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Liczenie wbrew pandemii
WYDARZENIE: Pandemia koronawirusa i związane z nią obostrzenia nie są powodem do przesunięcia 
zaplanowanego na wiosnę Spisu Ludności w Republice Czeskiej. W środę poinformował o tym Centralny Sztab 
Kryzysowy, powołując się na decyzję Ministerstwa Zdrowia.

Danuta Chlup

Omawialiśmy tę sprawę z Mi-
nisterstwem Zdrowia. Pod-
kreślaliśmy, że Spis będzie 

miał przede wszystkim charakter 
on-line, dlatego nie będzie sta-
nowił zagrożenia – powiedział w 
rozmowie z „Głosem” Jan Cieslar, 
rzecznik Czeskiego Urzędu Staty-
stycznego. 

– W porównaniu do poprzed-
niego Spisu, także z powodu sytu-
acji epidemicznej będziemy kła-
dli większy nacisk na możliwość 
liczenia się on-line. Respondenci 
będą mogli skorzystać z formu-
larza elektronicznego na stronie 
scitani.cz lub w aplikacji mobilnej. 
Dzięki temu każdy będzie miał 
możliwość spełnienia ustawowego 
obowiązku szybko i w prosty spo-
sób, bez późniejszego wypełniania 

drukowanych formularzy i bez ko-
nieczności kontaktowania się z ko-
misarzami spisowymi czy też od-
wiedzania punktów kontaktowych. 
Dla tych, którzy nie skorzystają ze 
spisu on-line, przygotujemy papie-
rowe formularze – wyjaśniła tech-
niczny aspekt Spisu Ludności jego 
rzeczniczka, Jolana Voldánowa. 

Spis Ludności ma własną stronę 
internetową scitanilidu.cz (scitani.
cz), na której już teraz zamieszczo-
ne są zarówno ogólne, jak i kon-
kretne informacje o Spisie. Motto 
tegorocznego Spisu brzmi „Nowo-
cześnie, on-line, raz dwa”. 

Pomimo zapewnień o interne-
towym przebiegu liczenia, w teren 
ma wyruszyć ok. 11 tys. komisarzy 
spisowych, w zdecydowanej więk-
szości pracowników Poczty Cze-
skiej. To właśnie ich bezpieczeń-
stwo było głównym powodem, dla 

którego wicepremier Jan Hamáček 
konsultował Spis z  Ministerstwem 
Zdrowia. Podczas Spisu Ludności 
w 2010 roku z elektronicznych for-
mularzy skorzystała jedna czwarta 
osób. Tym razem odsetek powi-
nien być zdecydowanie wyższy, 
jednak z  pewnością nie osiągnie 
100 procent. 

– Według danych szacunkowych 
opierających się na badaniach opi-
nii społecznej, ok. 60 procent osób 
jest zainteresowanych liczeniem 
się on-line. Jednak dane te nie 
uwzględniają kampanii oświato-
wej, której główna część dopiero 
się odbędzie – powiedział Marek 
Rojíček, dyrektor Czeskiego Urzę-
du Statystycznego, w wywiadzie 
zamieszczonym na scitanilidu.cz w 
pierwszej połowie stycznia. Rojíček 
podkreślił, że tegoroczny Spis bę-
dzie prostszy od poprzedniego tak-

że ze względu na liczbę zbieranych 
informacji. – Pytań będzie mniej, w 
porównaniu z ostatnim Spisem o 
połowę – zapowiedział Rojíček. 

Spis Ludności jest obowiązkowy 
dla wszystkich osób, które o półno-
cy z 26 na 27 marca br. będą miały 
czeskie obywatelstwo, a także dla 
obcokrajowców z pozwoleniem na 
pobyt stały lub tymczasowy w RC 
(na okres dłuższy niż 90 dni), bez 
względu na to, czy w momencie 
Spisu osoby te będą przebywały w 
Czechach, czy też za granicą. Nie 
oznacza to, że każda osoba objęta 
Spisem będzie musiała wypełnić 
formularz od razu 27 marca. Spis 
on-line potrwa do 9 kwietnia. Oso-
by, które w tym terminie nie poli-
czą się w Internecie, mają obowią-
zek w okresie od 17 kwietnia do 11 
maja wypełnić i oddać papierowy 
arkusz spisowy. Dystrybucja czy-
stych druków oraz odbiór wypeł-
nionych będzie zadaniem komisa-
rzy. Można je będzie także odebrać 
i oddać w punktach kontaktowych 
„Sčítání 2021”, które będą z reguły 
w placówkach pocztowych. Wyniki 
Spisu powinny być znane na prze-
łomie 2021 i 2022 roku. 

Czeski Urząd Statystyczny 
rozpoczął kampanię oświato-
wą pt. „Spis Ludności pomaga 
wszystkim”, wyjaśniającą cele 
i korzyści wynikające z wiary-
godnego wypełnienia formu-
larzy dla poszczególnych grup 
społecznych i poszczególnych 
pokoleń. Wymieniane są także 
korzyści płynące dla mniejszości 
narodowych i obcokrajowców (a 
więc także obywateli czeskich 
narodowości polskiej oraz osób 
z polskim obywatelstwem miesz-
kających w RC). Na scitanilidu.
cz czytamy: „Spis oznacza szansę 
wzmocnienia szeregów mniej-
szości narodowych i ich znacze-
nia. Spis może być impulsem do 
wspierania integracji mniejszo-
ści narodowych. Spis pomoże 
porównać liczby obcokrajowców 
oraz członków mniejszości naro-
dowych w naszym kraju”.

Za tydzień na łamach „Głosu” 
ukaże się rozmowa z Michałem 
Przywarą, Chrystianem Heczko 
oraz Mariuszem Chybiorzem z 
Centrum Polskiego Kongresu Po-
laków w Republice Czeskiej na te-
mat kampanii przedspisowej. 500 000

sztuk znaczka pocztowego z grafiką odnoszącą się do Spisu Ludności 2021 wydała 

Poczta Czeska. Znaczek trafił do obiegu w środę. Jego nominał oznaczony jest literą „B”, 

co w momencie jego wydania odpowiada cenie 19 koron. Znaczki „B” pokrywają opłatę 

za zwykły list krajowy o wadze do 50 gramów. 

