskie 
Muzeum wyda w ramach ministerialnego programu „Ochrona zabytków archeologicznych”. Od początku projektu 
nadzór nad jego częścią archeologiczną sprawowała Zofia Jagosz-Zarzycka. Teraz kierowniczka Działu Archeologii 
Muzeum Śląska Cieszyńskiego w rozmowie z naszą redakcją przybliża wyniki czteroletnich, naukowych badań.

Witold Kożdoń

W 2013 roku archeolodzy i history-
cy sztuki zajęli się rotundą romań-
ską na Górze Zamkowej po bardzo 
długiej przerwie. Pierwsze zakrojo-
ne na dużą skalę prace przeprowa-
dzono tam bowiem w latach 1941-
1942, kolejne w latach 1947-1954, 
a potem nastąpiła prawie 60-letnia 
przerwa. Czy wasze badania po-
szerzyły wiedzę o Rotundzie św. 
Mikołaja, czy też potwierdziły to, co 
już wiemy? A może zmieniły naszą 
wiedzę w sposób rewolucyjny? 
– Ostatnie prace badawcze mia-
ły charakter weryfikacyjny, czyli 
ich głównym zadaniem było po-
twierdzenie ustaleń dokonanych 
podczas badań wojennych i po-
wojennych. A czy ich efekty są 
rewolucyjne? Przede wszystkim 
prof. Teresa Rudzińska-Chorąży 
potwierdziła swoją hipotezę, iż 
cieszyńska rotunda nie powstała w 
XI wieku, ale została wybudowana 
prawdopodobnie w drugiej połowie 
XII wieku. Jest więc dużo młodsza, 
niż do tej pory przyjmowano.

I to Czesi ją wybudowali...
– Tego nie ustaliliśmy (śmiech), 
choć oczywiście Cieszyn znajduje 
się na pograniczu, więc do budowy 
tej świątyni wykorzystano różne 
technologie i różną myśl technicz-
ną. Także czeską.

Budowniczowie rotundy wzorowali 
się za to na kościołach krakow-
skich?

– „Wzorowali” to złe słowo. Faktem 
jest, iż nasza rotunda jest młodsza 
i podobna do rotund wawelskich, 
ale w średniowieczu tak po prostu 
budowano. Takie były trendy i tak 
wygląda sztuka romańska. Podob-
ne świątynie stawiano nie tylko w 
Polsce, ale także na Morawach czy 
w Czechach. Można więc powie-
dzieć, że na terenach pomiędzy 
Pragą a Krakowem była to w owych 
czasach raczej standardowa bu-
dowla. W trakcie naszych badań 
dokonaliśmy natomiast innej waż-
nej rzeczy. Mianowicie wykonali-
śmy wykop we wnętrzu rotundy 
i sprawdziliśmy, na jakich pod-
stawach ona stoi po rekonstrukcji 
z lat 50. XX wieku, kiedy przebu-
dowano emporę. Wiemy więc, na 
czym ta empora się wspiera. Jej 
betonowe fundamenty są bardzo 
głębokie i niestety zniszczyły pier-
wotne, wczesnośredniowieczne i 
starsze warstwy archeologiczne. 
Trochę nas zabolało, że rekon-
strukcja rotundy stanowiła tak 
dużą ingerencję w nawarstwienia 
historyczne i że ten zabytek zo-
stał potraktowany – z dzisiejszego 
punktu widzenia – w tak mało pro-
fesjonalny sposób.

Wyniki waszych badań nie spowo-
dują przypadkiem, że rotunda znik-
nie z polskiego banknotu dwudzie-
stozłotowego? Bo przecież nie jest 
tak stara, jak wcześniej sądzono, a 
więc pewnie straciła na wartości?
– Faktycznie trochę ją odmłodzi-
liśmy, ale na wartości nie straciła, 

ponieważ cały czas pozostaje naj-
lepiej zachowanym na ziemiach 
polskich kościołem romańskim. To 
nie ulega wątpliwości. 

Kaplica św. Mikołaja na Górze Zam-
kowej w Cieszynie to także najstar-
szy kościół chrześcijański na Śląsku 
Cieszyńskim?
– Tak. Pierwotnie znajdował się w 
obrębie grodu kasztelana, który w 
imieniu władcy administrował tą 
prowincją. Świątynia była wówczas 
dostępna dla wszystkich mieszkań-
ców grodu na Górze Zamkowej. Na-
tomiast gdy Cieszyn stał się stolicą 
księstwa, a podgrodzie zaczęło się 
przekształcać w miasto, na dzisiej-
szym placu Teatralnym wybudowa-
no kościół św. Marii Magdaleny. No 
i w tym momencie rotunda zmie-
niła funkcję, służąc już wyłącznie 
księciu i jego otoczeniu.

Rotunda romańska to najstarszy ko-
ściół na Śląsku Cieszyńskim, ale czy 
najstarszy także na całym Śląsku?
– No właśnie, tutaj może się teraz 
pojawić problem, ponieważ ro-
mański kościół mamy także w Sie-
wierzu. W odróżnieniu od cieszyń-
skiej rotundy nie jest on okrągły, 
ale stoi na planie prostokąta. Obie 
świątynie pochodzą jednak mniej 
więcej z tych samych czasów.

A więc Siewierz może zwietrzyć 
szansę?
– Faktycznie może się teraz starać 
o miano miejsca, w którym stoi jed-
na z dwóch najstarszych świątyń 
na Śląsku.

Planujecie już na Górze Zamkowej 
kolejne prace badawcze?
– Na razie musimy zakończyć to, 
co sobie zaplanowaliśmy i co kilka 
lat temu rozpoczęliśmy. Poza tym 
kolejne badania archeologiczne 
na pewno nie będą dotyczyły ro-
tundy. Tę budowlę zostawimy już 
w spokoju, ponieważ na Górze 
Zamkowej istnieje ogromna licz-
ba innych ciekawych miejsc. To 

prehistoryczne stanowiska łużyc-
kie i celtyckie. To także miejsca 
związane z osadnictwem wcze-
snośredniowiecznym, a nie mó-
wię o zamku, którego fragmenty 
znajdują się bardzo płytko pod 
powierzchnią terenu. Wystarczy 
więc niewiele odkopać, by się do 
nich dostać. Tak naprawdę Góra 
Zamkowa jest przebadana może w 
20 procentach.  

Rotunda odkryła swe tajemnice
Pierwsze badania archeologiczne w obrębie Rotundy św. Mikołaja przeprowa-
dzono w czasie okupacji niemieckiej w 1941 i 1942 r. Oficjalnie ich celem było 
m.in. zbadanie gruntu pod budowę postumentu, na którym miała spocząć tum-
ba nagrobna księcia Przemysława Noszaka. 
Pierwszy sezon wykopalisk trwał od 5 września do 20 listopada 1941 r. W mo-
mencie przystąpienia do badań poziom nawierzchni przy rotundzie oraz w jej 
wnętrzu znajdował się ok. 2 metry powyżej obecnego. W trakcie usuwania zasy-
pu kolejno odsłaniano kamienną mensę ołtarzową, dwie półkolumny dostawio-
ne do ściany, zamurowane wejście na emporę i romańskie drzwi wejściowe do 
budynku. W końcowej fazie odkryto cztery stopnie prowadzące do ołtarza, bazy 
kolumn wykonane z piaskowca oraz romańską posadzkę z kamienia wapiennego. 
Znaleziono również wnękę na relikwie, a na zewnątrz pierwszy ludzki szkielet, 
przy nim zaś trzy splecione ze sobą srebrne kabłączki skroniowe. W wykopie 
przy apsydzie odsłonięto ponadto odsadzkę muru fundamentowego rotundy, a 
poniżej znaleziono dziewięć przemieszanych pochówków szkieletowych w za-
chowanych fragmentarycznie trumnach. 
Drugi sezon badań rozpoczęto 8 października 1942 r. W wykopie przed wej-
ściem do rotundy stwierdzono obecność dwóch murów leżących symetrycznie 
po obu stronach drzwi. Odsłonięto też fragmentarycznie kilka zachowanych 
pochówków. 5 grudnia 1942 r. prace zostały oficjalnie zakończone, co odno-
towali dziennikarze z „Kattowitzer Zeitung” oraz „Ostdeutsche Morgenpost”. 
Większość zabytków znalezionych w trakcie badań przewieziono do muzeum 
w Raciborzu, a pod koniec wojny do Bytomia i Brna. Do Cieszyna powróciły z 
Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu w latach 60. lub 70. XX w. Niestety doku-
mentacja rysunkowa pozostawiona w Raciborzu została zniszczona po zajęciu 
miasta przez wojska radzieckie.

● Prace archeologiczne trwały na Górze Zamkowej przez trzy sezony. Zofia Jagosz-Zarzycka druga z lewej. 
Fot. ARC Zofii Jagosz-Zarzyckiej

● Rotunda po klasycystycznej przebudowie. Początek XX w. 
Fot. ARC Urzędu Miejskiego w Cieszynie
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Stary kamień  
i nowy rok 

Piękna markiza siedziała na złotym krze-
śle, a do jej komnaty wpadł rycerz. Był 

bardzo przystojny, a kobiecie zdawało się, 
że to słońce ją swoim światłem ogrzało i 
oślepiło. Rycerz jednak okazał się tylko po-
słańcem, nikim więcej. W imieniu króla za-
żądał, żeby dała mu kwiat ze swojego ogro-
du, a wcześniej pocałowała na znak miłości. 
Kwiat ten król przypnie do zbroi, kiedy bę-
dzie szedł walczyć. Cudna markiza cichutko 
się śmiała i szeptała jakieś życzenia, kiedy 
tuliła usta do równie cudnej róży.

I co?
I król zginął od pierwszej kuli.

•••
Pewien dziwak, stary weteran wojenny zbie-
rał kamienie. Trochę się z niego śmiali, kie-
dy je woził ze sobą, kiedy je zbierał, przytulał 
i kiedy do nich mówił. Kochał kamienie, a 
jeśli tylko ktoś chciał posłuchać, opowiadał. 
Tłumaczył, że ludzkie serce cierpi, skurczy 
się, a nawet pęknie z bólu, a kamień będzie 
trwać. Jest cierpliwy, cichy, skupiony w so-
bie i w sobie zamknięty, ale nie znaczy to, że 
nie ma w środku czującego i współczującego 
serca. Trzeba tylko umieć znaleźć do niego 
drogę.

•••
Wszyscy kogoś lub coś kochamy. Jedni ko-
chają rzeczy mocne i wielkie, inni mrzonki 
i chimery. Miłość może być święta. Czy jest 
potężniejsza, niż śmierć?