• Oficjalne logotypy kampanii przygotowane przez Centrum Polskie. Fot. ARC
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Szkolą nowych sanitariuszy
Szpital AGEL w Czeskim Cieszynie 
przy współpracy ze Średnią Szkołą 
Zdrowotną oraz Wyższą Fachową 
Szkołą Zdrowotną AGEL otwierają 
kolejny kurs dla sanitariuszy. To do-
bra oferta dla tych, którzy szukają 
stabilnego zatrudnienia w służbie 
zdrowia oraz chcą pomagać innym. 
Kurs rusza już w przyszłym mie-
siącu i potrwa do początku maja. 
Wymagany jest wiek powyżej 18 
lat, wykształcenie co najmniej pod-
stawowe oraz dobry stan zdrowia. 
– Część teoretyczna kursu będzie 
się odbywać zawsze w godzinach 
popołudniowych we wtorki i czwart-
ki. Następnie kursanci zaliczą część 
praktyczną na oddziałach łóżkowych 
naszego szpitala – mówi członkini 
zarządu czeskocieszyńskiej placówki, 
Alice Ručkowa, dodając, że w czasie 

praktyk kursanci odwiedzą również 
sale operacyjne, oddział rehabilitacji 
i laboratoria.
Kurs na sanitariusza posiada akre-
dytację ministerstwa szkolnictwa i 
jest odpłatny. Uczestnik, który zda 
pomyślnie teoretyczny i praktyczny 
egzamin końcowy oraz podejmie 
pracę w czeskocieszyńskim szpitalu, 
może liczyć na zwrot kosztów. Z tej 
możliwości skorzystało w ub. roku 
czterech nowo wyszkolonych sani-
tariuszy, pozostali otrzymali oferty 
pracy w innych placówkach grupy 
AGEL, m.in. w Trzyńcu-Podlesiu. 
Sanitariusz wykonuje proste prace 
pod nadzorem pracowników me-
dycznych. Do jego obowiązków 
należy m.in. zmiana pościeli, przewóz 
pacjentów na badania, rozwożenie i 
wydawanie posiłków itp. (sch)

•••
Kubły wystawiają nie w porę
Raz na pięć, sześć lat zdarza się taka 
sytuacja, że rok ma 53 tygodnie, 
zamiast 52. Miniony rok był tego 
przykładem. Spowodowało to za-
mieszanie w regularnym wywozie 
odpadów komunalnych m.in. na 
terenie Trzyńca, Gródka, Wędryni, 
Trzycieża, Rzeki, Śmiłowic, Gnojnika, 
Ligotki Kameralnej, Trzanowic, To-
szanowic Górnych i Dolnych. Ludzie 
przyzwyczajeni do wystawiania ku-
błów na śmieci co dwa tygodnie, np. 
zawsze w tygodniu nieparzystym, 

nie uświadomili sobie, że na prze-
łomie roku nieparzyste były dwa 
tygodnie następujące po sobie. Ten 
problem trwa i ludzie wciąż jeszcze 
wystawiają pojemniki nie w porę, w 
efekcie czego są niemile zaskoczeni 
tym, że nikt ich nie opróżnia. W tej 
sytuacji idealnym rozwiązaniem 
jest sprawdzenie harmonogramu 
wywozu śmieci dla swojej gminy na 
stronie www.smolo.cz w zakładce 
usługi, gospodarowanie z odpadami, 
obywatele. (sch)

W I A D O M O Ś C I
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sobota

niedziela

dzień: 6 do 8 C 
noc: 8 do 5 C 
wiatr: 7-10 m/s

dzień: 5 do 7 C 
noc: 1 do 0 C 
wiatr: 2-5 m/s

dzień: 0 do 6 C 
noc: 2 do -1 C 
wiatr: 5-8 m/s

A
lbert Einstein powiedział kiedyś: „Tylko dwie rzeczy 
są nieskończone: wszechświat i ludzka głupota. Choć 
tego pierwszego nie jestem pewien”. W miniony week-
end polskie media obiegła informacja, iż ratownicy 
Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego po-
mogli grupie turystów na Babiej Górze, którzy mimo 

skrajnie trudnych warunków pogodowych postanowili zdobyć szczyt 
niemal na golasa. Ratowało ich kilkadziesiąt osób, a jedna z uczest-
niczek trafi ła do szpitala w stanie ciężkiej hipotermii i z wieloma z 
odmrożeniami. Od razu przypomniała mi się ubiegłoroczna historia 
antyszczepionkowca, który głośno negował istnienie epidemii koro-
nawirusa, po czym sam przegrał życiową walkę z COVID-19. Skąd więc 
bierze się ten bezmiar głupoty w ludziach? Ten, kto znajdzie odpo-
wiedź na to pytanie, niewątpliwie zasłuży na Nobla, a potomni będą o 
nim śpiewać pieśni i stawiać mu pomniki.

Tymczasem głupota bywa śmieszna, niestety równie często jest nie-
bezpieczna. Jak bowiem można pędzić na autostradzie samochodem 
pod prąd i to z wyłączonymi światłami, po czym tłumaczyć policjan-
tom, że wyłączyło się je specjalnie, by nie było nas widać? Głupota 
bywa też zaraźliwa. Udowodniono bowiem, że możemy zacząć na-
śladować innych ludzi w sposób kompletnie bezmyślny. Przykładem 
słynna, XVI-wieczna holenderska gorączka tulipanów, która spowo-
dowała ogromny wzrost cen cebulek tych kwiatów. Fakt, że coś uzna-
no za drogie i część ludzi była skłonna płacić za to fortunę, sprawił, 
że wszyscy zachowywali się w ten sam sposób. Spekulacyjna bańka w 
końcu pękła i wielu doprowadziła do fi nansowej ruiny.

Co ciekawe, głupota wcale nie jest terminem psychologicznym. W 
psychologii nie mówi się bowiem o głupocie, ale o ilorazie inteligen-
cji, którym defi niowany jest stopień mądrości. Głupota to więc pojęcie 
potoczne, a ulegają jej wszyscy. Nie tylko ludzie słabo wykształceni, 
ale równie często ci najbardziej inteligentni. Ja także, jako człowiek 
dojrzały, co jakiś czas uświadamiam sobie z bolesną konfuzją, że 
zdarzało mi się robić w życiu bardzo głupie rzeczy. Problem polega 
na tym, że refl eksja ta zawsze pojawia się po czasie. Głupota nie bije 
bowiem w dzwony, że nadchodzi, ale atakuje nas bez ostrzeżenia. 
Ponieważ zaś sam mam skromy udział w budowie jej pomnika, rzadko 
pierwszy rzucam w głupców kamieniem. 

DZIŚ...

22
stycznia 2021

Imieniny obchodzą: 
Anastazy, Wincenty
Wschód słońca: 7.32
Zachód słońca: 16.21
Do końca roku: 343 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Ostrego Sosu
Przysłowia: 
„Kiedy Wincenty posypie 
pierze, to nie ustanie aż 
do Gromnicznej (2. 2) 
w pierwsze pacierze”

JUTRO...

23
stycznia 2021

Imieniny obchodzą: 
Ildefons, Rajmund, 
Rajmunda
Wschód słońca: 7.31
Zachód słońca: 16.23
Do końca roku: 342 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Pisma Ręcznego
Przysłowia: 
„W styczniu łów łatwy, 
na kuropatwy”

POJUTRZE...

24
stycznia 2021

Imieniny obchodzą: 
Felicjan, Rafał, Tymoteusz
Wschód słońca: 7.30
Zachód słońca: 16.25
Do końca roku: 341 dni
(Nie)typowe święta:
Światowy Dzień Środków 
Masowego Przekazu
Przysłowia:
„Na świętego Tymoteusza, 
trzeba ci czapki, 
nie kapelusza”

ZDANIEM... Witolda Kożdonia

POGODA

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

BYSTRZYCA
Rada Gminy wprowadziła 
nowy model przyznawa-
nia dotacji na działalność 
organizacji i stowarzyszeń. 
W poprzednich latach 
termin składania wnio-
sków upływał 31 stycznia. 
Po nowemu można je 
składać w ciągu całego 
roku. Powodem zmian jest 
niepewność związana z 
obostrzeniami przeciwepi-
demicznymi oraz umożli-
wienie zgłaszania nowych 
inicjatyw, które pojawią 
się w trakcie roku. Pula 
funduszy przeznaczonych 
na dotacje się nie zmieniła 
– wynosi 1 mln koron. 
 (dc)

ORŁOWA
Mieszkańcy powyżej 80. 
roku życia mogą zwrócić 
się do Urzędu Miasta 
o pomoc w rezerwacji 
szczepień przeciwko CO-
VID-19. Propozycja skie-
rowana jest do osób, które 
nie mają dostępu do In-
ternetu ani bliskich, którzy 
pomogliby im w rejestracji. 
Seniorzy mogą umówić się 
telefonicznie na spotkanie 
w Wydziale Opieki Spo-
łecznej i Zdrowia. Pracow-

nice 
wydziału 
będą 
nawet 
osobiście 
odwiedzały senio-
rów, którzy mają pro-
blemy z poruszaniem 
się. Wizytę domową 
należy zamówić pod 
numerami telefonów 
596 581 467 lub 
596 581 453. 
 (dc)

OSTRAWA
Pod 14-letnim łyżwiarzem 
załamał się lód. Do zdarze-
nia doszło w poniedziałek 
późnym popołudniem na 
stawie w Porębie. Chło-
piec wpadł do lodowatej 
wody. Po ok. pięciu minu-
tach udało się go wycią-
gnąć świadkom zdarzenia 
– 20-letniej kobiecie i o 
rok starszemu mężczyźnie. 
Wezwani ratownicy ustali-
li, że dziecko jest wychło-
dzone i wymaga opieki 
szpitalnej. Przewieziono je 
do Szpitala Uniwersytec-
kiego. Ratownicy udzielili 
pomocy również dwójce 
młodych ludzi. Także u 
nich stwierdzono objawy 
hipotermii.  (dc)

CIESZYN
Remont ul. Głębokiej wy-
dłuży się o ponad miesiąc. 
Cieszyński magistrat poin-
formował, że po wielokrot-
nych wezwaniach przed-
stawiciele fi rmy prowadzą-
cej kompleksową rewitali-
zację tej reprezentacyjnej 
ulicy, w końcu przedstawili 
zaktualizowany harmono-
gram prac. Problemy na 
placu budowy są związane 
z nieprawidłowym położe-
niem rur gazowych. Z tego 
powodu budowlańcy mu-
sieli wstrzymać prace na 
jednym z remontowanych 
odcinków. Niestety kło-
poty mogą się powtórzyć. 
Wedle zaktualizowanego 
harmonogramu zakończe-
nie prac jest planowane na 
6 lipca.  (wik)

BYSTRZYCA

KRESKĄ MALOWANE

ORŁOWA

CIESZYN

OSTRAWAMateusz Piotrowski
ekspert  Polskiego Instytutu Spraw 
Międzynarodowych, 
w rozmowie z Polską Agencją Prasową

CYTAT NA DZIŚ

•••
Nowy prezydent USA, Joe Biden, skupi 
się na zażegnaniu napięć społecznych po 
wyborach i kryzysie związanym z pandemią 
koronawirusa. Będzie dążył do zjednoczenia 
społeczeństwa, ale ciężko mu będzie zasypać 
narosłe od lat podziały 

Które z miejsc w 
naszym regionie jest 
najmniej odkryte? 
Gdzie szukać 
najpiękniejszej zimowej 
scenerii? Której atrakcji 
turystycznej może nam 
pozazdrościć świat? 
Oto pytania, na które 
odpowiedzą uczestnicy 
ankiety turystycznej 
ogłoszonej przez 
województwo 
morawsko-śląskie.

Beata Schönwald

Propozycje ciekawych miejsc, 
na które może głosować każdy 
chętny, zostały opublikowa-

ne na stronie Nagród Ruchu Tury-
stycznego www.cenycr.cz. Są wśród 
nich również atrakcje turystyczne 
położone na terenie Zaolzia. W ka-

tegorii „nieodkrytego skarbu” do 
fi nału zakwalifi kowały się meandry 
rzeki Odry w Boguminie, w katego-

Wybierz turystyczny skarb

rii „najbardziej malowniczego 
miejsca zimą” wśród nominowa-
nych znalazły się 9-kilometrowa 

trasa z  Kozińca na Kamienity 
oraz Zamek Frysztat z parkiem B. 
Němcowej, a w kategorii „miejsca 

najbardziej światowego” o głosy 
walczy karwiński krzywy kościół 
pw. św. Piotra z Alkantary. W każ-
dej z  trzech wymienionych kate-
gorii można wybrać tylko jedne-
go kandydata, co należy zrobić 
do 28 lutego. 