Pewien mędrzec rozważał tę kwestię. 
Śmierć zapewniała go, że może powalić dę-
bowe lasy. A miłość powiedziała, że posadzi 
nowe drzewa i będą one jeszcze silniejsze i 
wspanialsze. Mędrzec miał córkę, a ponie-
waż znał tajne zaklęcia i miał cudowne leki, 
podjął wielkie ryzyko. Zawołał razu pewne-
go śmierć i miłość i zaproponował im dość 
upiorną rywalizację. Która z nich uśmierci 
dziewczynę, tę uzna za silniejszą. 

Zaczęło się.
Na początek śmierć wlała truciznę do 

wody. Ale mędrzec uratował córkę wywa-
rem z ziół. Śmierć wpadła w szał i ugodziła 
dziewczynę nożem. Mędrzec wyleczył córkę 
wodą z cudownego źródła.

Teraz do działania przystąpiła miłość. 
Nie robiła wokół siebie tyle szumu, wręcz 
przeciwnie, była cicha. Podeszła na pal-
cach i pochyliła się nad śpiącą. Delikatnie i 
czule pocałowała ją w zamknięte powieki. 
Nic więcej.

Następnego dnia patrzyła jej długo w oczy. 
Bez słowa. I odeszła. Wróciła nocą i pocało-
wała w usta. A potem zniknęła.

Córka mędrca była coraz bledsza, coraz 
smutniejsza. Tęskniła.

Nic nie pomagało, żadna mikstura ani zio-
ła, każdy wezwany na pomoc znachor i le-
karz bezradnie załamywał ręce. Dziewczyna 
słabła. Aż którejś nocy, wymówiwszy czyjeś 
imię, umarła.

Mędrzec płakał i zapewne wyrzucał sobie, 
że zaproponował te straszne zawody. Ale 
przyznać musiał i ogłosić światu, że miłość 
jest potężniejsza niż śmierć.

•••
Historie te czytam na przełomie roku. Je-
den odchodzi, drugi czeka na swoją kolej. 
Patrzymy na ten nowy z nadzieją, oczeku-
jąc, że będzie lepszy. Kornel Makuszyński 
i jego książki zawsze mnie wprowadzały w 
świat rozsłoneczniony i piękny, dlatego teraz 
właśnie, kiedy wchodzimy w nową rzeczywi-
stość, sięgnęłam po jego prozę i wiersze. Tym 
razem mnie zaskoczył, bo oprócz słońca, 
optymizmu i beztroski, przyniósł mi głębo-
ką mądrość, która nie zawsze się uśmiecha. I 
pytania, na które nie ma odpowiedzi: 

Czy miłość jest 
potężniejsza niż 

śmierć?
I czy zawsze jest szczęściem? Czy ci, o któ-
rych mówimy, że serce mają z kamienia, nie 
cierpią, nie kochają i niczego nie żałują? O 
co warto zabiegać, a na co machnąć ręką? 
Co przeminie, a co przetrwa, kiedy kolejny 
rok, dzisiaj nowy i obiecujący, zestarzeje się i 
odejdzie; a następny stanie w progu? 
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Ale Meksyk!
Jesienią 2020 ukazało się polskie tłu-

maczenie powieści Laurenta Bineta 
„Cywilizacje”. To literacka wizja alterna-
tywnej historii Europy. Kolumb odkrywa 
w niej Amerykę, tyle że zastaje tam roz-
winiętą cywilizację. I to rozwiniętą tak 
bardzo, że nie tylko nie poddaje się ona 
przemocy konkwistadorów, ale w niedłu-
gim czasie wyprawia się w przeciwnym 
kierunku – to Stary Kontynent staje się 
dla niej Nowym Światem. Tego typu pro-
zatorskie fantazje nie są niczym nowym, 
w Polsce ten typ wyobraźni znaleźć moż-
na na przykład u Marcina Wolskiego. U 
Bineta cywilizacja, która „odkrywa” Eu-
ropę, to Inkowie. Ale ja nie o Inkach, a o 
cywilizacji Azteków. Czyli o tym, co – już 
nie Kolumb, ale Hernán Cortés – odkrył 
i zniszczył w Meksyku. Dokładniej inte-
resujące zdaje się to, jak opowiada się o 
tym zdarzeniu współcześnie. Pretekstem 
będzie film „Meksyk. Bóg, złoto i chwała”. 
Przedstawiono w nim, w skrótowy – rzecz 
jasna – sposób historię dzisiejszego Mek-
syku od czasów prehistorycznych. Szcze-
gólnie interesujące zdają się dwa aspekty 
opowieści wypowiadających się w filmie 
historyków i antropologów. Pierwszy – to 
porównanie cywilizacji Zachodu i preko-
lumbijskich kultur dzisiejszego Meksyku. 
Drugi – to kontekst, jaki dla azteckich 
wierzeń stanowiło ówczesne chrześcijań-
stwo.

I
Historyk Douglas Brinkley wie, że z dzi-
siejszego punktu widzenia prekolumbij-
skie ofiary z ludzi mogą budzić wstręt i 
przerażenie. Jednak – powiada – palenie 
na stosach czy zjadanie ludzkich orga-
nów było częścią tamtej kultury. Nie za-
pomina przy tym dodać dla kontrastu: 
„Przypomnijmy sobie o obrzydliwościach 
czynów, jakich w Europie dopuszczał się 
kiedyś Kościół katolicki”. Cóż, kto jest bez 
winy, niech pierwszy rzuci kamieniem – i 
chrześcijaństwo ma swoje ciemne kar-
ty. Ale… No właśnie – ale. Inny historyk 
Hugh Thomas w książce zatytułowanej 
„Podbój Meksyku” wspomina o ofiarach 
składanych przez Azteków z ludzi w cza-
sie obrzędów religijnych, między innymi 
o wyrywaniu „serc z piersi jeńców wojen-
nych czy niewolników, przywdziewanie 
przez kapłanów skór ludzkich (wywróco-
nych na druga stronę) w charakterze szat 
obrzędowych, więzienie i topienie dzieci, 
ceremonialne spożywanie nóg i ramion 
tych, których zabito na ołtarzach”. Jak 
można dowiedzieć się z filmu – bogaci 
i potężni Aztekowie prowadzili wojny 
oczywiście dla zdobycia nowych ziem i 
złota. Ale nie o nie przede wszystkim im 
szło. Chcieli serc i krwi jeńców, którzy gi-
nęli potem na ołtarzach azteckich bogów. 
Aztekowie wierzyli, że ludzka krew sta-
nowi pokarm dla ich bóstw, a ci ostatni w 
liczbie 1500 wymagali stałego dokarmia-
nia. „Aztekowie wierzyli, że nadchodzi 
koniec świata – tłumaczy antropolożka 
Carmen Pijoan – jedynym sposobem na 
unikniecie katastrofy były ofiary z ludzi, 
Aztekowie uważali, że jeśli nie będą ich 
składać, świat się skończy”. Hugh Tho-
mas także nie wiąże krwawych praktyk 
religijnych Azteków z okrucieństwem 
czy przerażeniem, że świat się skończy. 
Wznosi się na wyższy, naukowy sposób 
rozumienia zjawisk. Dostrzega w aztec-
kich ofiarach „odpowiedź na niestabil-
ność stale zagrożonego świata”. Prawda, 
że o wiele bardziej elegancko?

II
W rzeczywistości w zabijaniu ludzi i zja-
daniu ich organów nie chodziło zawsze i 
tylko o strach przed końcem świata. I tak 
dowiadujemy się z filmu, że bogu deszczu 
składano w ofierze dzieci. Ich łzy miały 
zapewnić życiodajne plony. Bóg wiosny 
też miał swoje wymagania, jego kapłani 
ubrani w skórę zabitych za pomocą obsy-
dianowego noża wyrywali ofiarom wciąż 
bijące serca. W czasie wielkich świąt na 
schodach świątyni w Tenochtitlan walały 
się tysiące ofiar. Podobno w roku 1494 w 
ciągu tylko czterech dni kapłani złożyli 
w ofierze ponad 20 tysięcy bijących serc. 
Część badaczy powątpiewa w wiarygod-
ność tej liczby. Ale, co ciekawe, powąt-
piewając, wysuwają naukowcy na plan 
pierwszy powody, by tak rzec, techniczne 
(co można zrobić z 20 tysiącami ciał bez 
serc?), a nie charakter cywilizacji Azte-
ków, z którą takie praktyki nie wydawały 
im się najwyraźniej sprzeczne. Wreszcie, 
jak przekonuje Thomas, „każda kultura 
ma własne wyobrażenie o tym, co jest, a 
co nie jest okrucieństwem”. 

W czasie pieczętującego zwycięstwo 
nad Aztekami ataku Cortésa na Tenochti-
tlan Aztekowie w trakcie walk złożyli w 
ofierze 66 hiszpańskich jeńców wyry-
wając im serca na szczycie Wielkiej Pi-
ramidy. Tak opisał to nieunikający kry-
tyki Cortésa uczestnik jego wyprawy i 
autor wspomnień, Bernal Díaz: „Widok 
na szczycie świątyni był przerażający. 
Złożyli w ofierze naszych ludzi. Jedli ich 
nogi i ręce, ich krew oddawali swoim boż-
kom”. I pomyśleć, że – jak komentuje się 
w finale filmu – pod ciosami konkwista-
dorów wspaniałe Tenochtitlan obróciło 
się w perzynę… 

III
I w Europie znane były przypadki ludo-
żerstwa, zdarzały się jednak one w sytu-
acjach ekstremalnych i powodowane były 
zwykle głodem. Nieznane są w obrębie 
klasycznej cywilizacji europejskiej przy-
padki ludożerstwa zrytualizowanego – w 
szczególności towarzyszącego ceremo-
niom religijnym. Z filmu dowiadujemy 
się, że prekolumbijscy matematycy – 
wcześniej niż Aztekowie osiadli na Juka-
tanie Majowie (obyczajami nie tak bardzo 
różniący się od swych może tylko nieco 
bardziej agresywnych sąsiadów) znali 
koncepcje zera na wieki przed swymi eu-
ropejskimi kolegami. Nie wynaleźli za 
to koła (dlatego, że nie było tam dużych 
zwierząt, więc nie było komu ciągnąć 
pługa – tłumaczą antropologowie), nie 
odkryto też w prekolumbijskiej Amery-
ce tajemnicy obróbki metali. Jak wyglą-
dałaby historia ludzkości, gdyby „tech-
nologicznie” Aztekowie nie byli wobec 
Europy zapóźnieni? Czy spełniłyby się 
literackie fantazje Bineta? Można przy-
jąć, że w średniowiecznych krucjatach, 
wojnie chrześcijaństwa z islamem, mia-
ło miejsce starcie dwu cywilizacji. Czy w 
przypadku konkwisty również możemy 
mówić o cywilizacyjnym zderzeniu? Ja-
kim przymiotnikiem określić cywilizację 
Azteków? No cóż – zawsze można zawie-
rzyć konstatacjom Brinkleya czy Thoma-
sa… 

IV
Tyle że ja – po azteckich historiach i dzie-
jach konkwisty – z ulgą sięgam po obszer-
ne dzieło Dinesha D’Souzy „To wspaniałe 
chrześcijaństwo”.  