Wyniki ankiety zostaną opu-
blikowane wiosną. Wtedy pozna-
my też zwycięzców pozostałych 
dwóch kategorii – „osobistość 
ruchu turystycznego” oraz „naj-
lepsze turystyczne przedsięwzię-
cie”. W tej ostatniej do walki o 
nagrodę stanęły m.in. Muzeum 
Ziemi Cieszyńskiej, ostrawskie 
Muzeum Żywności i Maszyn 
Rolniczych oraz Centrum Ob-
warowania Szańce w Mostach 
k. Jabłonkowa. Komu zostanie 
przyznane pierwszeństwo w tych 
dwóch kategoriach, zdecydują 
fachowcy z  branży turystycznej. 
Jak zaznaczył wicehetman mo-
rawsko-śląski, Jan Krkoška, który 
objął konkurs patronatem, woje-
wództwo zwróci się w tej sprawie 
do ok. 200 podmiotów partner-
skich obeznanych z miejscowymi 
realiami.

Przypomnijmy, że laureata-
mi ubiegłorocznej edycji zostały 
m.in. Cwilin, Witkowice Dolne 
oraz Ścieżka Wałaska. 

 

• Jedną z atrakcji, na które można głoso-
wać, jest szlak turystyczny z Kozińca na 
Kamienity. Fot. www.cenycr.cz

• Chociaż słoń indyjski zalicza się do zwierząt ciepłolubnych, środkowoeuro-
pejska zima nie jest mu straszna, a śnieg, zwłaszcza dla najmłodszych człon-
ków stada, jest ciekawym urozmaiceniem. Słonie w ostrawskim ogrodzie zoo-
logicznym, skąd pochodzi zdjęcie, wychodzą na dwór codziennie niezależnie 
od pogody. W czasie siarczystych mrozów ich pobyt na świeżym powietrzu 
nie przekracza jednak pół godziny.  (sch)
Fot. Zoo Ostrawa Rys. JAKUB MRÓZEK

71 535
mieszkańców liczył na końcu ubiegłego roku Hawierzów. Chociaż ich liczba 
w porównaniu ze stanem z 1 stycznia 2020 roku spadła o 781 osób, nadal jest 
to największe miasto na Zaolziu. Spadek liczby mieszkańców spowodowały 
wyprowadzki z miasta oraz zgony. Łącznie wymeldowano w tym okresie 1717 
hawierzowian, 979 z nich zmarło. W tym samym czasie w miejscowym szpitalu 
przyszło na świat 887 noworodków, 619 maluchów zamieszkało w Hawierzowie. 
Imieniem, które w zeszłym roku najczęściej nadawano dziewczynkom, była Eliška, 
wśród chłopców prym wiódł Filip. (sch)

Najpierw muszą 
być szczepionki
W pawilonach wystawien-

niczych Czarna Łąka w 
Ostrawie powstaje duże Centrum 
Szczepień dla województwa mo-
rawsko-śląskiego. W pawilonie A 
zaplanowano sześć punktów szcze-
pień przeciw COVID-19, każde z 
trzema stanowiskami. 

Ośrodek szczepień buduje mia-
sto jako właściciel centrum wysta-
wienniczego Czarna Łąka. Nad jego 
sprawnym funkcjonowaniem bę-
dzie czuwać Szpital Uniwersytecki 

w Ostrawie, pomogą też pracowni-
cy stacji sanitarno-epidemiologicz-
nej, pracownicy medyczni zatrud-
nieni w przychodniach lekarskich, 
a także studenci medycyny na 
Uniwersytecie Ostrawskim. Cen-
trum ma działać przez 12 godzin 
na dobę. Jego twórcy zakładają, że 
każde z osiemnastu stanowisk bę-
dzie w stanie zaszczepić dziennie 
po 100 osób, w sumie 1800 w ciągu 
jednego dnia. Nie jest wykluczona 
jego dalsza rozbudowa. 

Pierwsza część centrum jest już 
praktycznie gotowa. Kiedy zacznie 
przyjmować pacjentów, będzie za-
leżało od dostaw szczepionek. We-
dług prezydenta Ostrawy, Tomáša 
Macury, otworzyć centrum będzie 
miało sens dopiero wtedy, kiedy 
będzie ich pod dostatkiem dla ogó-
łu populacji. W przeciwnym razie 
działalność placówki zakrojonej na 
tak wielką skalę byłaby nierentow-
na.

 (sch) 

Wyższa kara za szantaż
Izba Poselska Parlamentu RC 

przyjęła w środę projekt zmiany 
ustawy dotyczący większej ochro-
ny prawnej kobiet w ciąży przed 
szantażem. Został przyjęty zdecy-
dowaną większością głosów po-
słów, bez względu na ich przyna-
leżność partyjną. 

Projekt nowelizacji kodeksu kar-
nego oraz powiązanych z nim ustaw 
przygotowała czwórka posłów ANO, 

ODS i KDU-ČSL. Kara za szantaż 
wynosi od sześciu miesięcy do 
czterech lat pozbawienia wolności. 
W przypadku szantażu kobiety cię-
żarnej będzie po nowemu wynosiła 
od 2 do 8 lat pozbawienia wolności. 
Autorzy projektu argumentowali 
m.in., że przedmiotem szantażu 
bywa często sam fakt zajścia ko-
biety w ciążę, stosunkowo częste są 
przypadki zmuszania ciężarnych do 

aborcji przez mężów, partnerów, ro-
dziców lub inne osoby. 

– Kobieta jest ogólnie istotą słab-
szą, przede wszystkim, gdy chodzi 
o szantaż ze strony mężczyzny, na-
tomiast w ciąży, kiedy nosi w sobie 
nowe życie, tym bardziej wyma-
ga ochrony.  Bardzo się cieszę, że 
projekt nowelizacji został przyjęty 
– powiedziała „Głosowi” posłanka 
Pavla Golasowská z Trzyńca.    (dc)

Szpital bez dyrektora
Martin Sikora po zaledwie czte-

rech miesiącach pracy żegna 
się z  funkcją dyrektora trzynieckie-
go szpitala. W poniedziałek na nad-
zwyczajnej sesji Zarząd Wojewódz-
twa Morawsko-Śląskiego odwołał go 
z tego stanowiska. 

Powodem, jak podał „Zdravot-
nický deník”, był konfl ikt, który 
rozwinął się między dyrektorem 
a jego zastępcą ds. personalnych, 
Janą Pająk, i podwładnymi. Siko-

ra już wcześniej odwołał bowiem z 
kluczowych pozycji menedżerskich 
osoby, których działalność, ich zda-
niem, była istotna dla sprawnego 
funkcjonowania szpitala. Pracowni-
cy obawiając się, że z powodu starć 
personalnych szpital może sobie nie 
poradzić ze zwalczaniem pandemii 
koronawirusa, o sytuacji powiado-
mili województwo. Hetman moraw-
sko-śląski, Ivo Vondrák, przyznał im 
rację, stwierdzając, że „negatywny 

klimat w szpitalu mógłby prowadzić 
do kolapsu”, którego skutki odczu-
łyby pozostałe szpitale w powiecie 
frydecko-misteckim, a nawet w wo-
jewództwie. 

Na czele szpitala stanie tymcza-
sowo zastępca dyrektora ds. orga-
nizacyjno-technicznych Jaroslav 
Brzyszkowski. Jana Pająk zrezygno-
wała ze swojej funkcji zaraz po tym, 
jak Zarząd Województwa podjął de-
cyzję o odwołaniu jej szefa. (sch) 
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Fot. ARC

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.

Nasi kochani Dziadkowie 
W związku z obchodami Dnia Babci i Dziadka, chcieliśmy Wam złożyć za pośrednictwem gazety najserdeczniejsze 
życzenia. Dzień Babci i Dziadka to ważne wydarzenie dla każdego przedszkolaka i obchodzone z wielką 
pieczołowitością. Są występy, prezenty, poczęstunek i wspólnie spędzone chwile. W związku z panującą pandemią 
tegoroczne obchody Waszego święta nie mogą się odbyć w tradycyjny sposób, ale my pamiętamy o Was i ślemy 
najserdeczniejsze życzenia przede wszystkim zdrowia i pogody ducha. 

Przedszkolaki z Trzyńca-Tarasu
Wasze Promyczki

 Kochani, dziś okazja rzadka.
Mamy Dzień Babci oraz Dziadka.
Jak wiecie, jest ich razem czworo,

co można sprawdzić, gdy się zbiorą.
Wciąż mówią wtedy o tych latach,
gdy jeszcze dzieckiem był mój tata.

A nasza mama bez swych lalek,
do łóżka iść nie chciała wcale.
A teraz, jak ten czas wciąż leci!
Cieszą się z dzieci swoich dzieci.
I myślą, widząc ich gromadkę,

że miło Babcią być i Dziadkiem.

Więc dziś spróbujcie zapamiętać.
Czym są dla Dziadków ich wnuczęta?

I pięknej szansy nie przegapcie:
kochajcie Dziadków swych i Babcie.

Choć Babcia z Dziadkiem lubią 
przesadzać,

próbując wnukom swoim dogadzać,
to kocham ich za to ogromnie
i za to, że zawsze są koło mnie,

wtedy, gdy ich potrzebuję,
Babciu i Dziadku – dziękuję!

Mała górka – dużo frajdy!

Pod koniec zeszłego tygodnia 
zagościła u nas zima. Zrobiło 

się śnieżnie i mroźnie. Nic dziw-
nego, że w każdej niemalże miej-
scowości przedszkolaki bawiły 
się w białym puchu. 

Dzieci z polskiego przedszko-
la w Stonawie nie muszą daleko 
chodzić z plastykowymi sanka-
mi – które w Czechach zadomo-
wiły się pod nazwą „boby”. Małą 
górkę mają obok przedszkola. We 
wtorek spędzały na niej przedpo-
łudnie. Na zarumienionych twa-
rzach malowała się radość, nawet 
wtedy, gdy saneczki się przewra-

cały i dzieci lądowały w śniegu. 
To dopiero była uciecha!

– Cieszymy się śniegiem. Bawi-
liśmy się na dworze w czwartek, 
w piątek i dzisiaj także. Korzy-
stamy ze śniegu, ile się da, bo ma 
się ocieplić. Zeszłej zimy prak-
tycznie w ogóle śniegu nie było. 
Pamiętam, że tylko raz udało 
nam się z trudem ulepić bałwana 
– powiedziała nam nauczycielka 
Katarzyna Donát. 

Jakie zimowe zabawy najbar-
dziej lubią stonawskie dzieci? 
Przeczytajcie w naszej mini-an-
kiecie.  (dc)

Anetka Piskorz, 
6 lat
W zimie najbardziej lubię 
lepić bałwana. W domu już 
jednego ulepiłam, sama. Z 
górki lubię zjeżdżać na „bo-
bach”, w ogródku próbowa-
łam w sobotę także jeździć 
na nartach. Jeździłam na 
nartach już w zeszłym roku i 
przed dwoma laty byłam na 
kursie z przedszkolem. 

Rysiek Žemlička, 
5 lat
Najbardziej lubię „boby”, ale 
w domu mam także drew-
niane sanki. Mam młodsze-
go brata. Jeżdżę z nim albo 
sam. Podoba mi się, kiedy 
jest dużo śniegu. Muszę 
się przyznać, że na nartach 
jeszcze nie próbowałem 
jeździć. 

Štěpán Mika, 
6 lat
Jeżdżę na „bobach” albo na 
drewnianych sankach, ale 
nasze w domu są rozbite. Na 
nartach nie jeżdżę. Mamy 
także plastykową łopatę 
do ślizgania. Obok domu 
mieliśmy bałwana, a bracia, 
którzy już chodzą do szkoły, 
budują ze śniegu bunkry.

ANKIETA

• Dzieci ze Stonawy cieszą się zimą. 
Fot. DANUTA CHLUP

Szczęśliwa Babcia Ania
Sporo pań po osiemdziesiątce może się pochwalić, że są nie tylko matkami i babciami, ale też 
prababciami. Ale tylko nieliczne mają tyle prawnuków, że dałoby się z nich utworzyć dwie 
drużyny piłkarskie.