Dziennik pandemiczny
DEKA-GRA-MERON UŚMIECHÓW

Dzień pierwszy – Opowieść dziewiąta
Dwie bajki
Milczuś VI nie powinien być królem. Tron 
odziedziczył po Milczusiu V, a ten przejął 
władzę od czwartego. Ród słynął z nicnie-
robienia. Dla jednych była to idealna sytu-
acja, bo pod dachem pałacu królewskiego 
mogli wzbogacać się do woli. Dla innych 
taka władza oznaczała brak perspektyw 
na przyszłość. Milczuś VI nie różnił się od 
swych poprzedników. W zasadzie nie chciał 
być królem, ale był jedynym kandydatem 
do tronu. Przez ostatnie trzysta lat stworzyli 
więc dworzanie własny system zarządzania, 
a król pełnił wyłącznie rolę estetyczną. Miał 
swoje miejsce przy stole podczas biesiad. Był 
twarzą przyjęć na cześć zacnych gości. Brał 
udział w polowaniach i mianował nowych 
ministrów, którzy zmieniali się dosyć czę-
sto. Nie wiedząc dlaczego, po kilku miesią-
cach pełnienia służby znikali oni na zawsze. 
Szczególnie zagrożone było stanowisko 
ministra finansów. Raz na pół roku Milczuś 
otrzymywał dane o stanie państwa. W każ-
dym raporcie znajdowały się nowe nazwiska 
królewskich urzędników. Władca wolał nie 
słuchać i nie zawracał sobie głowy zbędny-
mi informacjami. Mógł sobie na to pozwolić, 
gdyż królestwo Milczusiów znajdowało się 

wysoko w górach, a od północy było ogrom-
ne urwisko, które wpadało do zimnych wód 
Morza Mroźnego. Nie musiał się władca mar-
twić o wrogów. Państwa ościenne nigdy nie 
podejmowały próby podboju. W zasadzie 
nie było o co walczyć. Ziemia Milczusiów 
była uboga i mało żyzna. Zaś w licznych ja-
skiniach nie było żadnych skarbów ani dro-
gocennych kamieni. Milczuś VI nie był za-
interesowany nowymi zdobyczami. Uważał 
bowiem, że jego ziemia to kraina miodem i 
mlekiem płynąca; jest samowystarczalna i 
nie potrzebuje żadnej pomocy z zewnątrz. 
Obroną zajmowali się sami dworzanie. Po 
kilku miesiącach szkolenia wmawiano im, że 
są gotowi do najtwardszych walk z przeciw-
nikiem. 

Milczuś VI prowadził życie nudnego króla. 
Nie wydawał bezpośrednich rozkazów. Zmia-
ny w prawie były ogłaszane poprzez rozpo-
rządzenia i otrzymywały status ważności od 
zaraz. Zmian było tyle, że sami mieszkańcy 
nie byli w stanie jednoznacznie określić, co 
im wolno, a czego nie. Ten chaos sprawiał 
jednak wrażenie pewnej logicznej całości. 
Oskarżyć lub ułaskawić można było każdego 
pod dowolnym pretekstem. Jednak nie robił 
tego Milczuś. Król milczał. Ludzie przycho-
dzili do niego z prośbą o pomoc. Skarżyli się 

na złe traktowanie. Żalili się i narzekali. Wy-
chodzili na ulice i krzyczeli pod oknami kró-
lewskich komnat, lecz król nigdy się nie od-
zywał. Wyrok ogłaszali jego pełnomocnicy. 
Taki to był król. Słynął ze swej obojętności. 
Trudno dziś ocenić, z czego to wynikało. Czy 
był on zakładnikiem systemu, szantażu, nie-
rozwiązanej zagadki? Nie wiadomo. Pewnie 
tak byłoby do dziś, gdyby nie pewna kobieta, 
która przybyła do królestwa Milczusiów z da-
lekiego południa. 

Dotarła ona do pałacu w nadziei, że Milczuś 
VI pomoże rozwiązać jej problem. Kobieta 
straciła bowiem cały swój majątek podczas 
nocnego napadu. Dodatkowo miejscowe me-
dia wydały na nią wyrok. Bez sądu, bez zna-
lezienia sprawców oceniono, że ona sama 
upozorowała kradzież, by otrzymać wysokie 
odszkodowanie. Wszystko jednak zmyślono 
na potrzeby odwrócenia uwagi. Kobieta sły-
sząc o królu postanowiła prosić go o pomoc. 
Milczuś był dla niej ostatnią deską ratunku. 
Mieszkańcy usłyszawszy o zamiarach kobiety 
wyśmiali ją. Mówili, że to błąd, bo król nigdy 
nikogo nie wysłuchał, a tym bardziej nie bę-
dzie pomagać przybyszowi z obcego kraju. 
Lecz kobieta wytrwała w swym postanowie-
niu i otrzymała zgodę na wejście do pałacu. 
Ujrzawszy króla przedstawiła całą swoją hi-
storię, a gdy namiestnik szykował się do ogło-
szenia wyroku kobieta wstała i zwróciła się 
bezpośrednio do Milczusia VI.

– Królu! Stoję przed Tobą z nadzieją, że wy-
dasz sprawiedliwy wyrok. Słyszałam o tym, 
w jaki sposób podchodzisz do skarg swoich 
mieszkańców. Powdziwiam Cię za to, z jakim 
spokojem przyjmujesz całe to zło. Jak bez-
czynnie wpatrujesz się w sufit. Chciałabym 
z taką beztroską zapomnieć o krzywdzie jaka 
mnie spotkała, lecz nie potrafię. Ty jednak w 
swym majestacie jesteś ponad wszelką wąt-
pliwość wielki i mądry i nie przejmujesz się 
niedolą swojego ludu. Powiedz Królu, jak 
mam to zrobić, by nie czuć urazy do tych 
złoczyńców, którzy mnie tak skrzywdzili? – 
mówiła.

Po tych słowach Milczuś wstał. Jego twarz 
zmieniła swój wyraz. Król wyglądał na pew-
nego siebie. Spojrzał na kobietę i rzekł: – Nie 
będę milczał! Kobieto, usiądź przy moim sto-
le, a ja zajmę się niegodziwcami, którzy Tobie 
uczynili taką krzywdę!

Następnie kazał odnaleźć złoczyńców i 
ukarać ich. Od tego czasu w królestwie Mil-
czusiów dobro było nagradzane, a zło pięt-
nowane. Król domagał się sprawiedliwości. 
Zmienił swoje oblicze. Czasami stosował 
przemoc, a nawet brutalnie tłumił bunty i 
powstania. 

Wtedy przestał być Milczusiem VI. Stał się 
Wilczusiem I, ale to już zupełnie inna bajka.

Bo Co 

Być bliżej Niego
Dzień zaczął się rutynowo – toale-
ta, śniadanie, poranne wiadomości 
w telewizji, jakże podobne do tych 
z ostatnich kilkudziesięciu dni. 

Wszystkie zaczynały się od słowa 
„nie”. Nie wychodzić, nie zbliżać 
się, nie witać się... Pomyślałem, że 
nic, tylko usiąść i płakać, a teraz 
właśnie powinniśmy przeżywać 

tak radosny okres Narodzenia Pań-
skiego. Problem w tym, że znowu 
wkradło się to nieszczęsne „nie” i 
ograniczenie dotyczące uczestnic-
twa we mszy św. w kościele. Na pa-

sterce, na którą udało 
nam się z żoną zdobyć 
wejściówki, zgodnie z 
zakazem, nie mogli-
śmy zaśpiewać nawet 
kawałka kolędy.

Dlatego powiedzie-
liśmy wreszcie basta, 
czyli dosyć tych na-
rzekań. Trzeba ko-
rzystać z tego, co jest 
na wyciągnięcie ręki 
oraz całkowicie za 
darmo. Tak więc zo-
stawiliśmy wszystko 
to, co zostało stwo-
rzone ludzką ręką, 
czyli telewizję, kom-
puter, Internet, czte-
ry ściany z central-
nym ogrzewaniem i 
wyruszyliśmy w Be-
skidy. Spotkało nas 
to, czego na ogół się 
wystrzegamy. Tem-
peratura poniżej zera, 

pod nogami śnieg, lekki wiaterek. 
Zamiast leżeć na miękkiej wygod-
nej kanapie z kubkiem gorącej, 
pachnącej kawy i lukrowanymi cia-
steczkami, wdrapywaliśmy się. Na 

początku skupiliśmy się na tym, by 
się nie poślizgnąć, by mocno posta-
wić stopę, dobrze podeprzeć się kij-
kiem, nie zgubić szlaku. Potem po-
woli zaczęliśmy dostrzegać piękno 
zewsząd nas otaczające. Zarysy gór 
i dolin na horyzoncie, bliżej nas po-
lany, połacie lasu, skupiska zarośli 
i poszczególne, ośnieżone drzewa, 
krzewy, trawy. Wreszcie zauważyli-
śmy szron na zeschniętych liściach 
drzew i poszczególne, wysubli-
mowane igiełki lodu na trawach. 
Na gałązkach drzew małe sopelki 
lodu w słońcu świeciły się i mieni-
ły różnobarwnymi kolorami tęczy. 
Fizyczne zmęczenie i piękno, które 
On stworzył i które nas zewsząd 
otaczało, sprawiło, że „nie” zamie-
niło się w naszych umysłach na 
„tak”. Nikt i nic nas nie ogranicza-
ło. Napawaliśmy się pięknem tego 
świata i byliśmy dumni, że doszli-
śmy do wyznaczonego celu.

Pełni wrażeń wróciliśmy do 
domu. Podzieliliśmy się nimi z ro-
dziną i znajomymi. Na otaczającą 
nas rzeczywistość patrzymy te-
raz z zupełnie innej perspektywy. 
Mamy świadomość, że pomimo 
ograniczeń w życiu społecznym 
spowodowanych sytuacją epide-
miologiczną, posiadamy inne, nie-
przebrane możliwości spędzenia 
wolnego czasu. Szum wiatru, sze-
lest potoku i wyciszenie myśli pod-
czas wędrówki zresetowały pogląd 
na rzeczy najważniejsze w naszym 
życiu i na te, z którymi musimy się 
zmierzyć, lecz od których czasami 
musimy się uwolnić.

Kończąc wędrowanie postano-
wiliśmy jak najczęściej powtarzać 
spacery krótkie i długie, przy bar-
dziej lub mniej sprzyjającej pogo-
dzie. Poznamy piękno otaczającej 
nas przyrody, docenimy jej walory. 
Największą zaś korzyść – uporząd-
kowanie myśli, będziemy doceniali 
najbardziej.

 Tadeusz Konieczny
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S P O R T 

Weronika Nowakowska, 
polska biathlonistka w oczekiwaniu na igrzyska w Pjongczangu

W I E Ś C I  P O L O N I J N E

PIĄTEK 8 STYCZNIA 

7.30 Gra słów. Krzyżówka (teletur-
niej) 7.55 Pytanie na śniadanie 10.40 
Panorama kraj 10.50 Pytanie na śnia-
danie 11.30 Na sygnale. Nie macie po-
jęcia 12.00 Którędy po sztukę. Julian 
Opie 12.15 Strefa ruchu 12.30 M jak 
miłość (s.) 13.20 Wilnoteka (mag.) 
13.40 Tego się nie wytnie 15.00 Ka-
sta. Wirtualny kredyt 15.30 Ostoja 
16.00 Notacje. O. Wiesław Słowik SJ. 
Wojtyła w krainie kangurów 16.15 
Bajki naszych rodziców. Bolek i Lolek 
16.35 Bajki naszych rodziców. Reksio 
17.00 Rodzinka.pl (s.) 17.30 Dziennik 
regionów 17.50 Gra słów. Krzyżówka 
(teleturniej) 18.20 Stacja innowacja 
18.35 Mówimy po polsku. Jak dobrze 
opisać ubranie 18.50 Na sygnale. Nie 
macie pojęcia 19.20 Przystanek Ame-
ryka 19.40 Alarm! 20.00 Polonia 24, 
pogoda, sport 20.45 Na dobre i na złe 
(s.) 21.40 The Voice of Poland. Prze-
słuchania w ciemno 23.30 Gwiazdo-
zbiór. Ada Rusowicz 23.55 Focus on 
Poland. 

SOBOTA 9 STYCZNIA 

7.00 Barwy szczęścia (s.) 7.55 Pytanie 
na śniadanie 11.25 Giganci historii. 
Wawel królów polskich - od Bolesła-
wa Szczodrego do Zygmunta III 12.15 
Powroty 12.35 Nela Mała Reporterka. 
Wyruszamy na pomoc zwierzętom 
Australii 12.50 Czy wiesz, że... 13.00 
Ojciec Mateusz 19 (s.) 13.50 Na do-
bre i na złe (s.) 14.45 Hity kabaretu. 
Kresowiacy i inne hity Kabaretu pod 
Wyrwigroszem 15.40 Wolny Ekran 
(mag.) 16.00 Kulturalni PL 17.00 
Słownik polsko@polski 17.30 Dzien-
nik regionów 17.50 M jak miłość (s.) 
18.40 Szansa na sukces 19.40 Do-
branocka 20.00 Polonia 24, pogoda, 
sport 20.45 Ludzie i bogowie. Pierw-
szy wyrok 21.40 Benek 23.25 Sylwe-
ster marzeń z Dwójką 2020. 

NIEDZIELA 10 STYCZNIA 

7.55 Pytanie na śniadanie 11.15 Rwan-
da 2020. Misje na wzgórzach. Misje 
na wzgórzach. Zaradny i oddany Ma-
ryi 11.25 Ziarno. Chrzest Święty - nic 
nie pamiętam! 11.55 Między ziemią a 
niebem 12.00 Anioł Pański 12.15 Mię-
dzy ziemią a niebem 12.45 Kino retro. 
Fredek uszczęśliwia świat 14.15 Chło-
pi. Jarmark 15.15 Koncert Jubileuszo-
wy 10. Europejskiego Stadionu Kultu-
ry 16.10 Powroty 16.30 Leśniczówka 
(s.) 17.30 Dziennik regionów 17.50 
M jak miłość (s.) 18.45 Dobranocka 
19.00 Msza święta w intencji ofiar 
katastrofy smoleńskiej 20.15 Polonia 
24, pogoda, sport 20.55 Mała wielka 
miłość 21.50 Teatr Telewizji. Trójkąt 
Bermudzki 23.45 Niedziela z... rolami 
Hanki Bielickiej. 

PONIEDZIAŁEK 11 STYCZNIA 

7.05 Boże Narodzenie nie zna granic 
7.25 Rok 1920. Kalendarium 7.30 Gra 
słów. Krzyżówka (teleturniej) 7.55 Py-
tanie na śniadanie 10.40 Panorama 
kraj 10.50 Pytanie na śniadanie 11.30 
Barwy szczęścia (s.) 12.00 Turystycz-
na jazda 12.15 Reportaż 12.30 Ludzie i 
bogowie. Pierwszy wyrok 13.20 Przy-
stanek Ameryka 13.40 Kulturalni PL 
14.35 Rok 1920. Kalendarium 15.00 
Teatr Telewizji. Trójkąt Bermudzki 
16.15 Zwierzaki Czytaki 16.30 Domi-
sie (dla dzieci) 17.00 Rodzinka.pl (s.) 
17.30 Dziennik regionów 17.50 Gra 
słów. Krzyżówka 18.20 Klub pod ba-

obabem 18.50 Barwy szczęścia (s.) 
19.20 Nad Niemnem 19.40 Olá Polô-
nia 20.00 Polonia 24, pogoda, sport 
20.45 Mała Moskwa (s.) 21.40 Mocne 
kino nocne. Mrok 22.30 Kasta. Polo-
wanie 23.00 Jurek. 

WTOREK 12 STYCZNIA 

6.10 Polonia 24 6.45 Olá Polônia 7.05 
Anna Dymna - spotkajmy się. Julia 
i Stefania Bagińskie 7.30 Gra słów. 
Krzyżówka (teleturniej) 7.55 Pytanie 
na śniadanie 11.30 Barwy szczęścia 
(s.) 12.00 Pod Tatrami 12.15 Repor-
taż 12.30 Mała Moskwa 13.25 Nad 
Niemnem (mag.) 15.05 Kasta. Polo-
wanie 15.35 Smaki świata po polsku 
16.15 Przyjaciele Misia i Margolci 
16.40 Margolcia i Miś zapraszają dziś 
17.00 Rodzinka.pl (s.) 17.30 Dziennik 
regionów 17.50 Gra słów. Krzyżówka 
(teleturniej) 18.20 Śląskie 4 YOU. Ty-
moteusz Bies 18.35 Godki fest uciesz-
ne. Podglądanie 18.50 Barwy szczę-
ścia (s.) 19.20 Magazyn z Wysp 19.40 
Alert Covid (mag.) 20.00 Polonia 24, 
pogoda, sport 20.45 Ojciec Mateusz 
19 (s.) 21.40 Mocne kino nocne. Mrok. 
Król życia 22.30 Kasta. Dom 23.00 
Warto rozmawiać 23.55 Focus on Po-
land. 

ŚRODA 13 STYCZNIA 

7.05 Korona królów 7.30 Gra słów. 
Krzyżówka (teleturniej) 7.55 Pytanie 
na śniadanie 10.45 Panorama kraj 
10.50 Pytanie na śniadanie 11.30 
Barwy szczęścia (s.) 12.00 Języczek 
u wagi 12.15 Reportaż 12.30 Ranczo. 
Wielkie wybory 13.25 Poland in Undi-
scovered 13.40 Twarze Solidarności. 
Konrad Gajewski, Marian Stawicki 
14.00 Giganci historii. Wawel królów 
polskich - od Bolesława Szczodrego 
do Zygmunta III 14.50 Kasta. Dom 
15.15 To je Borowicz. Podróże ze 
smakiem 15.45 Wojciech Cejrowski 
- boso przez świat. Wenezuela 16.15 
Zaczarowany świat... 16.35 Nela Mała 
Reporterka. Wyruszamy na pomoc 
zwierzętom Australii 16.50 Na koniec 
smaku i jeszcze dalej. Augustyn we 
Francji 17.00 Rodzinka.pl (s.) 17.30 
Dziennik regionów 17.50 Gra słów. 
Krzyżówka (teleturniej) 18.20 Stu-
dio Lwów 18.40 Ci cholerni Polacy. 
Lotnictwo polskie 1939-1945 18.50 
Barwy szczęścia (s.) 19.20 Kierunek 
Zachód (mag.) 19.40 Alarm! 20.00 
Polonia 24, pogoda, sport 20.45 Ran-
czo. Wielkie wybory 21.40 Mocne 
kino nocne. Mrok. Temida 22.30 Ka-
sta. Spacer 23.00 Kanał Augustowski. 
Dzieło życia Ignacego Prądzyńskiego 
23.55 Focus on Poland. 

CZWARTEK 14 STYCZNIA 

7.55 Pytanie na śniadanie 10.45 Pano-
rama kraj 10.55 Pytanie na śniadanie 
11.30 Barwy szczęścia (s.) 12.00 Dzie-
ła, arcydzieła. Cejlon w Fototece Lanc-
korońskich 12.15 Reportaż 12.30 M 
jak miłość (s.) 13.20 Kierunek Zachód 
13.40 Kanał Augustowski. Dzieło ży-
cia Ignacego Prądzyńskiego 14.45 Ka-
sta. Spacer 15.15 Rączka gotuje. Śląska 
klasyka 15.45 Mówimy po polsku. Jak 
dobrze opowiedzieć o jedzeniu 15.55 
Studio Lwów 16.15 Al-chemik. Pech 
Kaliny (mag.) 16.30 Baw się słowami. 
Polskie legendy 16.55 Nauka literek z 
Żużu. Literka S 17.00 Rodzinka.pl (s.) 
17.30 Dziennik regionów 17.50 Gra 
słów. Krzyżówka (teleturniej) 18.20 
W obiektywie Polonii 18.50 Barwy 
szczęścia (s.) 19.20 Wilnoteka 19.40 
Alert Covid (mag.) 20.00 Polonia 
24, pogoda, sport 20.45 Paradoks. 
Szpion 21.40 Mocne kino nocne. 
Zaginiona. Odjazd 22.30 Kasta. Syn 
bogacza 23.00 Klub pod baobabem 
23.25 Cafe piosenka. Mirosław Koval 
Kowalewski 23.55 Focus on Poland. 