Danuta Chlup

Anna Branna ma 87 lat. Od 
urodzenia mieszka w Ko-
cobędzu-Ligocie. Wycho-

wała trzech synów, doczekała się 
10 wnuków i 22 prawnuków. Naj-
starszy prawnuk Mateusz ma już 
19 lat, najmłodszy Maciej półtora 
roku. Pracowała także zawodowo, 
była nauczycielką w Średniej Szko-
le Rolniczej.

– Babcia Ania, bo tak nazywa ją 
cała rodzina, kocha czytać książki, 
gazety, dyskutować. Może to też 
sprawia, że pamięta nie tylko imio-
na wszystkich członków rodziny, 
ale też co najmniej miesiąc urodze-
nia każdego z potomków, jego ce-
chy charakteru. O każdym potrafi  
coś powiedzieć – mówi o babci jej 
wnuczka, Marta Bartnicka. 

Anna Branna ma to szczęście, 
że cała jej rodzina mieszka w 
Kocobędzu lub okolicy. Fakt ten 
uważa za dar Boży. Żaden z jej 
synów nie opuścił rodzinnych 
stron, wnuki także założyły tu 
rodziny. Aż jedenaścioro prawnu-
ków pani Anny mieszka w Koco-
będzu (z nimi widuje się niemal 
codziennie), pozostałe w Trzyń-
cu, Karwinie, Żukowie Dolnym 
oraz Frydku-Mistku. Przed pan-
demią ze wszystkimi wnukami i 
prawnukami regularnie się spo-
tykała. O każdym z rodziny pa-
mięta, dla każdego przygotowuje 
prezent urodzinowy. 

– Babcia urodziła się w grud-
niu, ale zapraszała całą rodzinę 
latem, z okazji swych imienin. 
Do osiemdziesiątki organizowała 
wszystko sama, potem przeka-

zała przysłowiową 
pałeczkę najstarszej 
wnuczce. Po kolei 
każde z wnuków or-
ganizuje spotkanie 
rodzinne. W zeszłym 
roku spotkaliśmy się 
w „Oazie” w Piosku, 
było nas ponad 40 – 
opowiada wnuczka 
Marta. 

Anna Branna wy-
chowywała swoje dzie-
ci po wojnie, kiedy ro-
dzice nie mogli nawet 
marzyć o takiej ofercie 
artykułów dla dzie-
ci i najróżniejszych 
udogodnieniach, ja-
kie mamy dzisiaj. O 
mleku w proszku nie 
było mowy, kiedy pani 
Anna skończyła kar-
mić piersią, dziecko od 
razu otrzymywało mle-
ko od krowy. Odzież 
dziecięcą czy wózek 
dla malucha kupowało 
się z drugiej ręki. 

– To były trudne 
czasy. Do 1953 roku 
towar był na kartki, trzeba było 
się zdecydować, czy się kupi za nie 
ubrania, czy pieluchy – wspomina 
Babcia Ania. 

W rozmowach z wnukami wraca 
także do czasów własnego dzie-
ciństwa, przypadającego na lata 
przedwojenne i wojenne.

– Zabawek nie było. Mieliśmy za 
to dużo obowiązków – trzeba było 
nosić wodę ze studni, drzewo z 
drewutni, pomagać w gospodar-
stwie. Pasłam gęsi i krowy, a przy 

tym czasem mogłam sobie czytać 
książki – wspomina pani Anna. 
Jednym z jej obowiązków było so-
botnie czyszczenie butów. Wtedy 
bawiła się nimi, ustawiając z nich 
„procesję”. 

Zimą dzieci zjeżdżały na san-
kach z pobliskiej górki. Wymyślały 
własne gry, na przykład w wilki i 
owce. Własnoręcznie namalowały 
planszę. Zamiast pionków miały 
czarne i białe fasolki. Jedyną praw-
dziwą grą, która była w domu, były 

szachy. Dzięki temu pani Anna 
została zapaloną szachistką. Naj-
pierw ojciec nauczył ją królewskiej 
gry, a później ona uczyła jej swoje-
go męża, synów, wnuki. Teraz cza-
sem zdarzy się jej rozegrać partyjkę 
z prawnukami. 

Anna Branna, z domu Zwierzy-
na, poznała tylko jedną swoją bab-
cię, ze strony ojca. Zapamiętała 
ją jako kobietę mądrą, ale twardą, 
nieskorą do rozpieszczania wnu-
ków. Prawdopodobnie miało na to 

wpływ jej trudne życie. Urodziła 
10 dzieci, ale tylko połowa z nich 
przeżyła. 

Marta Barnicka przekonuje, że 
lubi spędzać z babcią czas, mogłaby 
godzinami słuchać jej opowieści. 

– Babcia kilkakrotnie dziś pod-
kreśliła, że jest szczęśliwą osobą, 
która miała kochających rodziców, 
wspaniałego męża i synów, a ci dali 
jej wspaniałą rodzinę, z której ona 
teraz czerpie energię – cieszy się 
wnuczka. 

Prawnuki Anny Brannej 
(od najstarszego po najmłodszego)

Mateusz, Izabela, Filip, Agnieszka, 
Jakub, Nadia, Elizabet, Aneta, Jan, 
Nela, Karolina, Jan, Franciszek, Wiola, 
Anna, Kryštof, Magdalena, Jakub, 
Aniela, Wojciech, Zuzanna, Maciej

• Anna Branna gra w szachy z sześcioletnim prawnukiem Jasiem. Fot. ARC rodziny
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PRELUDIUM�WOLNOŚCI�(3)

28-31 sierpnia 1980
Fala strajkowa zaczyna ogarniać całą 

Polskę. Strajki trwają m.in. w Łodzi, Po-
znaniu, Wrocławiu, Warszawie i wielu 

innych miastach. Do gdańskiego Międzyza-
kładowego Komitetu Strajkowego należy już 
ponad 500 zakładów. Przy ogromnym zain-
teresowaniu mediów z całego świata konty-
nuowane są pertraktacje z delegacją rządo-
wą. Równolegle nie słabną represje wobec 
działaczy opozycji. Strajkujący coraz bardziej 
obawiają się, że impas w negocjacjach skłoni 
rządzących do rozwiązań siłowych. Ostatecz-
nie, po konsultacjach ze stroną sowiecką, wła-
dza decyduje się pójść na kompromis – w jej 
zamierzeniu tymczasowy, zgadzając się na 
powołanie niezależnych związków zawodo-
wych. Wieść o podpisaniu porozumień (30 
sierpnia w Szczecinie i 31 sierpnia w Gdańsku) 
powoduje w całym kraju wybuch euforii. 