Wawel królów polskich 
Sobota 9 stycznia, godz. 11.25 

Spis bez odwiedzin
W styczniu na Litwie rozpocz-

nie się odbywający się co 
dekadę spis ludności i mieszkań. 
Zostanie on przeprowadzony na 
podstawie posiadanych przez źró-
dła administracyjne danych, spi-
sywani nie będą odwiedzani, jak 
to miało miejsce dotychczas. Jest 
to ważne wydarzenie dla Polaków 
na Litwie, ponieważ oficjalna licz-
ba obywateli polskiej narodowości 
może przełożyć się na linię przy-
szłych rządów wobec mniejszości.

Według Departamentu Statystyki, 
decyzja o wykorzystaniu danych z 
rejestrów i innych systemów infor-
macji została podjęta nie z powodu 

pandemii, lecz w celu dążenia do 
uproszczenia i optymalizacji proce-
su. Przygotowania ku temu trwały od 
2011 roku. – Większość rozwiniętych 
krajów dąży, aby rejestry państwo-
we oddały rzeczywistą sytuacje w 
kraju i spis odbywa się na podstawie 
źródeł administracyjnych. Pozwa-
la to otrzymać dane wyższej jako-
ści i podać informację operacyjną 
– powiedziała kierowniczka Działu 
Statystyki Mieszkańców wewnątrz 
Departamentu Statystyki, Vanda Va-
itekūnienė.

– Długa obróbka danych zbiera-
nych bezpośrednio od mieszkań-
ców nie odpowiada potrzebom 

użytkowników. Poza tym, nowy 
sposób pozwala na zaoszczędzenie 
środków państwowych – dodała 
Vaitekūnienė.

Punkt odniesienia spisu to 1 
stycznia 2021 roku. Oznacza to, że 
spis będzie opierał się na danych z 
tego dnia, aby przygotować infor-
macje dotyczące mieszkańców i go-
spodarstw domowych: stałej liczby 
mieszkańców, płci, wykształcenia, 
zawodu, zatrudnienia, środków na 
przeżycie, obywatelstwa, narodo-
wości, sytuacji rodzinnej, składu 
gospodarstw domowych, warun-
ków zakwaterowania i życia.

 „Kurier Wileński”/LITWA

Udowodniliśmy, 
że jesteśmy wspólnotą
Rok 2020 był dla Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” bardzo trudny. – Wszelkie 
problemy potrafiliśmy jednak rozwiązywać tak, aby nasza organizacja mogła 
bezpiecznie dotrwać do momentu, kiedy wszystko wróci do normalności – stwierdza 
prezes „Wspólnoty Polskiej”, Dariusz Piotr Bonisławski, w noworocznym liście 
skierowanym do członków i przyjaciół stowarzyszenia.

Witold Kożdoń

Dalej można 
p r z e c z y t a ć 
między in-

nymi: – Udowodni-
liśmy, że nie tylko 
jesteśmy skuteczni, 
ale też, że jesteśmy 
prawdziwą wspól-
notą. Szczególne 
podziękowania kie-
ruję do oddanych i 
sprawdzonych part-
nerów polonijnych i 
polskich z zagranicy. 
Wspólnie przeżyli-
śmy ten rok i wierzę 
głęboko, że następ-
ny będzie lepszy, ale 
wiem też, że razem 
potrafimy sprostać 
wyzwaniom, jakie 
nam przyniesie.

Zdaniem preze-
sa Bonisławskiego 
na szczególne pod-
kreślenie zasługu-
ją ubiegłoroczne 
szkolenia dla kilku 
tysięcy nauczycieli 
polonijnych, dzięki 
którym mogli oni kontynuować 
nauczanie swoich podopiecznych. 
Sukcesem stało się także opraco-
wanie i wydanie kolejnych pod-
ręczników do nauczania języka 
polskiego w Ameryce Południowej 
i Irlandii oraz na Ukrainie. 

– Zorganizowaliśmy ważne kon-
ferencje dotyczące spraw kultury 
polonijnej, mediów czy oświaty 
w czasie pandemii. Kontynuuje-
my misję ośrodka dla repatrian-
tów działającego w Domu Polonii 
w Pułtusku, do którego przybyła 

kolejna grupa naszych rodaków 
z Kazachstanu – przypomina Da-
riusz Piotr Bonisławski. – Dzięki 
ofiarności i oddaniu naszych pa-
sjonatów harcerstwa prowadzili-
śmy szkolenia drużyn na Białorusi. 
Kierowaliśmy również na Białoruś 
pomoc materialną ze względu na 
występujące tam od kilku miesięcy 
nasilone represje i problemy z nimi 
związane – dodaje.

„Wspólnota Polska” przepro-
wadziła skierowany do młodzie-
ży Konkurs Recytatorski „Kresy 

2020”. W Domu Polonii w Pułtusku 
odbyło się także Forum Polonij-
nych Przedstawicieli Kultury i Ru-
chu Artystycznego 2020 „Wspól-
nota Wartości”, w którym – za 
pośrednictwem Internetu – uczest-
niczyło ponad 12 tys. uczestników. 
Sukcesem w czasach wszechobec-
nych ograniczeń było ponadto 
zorganizowanie i bezpieczne prze-
prowadzenie XIV Zimowych Świa-
towych Igrzysk Polonijnych, które 
odbyły się w Krynicy z udziałem 
zawodników z 10 krajów.  

● Dariusz Piotr Bonisławski jest prezesem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” od marca 2017 
roku. Fot. Zw.lt

20 lat temu Polskę ogarnęła Małyszomania
6 stycznia 2001 r. Adam Małysz, 

jako pierwszy Polak w historii, 
wygrał Turniej Czterech Skoczni. 
Cały kraj ogarnęła Małyszomania, 
a skoczek z Wisły rozpoczął wspa-
niałą serię. Przez kolejną dekadę 
kibicowały mu miliony rodaków, 
a „orzeł z Wisły” wspaniale się od-
płacał, dostarczając kibicom nieza-
pomnianych emocji.

Pierwsze zwycięstwo w zawodach 
Pucharu Świata Adam Małysz od-
niósł 16 marca 1996 r. w Oslo-Hol-
menkollen. W tym samym roku 
stanął na podium także w Iron Mo-
untain (2), w Falun (2) i w Lahti (3). 
W klasyfikacji generalnej PŚ na ko-
niec sezonu uplasował się na siód-
mej pozycji. Kolejne dwa lata – 1998 
i 1999 – nie były jednak udane dla 
skoczka z Wisły, który myślał na-
wet o zakończeniu kariery. W igrzy-
skach w Nagano zajął na średniej 
skoczni 51., a na dużej – 52. miejsce. 
W klasyfikacji generalnej PŚ był do-
piero 30., a w 1999 roku – 43.

Pod kierunkiem Apoloniusza 
Tajnera, nowego trenera repre-
zentacji, Małysz zaczął jednak 

skakać lepiej. Na otwarcie sezonu 
2000/2001 polscy skoczkowie poje-
chali do Kuopio. Niestety tuż przed 
konkursem Małysz został zdyskwa-
lifikowany za... zbyt długie narty. 
Falstart nie załamał sportowca, 
a jego forma rosła. Wystrzeliła w 
Turnieju Czterech Skoczni. Mu-
rowanym faworytem imprezy był 
Martin Schmitt i zgodnie z prze-
widywaniami wygrał on pierwszy 

konkurs w Oberstdorfie. Małysz 
był czwarty, jednak okazało się, że 
Polak miał problemy sprzętowe. 
– Zapomniałem wkładek do butów 
i zrobiłem je z papieru toaletowego 
oraz rzepów do nart – wspominał.

W kolejnych zawodach role się 
odwróciły. W Garmisch-Parten-
kirchen Małysz był jeszcze trzeci, 
ale w Innsbrucku nie dał już rywa-
lom żadnych szans. – Uwielbiałem 

Innsbruck. Tam każdy spóźniał 
skoki, a ja trafiałem idealnie. Wie-
działem, że może być przełom. 
Natomiast bardzo bałem się Bi-
schofschofen, gdzie skocznia była 
zupełnym przeciwieństwem – 
wspominał Małysz. 

Mimo obaw Polak był najlepszy 
w konkursie i po raz pierwszy w 
historii w całym Turnieju Czterech 
Skoczni. – Adam jest jak tygrys na 
progu i jak jastrząb w powietrzu – 
przekonywał Apoloniusz Tajner.

Faktycznie, triumf Adama Ma-
łysza w 49. edycji TCS był pierw-
szym wielkim sukcesem polskiego 
skoczka narciarskiego od czasu 
zwycięstwa Wojciecha Fortuny na 
igrzyskach olimpijskich w Sapporo 
w 1972 r. – Chcę wszystkim podzię-
kować. Trudno mi coś powiedzieć. 
Jestem bardzo wzruszony – mówił 
Małysz tuż po swoim sukcesie. Po-
lacy byli w euforii, a organizatorzy 
TSC skompromitowali się, bo nie 
przygotowali polskiego hymnu. Na 
wysokości zadania stanęli kibice. 
Odśpiewali go Adamowi Małyszo-
wi a cappella.  (wik)

Kamil Stoch zwycięzcą  
69. Turnieju Czterech Skoczni
Kamil Stoch w fenomenalny sposób przypieczętował w środę zwycięstwo w 69. Turnieju Czterech Skoczni. W 
finałowym konkursie w Bischofshofen trzykrotny mistrz olimpijski dosłownie znokautował rywali i w pięknym 
stylu triumfował na Skoczni im. Paula Ausserleitnera. Podopieczny Michała Doležala skakał tego wieczoru 
fantastycznie – uzyskał 139 oraz 140 metrów – i tym samym mógł cieszyć się z trzeciego w karierze triumfu w 
tym prestiżowym turnieju.