Z rozmów Międzyzakładowego 
Komitetu Strajkowego 
z Komisją Rządową
Andrzej Gwiazda, członek Prezydium MKS
U nas podobno nie ma więźniów politycznych. 
Ale czy możemy mieć pełne zaufanie do nasze-
go wymiaru sprawiedliwości w takiej sprawie? 
Mamy zagwarantowane bezpieczeństwo za ak-
cję strajkową, że uczestnicy i współpracownicy 
strajku, ludzie wspomagający strajk nie będą 
prześladowani, nie będą represjonowani. Ale 
czy możemy być pewni, że nie znajdą się fałszy-
wi świadkowie i nie okaże się, że cały MKS to 
banda kryminalistów? To budzi nasze poważ-
ne zaniepokojenie. (oklaski) Żyjemy w kraju, w 
którym jedność narodu jest wymuszona pałką 
policyjną.
Mieczysław Jagielski, wicepremier
Proszę pana, to są bardzo dalekie sformułowa-
nia.
Andrzej Gwiazda
Dalekie i może demagogiczne. Niemniej za-
trzymywania na 48 godzin, jeśli ktoś ma inne 
poglądy od ofi cjalnych, są rzeczą nagminną. 
(…) Jest w społeczeństwie strach. Strach przed 
represjami, (…) przed zabraniem głosu na na-
radzie produkcyjnej, na zebraniu związkowym. 
Mieczysław Jagielski
Ja panu powiem, że mnie to nawet osobiście 
ubodło. Przecież ja rozmawiam tu jak z uczci-
wymi, jak z najbardziej uczciwymi ludźmi. Jak 
to jest możliwe, żeby ktoś tak traktował działa-
czy tutaj zebranych?
Lech Wałęsa, przewodniczący MKS
Panie premierze, kiedy ja mam dziesiątki już 
przykładów straszenia mnie, że jak tylko wyjdę, 
to będzie to i to. Ja i nie tylko ja.
Mieczysław Jagielski
Proszę pana, to i mnie wtedy trzeba przepę-
dzić… 

Gdańsk, 28 sierpnia 
Gdańsk. Sierpień 1980. Rozmowy, Gdańsk 1990

Tomasz Jastrun, 
poeta opozycyjny wspomagający 
strajkujących
„Był telefon z Warszawy. Są aresztowania. 
Zamykani dostają sankcje prokuratorskie”. 
Wiadomość najpierw obiega ludzi związa-
nych z opozycją. Uśmiechy gasną. (…) Mam 
wrażenie, że nowa fala niepokoju zalewa całą 
Stocznię. Niezwykłe były te przypływy opty-
mizmu i nagłej rozpaczy, huśtawki nastro-
jów, które wykańczały psychicznie. 

Gdańsk, 28 sierpnia
Tomasz Jastrun, „Zapiski z błędnego koła”, 

„Przedświt”, Warszawa 1983

Piotr Halbersztat, 
dziennikarz Polskiej Kroniki Filmowej
Zaczęły się aresztowania w Warszawie, Łodzi i 
we Wrocławiu. Wydawało się, że w czasie, kiedy 
rokowania nabierały biegu, władze postanowi-
ły jednak wybrać siłę. Tak to wszyscy odebrali. 
W Stoczni podszedł do mnie ktoś i powiedział: 
„Słuchaj, zabieraj swoją ekipę i wyjeżdżajcie ze 
Stoczni. Najpóźniej do wieczora”. Pytam, co się 

stało, dlaczego. „Prawdopodobnie w nocy wej-
dą czołgi”. – „To jest niemożliwe, niemożliwe” 
– mówię. Wiedziałem doskonale, że wszystko 
jest możliwe, ale nie chciało mi się uwierzyć w 
to od razu i mówię: „Nie mogę tego zrobić, je-
steśmy tu od początku”. 

Gdańsk, 29 sierpnia
„Kto tu wpuścił dziennikarzy. Według pomysłu 

Marka Millera. 25 lat później…”, Warszawa 2005

Tow. Edward Gierek, 
I Sekretarz KC PZPR
Sytuacja coraz bardziej niebezpieczna, strajki 
rozszerzają się, żądania eskalują. (…) Co się 
tyczy wolnych związków zawodowych – coraz 
więcej ludzi za nimi się opowiada. Ja jestem 
przeciw. Ale jest określona sytuacja, grozi nam 
strajk generalny. Może trzeba wybierać mniej-
sze zło, a potem starać się z tego wybrnąć. (…)
Tow. Władysław Kruczek, członek Biura 
Politycznego KC PZPR:
Trzeba zastanowić się nad ogłoszeniem sta-
nu wyjątkowego, zacząć bronić władzy. (…)
Tow. gen. Wojciech Jaruzelski, minister 
obrony narodowej:
Mówiono tu o ogłoszeniu stanu wyjątkowe-
go – tego nie przewiduje nasza konstytucja. 
Jest tylko stan wojenny, ale też wprowadzić 
go nie można, bo jak wyegzekwować rygory, 
kiedy stanie cały kraj. To nierealne. Trze-
ba unikać wydawania zarządzeń, które nie 
mogą być wyegzekwowane. 