Witold Kożdoń

Po raz drugi w historii na po-
dium Turnieju Czterech 
Skoczni stanęło dwóch re-

prezentantów Polski. W całym 
TCS Kamil Stoch zgromadził na 
swoim koncie 1110,6 pkt i o prawie 
49 punktów pokonał drugiego w 
klasyfikacji Niemca Karla Geigera. 
Trzecie miejsce wywalczył nato-
miast Dawid Kubacki, który – choć 
w konkursie w Bischofshofen zajął 
dopiero 15. lokatę i do Stocha stra-
cił blisko 53 punkty – w łącznej 
punktacji zdołał o 0,4 punktu wy-
przedzić Norwega Halvora Egne-
ra Graneruda. Znakomite wyniki 
osiągnęli również Piotr Żyła oraz 
Andrzej Stękała, którzy rywaliza-
cję w 69. edycji turnieju ukończyli 
odpowiednio na piątym i szóstym 
miejscu. 

W ostatnim konkursie turnieju 
w Bischofshofen Kamil Stoch nie 
dał rywalom żadnych szans i za-
pisał na swym koncie 38. triumf w 
zawodach Pucharu Świata. Polak 
oddał dwa imponujące skoki i z po-
nad 20-puktową przewagą pokonał 
Norwega Mariusa Lindvika (137 i 
140,5 m). Na najniższym stopniu 
podium stanął zaś w Bischofshofen 
Niemiec Karl Geiger (138 i 133 m). 
W czołowej „10” zawodów zamel-

dowali się również siódmy Piotr 
Żyła (134 i 136,5 m) i ósmy Andrzej 
Stękała (135 i 133 m). Punkty zdoby-
li ponadto 15. Dawid Kubacki (132 i 
131,5 m) oraz 25. Aleksander Znisz-
czoł (126 i 123 m). Awansu do serii 
finałowej nie zdołali wywalczyć: 

32. Klemens Murańka (122 m) i 48. 
Maciej Kot (113 m).

Po zawodach w Bischofshofen 
reprezentacja Polski powiększy-
ła przewagę nad rywalami w Pu-
charze Narodów. W finałowym 
konkursie 69. TCS podopieczni 

Michała Doležala zdobyli łącznie 
190 punktów i z sumą 2018 punk-
tów prowadzą w tym zestawieniu. 
Druga Norwega traci do biało-czer-
wonych 46 oczek. Natomiast stra-
ta Niemiec powiększyła się do 186 
punktów. 

● Po raz drugi w historii dwóch reprezentantów Polski stanęło na podium Turnieju Czterech Skoczni. Zwyciężył Kamil 
Stoch (w środku), a trzeci był Dawid Kubacki (z prawej). Fot. mat. prasowe organizatorów Turnieju Czterech Skoczni

Na świecie nie ma 
drugiego takiego skoczka
Po zwycięstwie Kamila Stocha w te-
gorocznym Turnieju Czterech Skocz-
ni w Polsce zapanowała euforia. 
Gratulacje mistrzowi z Zębu złożyli 
prezydent Andrzej Duda i premier 
Mateusz Morawiecki. Bez liku było 
też komentarzy. Oto niektóre z nich.
Kamil Stoch: – Wygranie tego Turnie-
ju Czterech Skoczni kosztowało mnie 
najwięcej. Emocjonalnie i fizycznie. 
Było mnóstwo stresu i emocji, a 
przede wszystkim było dużo skoków. 
Dzisiaj jednak czułem się świetnie 
i uważam, że skoki były naprawdę 
super. Nic bym nie dodawał, niczego 
bym się nie doszukiwał – żadnych 
błędów. Cieszyłem się każdą sekundą 
spędzoną w powietrzu i chciałem, 
żeby lot trwał jak najdłużej.
Bronisław stoch, ojciec Kamila: – 
Telefon dzwoni do nas cały czas. 
Jestem wzruszony i łezka się w oku 
kręci. Zorganizowaliśmy dziś w domu 
strefę kibica. Ewka, żona syna, oglą-
dała z nami konkurs. Ale wypić nic 
nie mogę, bo jutro trzeba wstać do 
roboty.
michal Doležal, trener polsKich 
sKoczKów: – Już w Innsbrucku wie-
dzieliśmy, że Kamil Stoch jest niezwy-
kle mocny. Wygrał z 12-punktową 
przewagą. Złapał niewiarygodny luz. 
Ale to kompletny zawodnik. Sam 
skok, jeśli rozłożymy sobie cały jego 
przebieg na poszczególne elementy, 
to bardzo skomplikowana sprawa. Ka-
mil w każdym aspekcie jest najlepszy 
na świecie i jednym z najlepszych w 
całej historii tej dyscypliny. A czy dziś 
miałem pewność, że Kamil zwycięży? 
Wiedziałem, że mamy przewagę, ale 
szczerze mówiąc nerwówka była do 
samego końca. Wiemy też, że jeszcze 
mnóstwo pracy przed nami. Po-
przeczka będzie wisieć wysoko. Taką 
formę trudno będzie utrzymać przez 
resztę sezonu. Ale dlaczego mieliby-
śmy tego nie zrobić.
DawiD KuBacKi: – Jako cała drużyna 
piszemy piękną historię. Wyszło re-
welacyjnie, a występ Kamila to była 
petarda. Widziałem z boku obie jego 
próby. Widać było, że ma niesamo-
wity „flow”, wszystko przychodzi mu 
bez wysiłku, jakby robił to trochę od 
niechcenia. 
apoloniusz tajner, prezes polsKiego 
związKu narciarsKiego: – Forma, któ-
rą Kamil osiągnął na Turniej Czterech 
Skoczni, była tak stabilna i równa, 
więc tylko jakieś duże zawirowania 
wietrzne czy pogodowe mogły spo-
wodować, że ktoś mu odleci. Nato-
miast w Bischofshofen warunki były 
równe i Kamil nie mógł tego przegrać. 
Wprawdzie rozsądek podpowiadał, że 
w sporcie różne rzeczy mogą się wy-
darzyć, ale Kamil to bardzo doświad-
czony zawodnik i świetnie radzi sobie 
z presją. Dziś był nie do pokonania.
aDam małysz, DyreKtor KoorDynator 
sKoKów pzn: – To historyczna chwila. 
Czterech Polaków w pierwszej dzie-
siątce. Ten wynik pokazuje, że to, co 
robimy, ma sens. Co ważne, w ostat-
nich latach zmienił się system pracy. 
Ściągnięcie Stefana Horngachera 
było strzałem w „10”. Michal Doležal 
kontynuuje jego dzieło i można po-
wiedzieć, że uczeń przerósł mistrza. 
Staliśmy się drużyną, której nikt już 
nie lekceważy. Dawniej bywało z tym 
różnie. Już w Oberstdorfie było wi-
dać, jak wiele znaczymy. Mimo za-
mieszania z wynikami testów, jednak 
dopuścili nas do konkursu. Dzisiaj, 
dzięki temu możemy tu stać i święto-
wać.   (wik)

● Adam Małysz podczas Turnieju Czte-
rech Skoczni w 2001 r. Fot. ARC TVP
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Pierwsze wydanie książki Karola Daniela Kadłubca pt. „Opowiado Anna 
Chybidziurowa”, zawierającej 349 unikatowych opowiadań gwarowych genialnej 
narratorki z Bukowca, zostało wyczerpane, stąd wydawca – Ducatus Teschinensis 
– postanowił  zrealizować drugie jej wydanie, które już trafiło do księgarń po obu 
brzegach Olzy. 

I N F O R M A T O R 
I N F O R M AT O R

Pożegnać nie znaczy zapomnieć.
Odszedłeś, lecz w sercach naszych 
pozostaniesz na zawsze.

Dnia 9 stycznia 2021 minie 3. rocznica śmierci 

śp. STANISŁAWA MATUSZKA
Z szacunkiem i miłością wspominają żona i córki z ro-
dzinami. GŁ-008

Nie umierają Ci, których kochaliśmy…
Dnia 8 stycznia 2021 mija druga rocznica śmierci  

MUDr MARII BARTNICKIEJ
ordynatorki oddziału chorób zawodowych  

w szpitalu na Podlesiu
O chwilę wspomnień i cichą modlitwę w Jej intencji 
proszą mąż i synowie z rodzinami. GŁ-017

W sobotę, 9 stycznia 2021, minie druga rocznica śmierci 
naszego Drogiego Męża, Ojca, Dziadka, Kuzyna i Kolegi

śp. inż. RUDOLFA NEMETHA
O chwilę wspomnień proszą żona Irena i córki z rodzi-
nami.
 GŁ-093

Dnia 10 stycznia 2021 minie 27. rocznica zgonu

śp. ELŻBIETY GRUSZKOWEJ 
z domu Smolarski, 
z Karwiny-Kopalń

O najlepszej Mamie i Babci z niegasnącą miłością i sza-
cunkiem pamiętają córka i synowie z rodzinami.
 GŁ-014

Kto kochał, nie zapomni,
kto znał, niechaj wspomni.

Dnia 9 stycznia 2021 minie już piąty rok, kiedy od nas 
na zawsze odeszła nasza Kochana Żona, Mamusia, Bab-
cia, Siostra, Ciocia, Teściowa, Kuzynka i Koleżanka

śp. KAZIMIERA SANTARIUS
z Hawierzowa-Szumbarku

Z miłością i szacunkiem wspominają najbliżsi. GŁ-007

Co znaczy słowo umarł? Czym jest śmierć?
Podróżą bez biletu, którą każdy ma raz.
Śmierć to jest nieobecność w wielu miejscach naraz.

9 stycznia minie dziewiętnasta bolesna rocznica śmierci naszej Nieod-
żałowanej

HALINY KOWALCZYK
z Trzyńca

Dnia 4 lutego minie również osiemnasta rocznica śmierci 

HELENY KUBECZKI
z Orłowej

O chwilę wspomnień prosimy tych, którzy znali i szanowali Ich wielkie 
życzliwe serca.

Najbliżsi. GŁ-003

WSPOMNIENIA

WSPOMNIENIA

NEKROLOGI

Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania.
Tak jakbyś nie chciała swym odejściem smucić... 
Tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania,
że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić.

 Ks. J. Twardowski

Dnia 1 stycznia 2021 zmarła w wieku 90 lat

śp. IRENA LANDOWA
z domu Trzaskalik, zamieszkała w Suchej Górnej

Kochała życie i nas. Zawsze pełna optymizmu i wiary 
w przyszłość. Będziesz zawsze z nami.

Córka Dorota, wnuczka Renata z rodziną, wnuk Mi-
chał z rodziną. GŁ-016

Ci, których kochamy, nie umierają nigdy, 
bo miłość to nieśmiertelność.

W głębokim żalu pogrążeni zawiadamiamy wszyst-
kich krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 3 
stycznia zmarła nagle i niespodziewanie w wieku 78 
lat nasza Najdroższa 

śp. ANNA MAIWALDOWA
z domu Kuczera,

zamieszkała w Suchej Górnej
Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się w sobotę 9 stycz-
nia 2021 o godz. 10.00 z kościoła katolickiego w Suchej 
Górnej na miejscowy cmentarz. W smutku pogrążona 
rodzina. GŁ-012

O jednego anioła w niebie więcej…
Ze smutkiem zawiadamiamy, że 2 stycznia 2021 ode-
szła do wieczności w wieku 71 lat nasza Ukochana 
i Droga Mamusia, Teściowa, Babcia, Siostra, Ciocia, 
Kuzynka i Koleżanka

śp. JADWIGA TAČÁROWA
z domu Kowalczyk

O wspomnienie i modlitwę prosi zasmucona rodzina.
 GŁ-013

PROGRAM TV

PIĄTEK 8 STYCZNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 9.50 Pr. rozrywkowy 10.35 
Doktor Martin (s.) 11.30 AZ kwiz 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Sama w 
domu 14.00 Biuro rzeczy znalezionych 
(film) 14.20 Księżycowa dolina (film) 
15.35 Niezwykłe losy 16.30 Podróżo-
mania 17.00 Mieszkać jak… na tarasie 
17.30 AZ kwiz 18.00 Wiadomości regio-
nalne 18.25 Gdzie jest mój dom? 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.10 Kukułki (s.) 21.05 13. komnata Ja-
roslava Svěcenego 21.35 Wszystko-par-
ty 22.25 Zawodowcy (s.) 23.20 Serdusz-
ko (film) 0.50 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne przed-
szkole 9.00 Z kucharzem dookoła świa-
ta 9.55 Madame Sans-Gene (film) 11.35 
Hannibal 12.30 Człowiek plus 13.20 
Królestwo natury 13.50 Jaszczurze 
prawa 14.40 Kawałek drewna z drzewa 
15.00 Samoloty, które zmieniły świat 
15.50 Skrzydła wojny 16.35 Granica w 
sercu 17.05 Poszukiwania nowej Ziemi 
18.45 Wieczorynka 18.55 Skradzione 
serce 19.20 Znikające strony rodzinne 
19.50 Wiadomości w czeskim j. migo-
wym 20.00 Cudowna planeta 21.00 
Biała królowa (s.) 22.05 Fargo (s.) 23.50 
Od zmierzchu do świtu (film). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.00 Ulica (s.) 
9.50 Przychodnia w różanym ogrodzie 
(s.) 11.00 Co o tym sądzą Czesi? 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Niedo-
rozwiedzeni (s.) 13.10 Przychodnia w 
różanym ogrodzie (s.) 14.20 Castle (s.) 
15.10 Mentalista (s.) 16.57 Popołudnio-
we wiadomości 17.35 Co o tym sądzą 
Czesi 18.30 Ulica (s.) 19.30 Wiadomo-
ści, sport, pogoda 20.20 Szybcy i wście-
kli (film) 22.05 American Pie II (film) 
23.55 Mentalista (s.). 
PRIMA 
6.15 Max Steel (s. anim.) 7.00 Nowy 
dzień 9.05 Nakryto do stołu! 10.00 
M.A.S.H. (s.) 10.55 Miłość wśród tru-
skawek (film) 12.40 Strażnik Teksasu 
(s.) 13.35 Gliniarz i prokurator (s.) 14.35 
Policja Hamburg (s.) 15.30 Agenci NCIS 
(s.) 16.25 Policja w akcji 17.25 Wiadomo-
ści kryminalne 17.50 Nakryto do stołu! 
18.55 Wiadomości 19.50 Pogoda 19.55 
Showtime 20.15 Milioner wśród nas 
21.30 Mój grzeszny mąż (film) 23.35 
Policja w akcji 0.30 Agenci NCIS (s.). 

SOBOTA 9 STYCZNIA 

TVC 1 
6.00 Trzewiczki 6.15 Trzecia wróżka 
(bajka) 7.00 Trzech olbrzymów a po-
ciąg (bajka) 7.35 Księżycowa dolina 
(film) 8.50 Niezwykłe losy 9.45 Gejzer 
10.15 Ojciec Brown (s.) 11.05 Wszyst-
ko-party 12.00 Z metropolii, Tydzień 
w regionach 12.25 Nasze hobby 13.00 
Wiadomości 13.05 Królu, mam pomysł 
(bajka) 14.00 Pochmurne królestwo 
(bajka) 14.40 Zajazd pod kamiennym 
stołem (film) 16.15 Hercule Poirot (film) 
17.55 Kot to nie pies 18.25 Chłopaki w 
akcji 18.55 Prognoza pogody, wiado-
mości, sport 20.10 Cuda natury 21.20 
Maigret i żona kasiarza (film) 23.00 
Miejsce zbrodni – Berlin (s.). 
TVC 2 
6.30 Świnka Peppa (s. anim.) 6.40 Oli i 
Jula (s. anim.) 6.50 Masza i niedźwiedź 
(s. anim.) 7.10 Zou (s. anim.) 7.20 Bara-
nek Shaun (s. anim.) 7.30 Studio Kolega 
9.00 Na hulajnodze 9.10 Człowiek z raju 
9.40 Nasza wieś 10.05 Na muzycznym 

szlaku 10.35 Drogi drewna 11.05 Lwy 
na drzewach 11.55 W kamperze po Cze-
chach 12.20 Lotnicze katastrofy 13.10 
Jak się żyje weterynarzom 13.25 Ba-
bel 13.50 Dwaj zgryźliwi tetrycy (film) 
15.35 Księżniczki na eksport 16.00 
Zwierzęta wiecznego śniegu 16.55 Ka-
mera w podróży 17.50 Cudowna plane-
ta 18.45 Wieczorynka 18.55 Granica w 
sercu 19.20 Bramy 19.50 Wiadomości 
w czeskim j. migowym 20.00 Katarzy-
na Wielka (s.) 21.50 Motylek (film) 0.00 
Łowca (s.). 
NOVA 
6.05 Psi patrol (s. anim.) 7.00 Looney 
Tunes Show (s. anim.) 7.50 Kacze opo-
wieści (s. anim.) 8.40 O złotej gęsi (baj-
ka) 10.20 Kawaler (film) 12.05 Dzwoń 
do TV Nova 12.40 Zamieńmy się żona-
mi 13.55 Co się zdarzyło w Las Vegas 
(film) 15.40 Dzień matki (film) 17.45 
Alvin i wiewiórki (film) 19.30 Wiado-
mości, sport, pogoda 20.20 Kong: Wy-
spa czaszki (film) 22.20 Człowiek ze 
stali (film) 0.45 Dług (film). 
PRIMA 
6.05 Max Steel (s. anim.) 6.30 Ninja-
go (film anim.) 6.50 Meteor Monster 
Truck (s. anim.) 7.20 Bolek I Lolek (s. 
anim.) 7.40 M.A.S.H. (s.) 9.05 Auto-
salon.tv 10.00 7 przypadków Honzy 
Dědka 11.05 Hudson & Rex (s.) 12.00 
Milioner wśród nas 13.10 Paryskie ta-
jemnice (film) 15.00 Prawdziwe mor-
derstwa: zaginiona czaszka (film) 16.50 
Dwaj mężczyźni meldują powrót (film) 
18.52 Pogoda 18.55 Wiadomości 19.50 
Pogoda 19.55 Showtime 20.15 Asterix 
i Obelix kontra Cezar (film) 22.20 Sie-
dem sióstr (film) 0.45 Złodziejski ko-
deks (film). 

NIEDZIELA 10 STYCZNIA 

TVC 1 
6.00 Ciekawostki z regionów 6.25 Śla-
dami gwiazd 6.50 Zajazd pod Kamien-
nym Stołem (film) 8.30 Saturnin (s.) 
9.05 Uśmiechy K. Macháčkowej 9.45 
Kalendarium 10.00 Kamera na szlaku 
10.30 Obiektyw 11.05 Życie na zam-
ku (s.) 12.00 Pytania Václava Moravca 
13.00 Wiadomości 13.05 Zofia i skra-
dziony skarb (bajka) 14.05 Diable, tu 
straszy! (bajka) 14.45 Bezwąsy i królew-
na Kamila (bajka) 15.20 Małżeństwa z 
rozsądku (s.) 17.00 Cienki lód (film) 
18.00 Transmisja koncertu 18.55 Pro-
gnoza pogody, wiadomości, sport 20.10 
Božena (film) 21.45 168 godzin 22.15 
Domina (film) 0.00 Sprawy detektywa 
Murdocha (s.). 
TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Rodzina Bławat-
ków (s. anim.) 6.30 Świnka Peppa (s. 
anim.) 6.40 Oli i Jula (film anim.) 6.55 
Ziemia należy do Luny 7.05 Pan Bor-
suk i pani Lisica 7.20 Baranek Shaun (s. 
anim.) 7.30 Studio Kolega 9.00 Czecho-
słowacki tygodnik filmowy 9.15 Poszu-
kiwania czasu utraconego 9.35 Ame-
rykańska wojna 10.25 Nie poddawaj 
się plus 10.50 Nie poddawaj się 11.20 
Narciarstwo alpejskie: Austria (trans-
misja) 13.00 Słowo na niedzielę 13.05 
Magazyn chrześcijański 13.30 Przez 
ucho igielne 14.00 Magazyn religijny 
14.25 Tajemnice Watykanu 15.30 Na 
pływalni z Natalią Hejkową 16.00 Kot 
to nie pies 16.30 Borneo – prastara wy-
spa 17.25 Mistrzowie medycyny 17.50 
Najciekawsze miejsca świata 18.45 Wie-
czorynka 18.55 Nasza wieś 19.20 Cieka-
wostki z regionów 19.50 Wiadomości 
w czeskim j. migowym 20.00 Młode 
strzelby (film) 21.50 System (film) 0.05 
Internet rzeczy. 