Warszawa, 29 sierpnia
„Tajne dokumenty Biura Politycznego. PZPR 

a »Solidarność« 1980-1981, Londyn 1992

Z rozmów MKS-u 
z Komisją Rządową
Mieczysław Jagielski
Partia nasza chce na dzisiejszym Plenum KC 
wyraźnie sprecyzować pryncypialne stano-
wisko w kwestiach, nad którymi tu dzisiaj 
obradujemy. (…) Czy nie byłoby celowe, że-
byśmy odredagowali odpowiedni komunikat 
(…): kończymy strajk i idziemy do roboty. My 
mamy tutaj odpowiedni komunikat przygo-
towany. Mogliby tu zostać przedstawiciele 
dla odredagowania go. Ja przyjechałbym 
wieczorem. (…) Będę chciał jak najwcześniej, 
no bo przecież ludzie też chcą wszyscy razem 
wypocząć, przecież to dziś sobota. (…)
Lech Wałęsa
Panie premierze, naprawdę to już nie jest 
dużo pracy w tych najważniejszych punk-
tach. Te inne polecą dość szybko. Dlatego 
też proponuję: tyle czekaliśmy, sobota jest, 
niedziela, jeszcze przepracujemy (…). Jeśli 
to wszystko dobrze pójdzie, my chcemy rze-
czywiście w poniedziałek iść do pracy, ale na-
prawdę musimy mieć czarno na białym.
Mieczysław Jagielski
Będzie czarno na białym.
Lech Wałęsa
Ale to będzie, a my chcemy mieć. (śmiechy, 
oklaski) (…) I jeszcze jedną mam propozycję. 
Prosiłbym, żeby ktoś wpłynął, żeby zaprze-
stać aresztowań. Przede wszystkim w War-
szawie jest masę aresztowań ludzi – mówmy 
prosto – z KOR-u (oklaski), ale ci ludzie nie 
są nic winni. Oni nam pomagali, ale nie byli 
z nami. Nic nie zrobili. (…) My mamy listę, 
możemy dostarczyć. (…) Naprawdę chcemy, 
żeby pan premier wrócił. Z tym, że te wnioski 
o aresztowaniu… niech pan premier tam po-
ruszy, żeby tego nie było.

Gdańsk, 30 sierpnia 
Gdańsk. Sierpień 1980. Rozmowy, Gdańsk 1990

Mieczysław F. Rakowski,
członek KC PZPR, w dzienniku
V Plenum KC PZPR. Informację o sytuacji 
wygłasza Kania: strajki objęły 34 wojewódz-
twa; w 14 miastach nie działa komunikacja; 
strajki przeniosły się na nowe tereny, do 
twierdz klasy robotniczej; we Wrocławiu stoi 
80 zakładów, w Katowickiem – osiem kopalń; 
stoją także niektóre wydziały Huty Katowice; 

strajki mają także charakter 
solidarnościowy; klucz do 
uspokojenia sytuacji znaj-
duje się na Wybrzeżu, tam 

jest ośrodek znany z antysocjalistycznych 
postaw; wolne związki zawodowe – to nie jest 
hasło, które zrodziło się wśród stoczniow-
ców: powstało wśród antysocjalistycznych 
polityków w Warszawie, ale zostało przyjęte 
przez klasę robotniczą.

Warszawa, 30 sierpnia 
Mieczysław F. Rakowski, „Dzienniki polityczne 

1979-1980”, Warszawa 2004

Andrzej Gwiazda
Był jednak straszny moment, tu kończymy 
strajk, a przyjechała Gajka Kuroniowa, że Ja-
cek i inni jeszcze siedzą. 

Gdańsk, 31 sierpnia 
Janina Jankowska, „Portrety niedokończone. Roz-

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

Z wystąpień w sali BHP 
Stoczni Gdańskiej im. Lenina
Mieczysław Jagielski
Pragnę oświadczyć, że władze prokurator-
skie podejmą decyzję o zwolnieniu osób za-
trzymanych do ich dyspozycji i znajdujących 
się na liście wręczonej mi przez MKS w ter-
minie od godziny 12.00 dnia jutrzejszego, to 
jest 1 września 1980 roku. (…)
Lech Wałęsa
Jeszcze raz chciałem podziękować panu 
premierowi i wszystkim siłom, które nie po-
zwoliły na jakieś siłowe załatwienie sprawy, 
że rzeczywiście dogadaliśmy się jak Polak 
z Polakiem. Bez użycia siły. (…) Kochani! 
Wracamy do pracy 1 września. (…) Czy osią-
gnęliśmy wszystko, czego chcieliśmy, czego 
pragniemy, o czym marzymy? Zawsze mówię 
szczerze i otwarcie to, co myślę. I teraz po-
wiem szczerze – nie wszystko, ale wszyscy 
wiemy, że uzyskaliśmy bardzo wiele. Ufali-
ście mi cały czas, a więc wierzcie w to, co po-
wiem: uzyskaliśmy wszystko, co w obecnej 
sytuacji mogliśmy uzyskać. Resztę też uzy-

skamy, bo mamy rzecz najważniejszą: nasze 
niezależne, samorządne związki zawodowe. 
To jest nasza gwarancja na przyszłość. (…) 
Ogłaszam strajk za zakończony. 
Mieczysław Jagielski
Staraliśmy się przez cały czas naszych wspól-
nych prac zrozumieć intencje, które wami 
powodują. (…) Rozmawialiśmy tak, jak Pola-
cy powinni ze sobą rozmawiać. Jak rozmawia 
Polak z Polakiem. (…) Nie ma przegranych 
ani wygranych. Nie ma pokonanych ani nie 
ma zwyciężonych. (…) Powiem: dogadaliśmy 
się! 

Gdańsk, 31 sierpnia
Gdańsk. Sierpień 1980. Rozmowy, Gdańsk 1990

Günther Sieber,
ambasador NRD w Polsce, w raporcie
Wraz ze zgodą na utworzenie niezależnych 
związków zawodowych kontrrewolucja osią-
gnęła najważniejszy cel, jaki stawiała sobie 
w chwili obecnej. (…) Należy liczyć się z naj-
większym zdeformowaniem socjalizmu w 
dotychczasowym rozwoju PRL.

Warszawa, 31 sierpnia 
„Przed i po 13 grudnia. Państwa bloku wschod-

niego wobec kryzysu w PRL 1980-1982, t. 1”, 
Warszawa 2006

Krystyna Jagiełło,
dziennikarka
Gdy opuszczałam Stocznię, tłum ludzi przed 
bramą skandował, witając wychodzących ro-
botników: „Dzię-ku-je-my, dzię-ku-je-my”. 
Za plecami usłyszałam rozmowę dwóch 
stoczniowców:

– No, to wreszcie jesteśmy wolni.
– Co ty, wolni byliśmy tam – mężczyzna 

pokazał ruchem głowy szeroko otwartą bra-
mę Stoczni. 

Gdańsk, 31 sierpnia
Krystyna Jagiełło, „Krzyż i kotwica”, Paryż 1987

● Gdańsk, 30 sierpnia 1980. Wicepremier Mie-
czysław Jagielski i Lech