NOVA 
6.10 Psi patrol (s. anim.) 7.05 Looney 
Tunes Show (s. anim.) 7.55 Kacze opo-
wieści (s. anim.) 8.40 Diabeł z trzema 
złotymi włosami (bajka) 10.05 Gliniarz 
w przedszkolu II (film) 11.55 Miasto 
aniołów (film) 13.55 Ojciec panny mło-
dej (film) 15.50 Mężczyzna idealny 
(film) 17.40 Agent XXL 2 (film) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Miss 
Hanoi (film) 21.55 Odłamki 22.25 Egze-
kutor (film) 0.30 Agent XXL 2 (film). 
PRIMA 
7.00 Bolek i Lolek (s. anim.) 7.15 
M.A.S.H. (s.) 8.10 Świat ogarnięty woj-
ną 9.20 Prima Świat 9.50 Złote rączki 
10.20 Gotuj jak szef! 11.00 Partia 11.55 
Poradnik domowy 12.45 Poradnik Pepy 
Libickiego 13.10 Poradnik Ládi Hruški 
13.45 Jak zbudować marzenie 14.30 
Mój grzeszny mąż (film) 16.35 Asterix 
i Obelix kontra Cezar (film) 18.52 Po-
goda 18.55 Wiadomości 19.50 Pogoda 
19.55 Showtime 20.15 Cinkciarze II 
(film) 22.05 Rocky II (film) 0.30 Sanc-
tum (film). 

PONIEDZIAŁEK 11 STYCZNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Ojciec Brown (s.) 
9.45 168 godzin 10.35 Kukułki (s.) 11.30 
AZ kwiz 12.00 Południowe wiadomości 
12.30 Sama w domu 14.00 Cienki lód 
(film) 15.00 Wszystko-party 15.55 Na-
pisała: Morderstwo (s.) 16.45 Podróżo-
mania 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne owce 
18.00 Wiadomości regionalne 18.25 
Gdzie jest mój dom? 18.55 Prognoza 
pogody, wiadomości, sport 20.10 Gło-
wa Meduzy (s.) 21.10 Reporterzy TVC 
21.50 Kryminolog (s.) 22.50 Gniazdo 
(s.) 23.45 Zaginięcie pana Hirscha 0.10 
AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne przed-
szkole 9.00 Kamera w podróży 9.55 
Lwy na drzewach 10.40 Zwierzęta 
wiecznego śniegu 11.35 Babel 12.05 Ma-
gazyn religijny 12.35 Klucz 13.00 Cze-
chosłowacki tygodnik filmowy 13.15 
Zakazany bóg 13.45 Wspaniała Ame-
ryka 14.35 Ostatnie tajemnice trzeciej 
rzeszy 15.30 Przygody nauki i techniki 
16.00 Lotnicze katastrofy 16.45 Afgani-
stan 1979 17.45 Czeskie ślady na równi-
ku 18.45 Wieczorynka 18.55 Przez ucho 
igielne 19.25 Znikające strony rodzinne 
19.50 Wiadomości w czeskim j. migo-
wym 20.00 Cuda starożytności 20.50 
Wewnątrz SpaceX 21.40 25. godzina 
(film) 23.50 Speer i Hitler (film). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.10 Ulica 
(s.) 10.05 Spece (s.) 11.00 Co o tym są-
dzą Czesi 12.00 Południowe wiadomo-
ści 12.40 Niedorozwiedzeni (s.) 13.00 
Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 
14.10 Castle (s.) 15.05 Mentalista (s.) 
16.57 Popołudniowe wiadomości 17.35 
Co o tym sądzą Czesi 18.30 Ulica (s.) 
19.30 Wiadomości, sport, pogoda 20.20 
Spece (s.) 22.10 Zabójcza broń (s.) 23.05 
Mentalista (s.). 
PRIMA 
7.00 Nowy dzień 9.15 Nakryto do stołu! 
10.10 M.A.S.H. (s.) 11.15 Odnaleziona 
miłość (film) 13.00 Strażnik Teksasu 
(s.) 13.55 Gliniarz i prokurator (s.) 14.55 
Policja Hamburg (s.) 15.50 Agenci NCIS 
(s.) 16.45 Policja w akcji 17.30 Wiado-
mości kryminalne 17.50 Nakryto do 
stołu! 18.55 Wiadomości 19.55 Showti-
me 20.15 Pielęgniarki (s.) 21.30 Jak 
zbudować marzenie 22.30 Hudson & 
Rex (s.) 23.25 Policja w akcji 0.15 Agen-
ci NCIS (s.). 
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„Głos” nale-
ży do Sto-
warzyszenia 
Dzienników 
Mniejszo-
ści Narodo-
wych i Et-
nicznych Eu-
ropy MIDAS

Znajdź nas na Facebooku



Znajdź nas na YouTubie


 GŁ-436

CO NA ANTENIE

POLSKIE WIADOMOŚCI: ČT1 SM, 
niedziela, wiadomości regionalne 
od godz. 6.00; powtórka na antenie 
ČT2, niedziela od godz. 19.30.

POLSKIE AUDYCJE. po-pt. godz. 
19.05 Ostrawa 107,3 MHz i Trzyniec 
105,3 MHz.

RADIO KATOWICE. „U Polaków 
za Olzą” – niedz. godz. 13.05 na 103 
FM. Archiwum audycji: radio.kato-
wice.pl/Zaolzie.

OFERTY

MASZ PROBLEM Z SAMOCHO-
DEM? Naprawimy go! AUTOSERVIS 
– PNEUSERVIS Pamicar s.r.o. – TEL: 
+420 608 120 706.
 GŁ-729

 GŁ-741

Bijące serca dla patrona
„Stanisław Hadyna – pomnik bijących serc” to film dokumentalny, który przybliża sylwetkę i dokonania Stanisława 
Hadyny. W obrazie o założycielu zespołu „Śląsk” biorą także udział uczniowie oraz pedagodzy z bystrzyckiej szkoły, 
której Hadyna jest patronem.

„Zwrot”

Szkoły, któ-
rych patro-
nem jest Sta-

nisław Hadyna, 
co roku spotykały 
się w siedzibie ze-
społu „Śląsk” w 
Koszęcinie. Tego 
roku, ze względu 
na pandemię, spo-
tkanie się nie od-
było. W związku z 
tym gospodarz co-
rocznych spotkań 
– zespół „Śląsk” – 
postanowił zrobić 
coś dostępnego 
dla wszystkich w 
sieci.

– Powstał film dokumentalny 
opowiadający o Hadynie. Również 
nasza szkoła dostała kilka minut 
na to, by pokazać miejsca związane 
z naszym patronem – mówi dyrek-
tor bystrzyckiej podstawówki, Bog-
dan Sikora.

Bystrzyczanie wybrali więc 
do nagrania łąkę, na której za-
śpiewały dziewczyny. A uczeń 5. 
klasy, Franciszek Bubik, odegrał 
młodego Hadynę. Wybór akurat 
jego do tej roli nie był przypadko-
wy. – To chłopak, który uczy się 
bardzo dobrze, ma same jedyn-
ki. Trzykrotny laureat konkursu 
recytatorskiego. Lubi recytować, 
lubi grać, lubi śpiewać i jest takim 
aktorem. Takim może przyszłym 
Hadyną – dodaje dyrektor pol-
skiej szkoły.

Sam Franciszek Bubik z doświad-
czenia wystąpienia w filmie jest 
bardzo zadowolony. – Ja się tak tro-
chę w postać Hadyny, jak był mały, 
wczułem. Czułem się tak, jakbym 
poruszał się w czasie – dzieli się 
wrażeniami młody recytator.

Konkursy recytatorskie dla Fran-
ciszka Bubika to chleb powszedni, 
natomiast w filmie miał okazję wy-
stąpić po raz pierwszy i bardzo mu 
się ta możliwość spodobała – Było 
to bardzo fajne, nowe doświadcze-
nie – stwierdza piątoklasista.

Dyrektor Bogdan Sikora z kolei 
rozmawia w filmie z Wandą Tomča-
lą, która – jako dyrektorka by-
strzyckiej PSP w latach 1997-2009 
– była pomysłodawczynią nadania 
placówce w tej miejscowości imie-
nia Stanisława Hadyny. 

• Franciszek Bubik w 
swoim żywiole. Fot. ARC
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P O S T  S C R I P T U M 
UŚMIECHNIJ SIĘ WEHIKUŁ CZASU

KRZYŻÓWKA KOMBINOWANA

Wśród autorów 
poprawnych 

rozwiązań zostanie 
rozlosowana książka. 
Rozwiązania prosimy 
wysyłać na e-mail: info@
glos.live. Termin upływa 
w środę 20 stycznia. 
Autorem dzisiejszego 
zadania jest Jan Kubiczek.

Rozwiązaniem krzyżówki jest przysłowie arabskie... 

• Nowy rok, nowe postanowienia, 
nowe wyzwania. Życzymy Czytelnikom 
spełnienia wszelkich postanowień, 
marzeń, szybkiego powrotu do 
normalności i zdrowia!
Dziś ponawiamy naszą propozycję 

wycieczki, by wykonać aktualne zdjęcie 
schroniska na Ropiczce. Archiwalną 
fotografię z roku 1917 przysłał nam 
Władysław Brózda, za co dziękujemy.
Czekamy na propozycje współczesnego 
ujęcia. W gazecie zamieścimy 

pierwsze bądź najlepsze zdjęcie, 
jakie dostaniemy. Fotografie prosimy 
wysyłać na: dabkowski@glos.live bądź 
info@glos.live. Serdecznie zapraszamy 
do współpracy!

Tak było...

...tak jest
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POZIOMO:
1. przedmiot mający wartość historyczną
2. kromka chleba z masłem oraz serem, 

wędliną
3. destylowana albo mineralna
4. naftowa, płynie w rurociągach
5. Claude, francuski impresjonista
6. jednostka czasu w dziejach Ziemi, 

dzieli się na okresy
7. wirus występujący w Afryce, wywołu-

jący nieuleczalną chorobę
8. imię Moore, amerykańskiej aktorki 

(„Niemoralna propozycja”)

9. duży samochód ciężarowy
10. dawniej ojciec chrzestny
11. początek dnia
12. ROZWIĄZANIE DODATKOWE
13. mieszany, liściasty lub iglasty
14. mielony kotlet wołowy w bułce
15. anglosaska jednostka długości równa 

25,4 mm
16. siły zbrojne kraju
17. marka ośmiobitowego komputera
18. odmiana śliwy
19. choroba objawiająca się atakami dusz-

ności

20. antonim dnia
21. biała przyprawa kuchenna
22. klamra spinająca pękające mury.

PIONOWO: ARARAT, BANDAŻ, BOLERO, 
DESANT, EPONGE, IZRAEL, JOHANN, 
KIERAT, KRAKÓW, MALINA, NIEMOC, 
ÓSEMKA, POLSKA, PROSIĘ, SABAŁA, 
SAMIEC, TUTTLE, WACIAK, YEGUAS, 
ZAMIAR, ZAUŁEK.

Wyrazy trudne lub mniej znane: 
ANKRA, ATARI, DEMI, EBOLA, KUM


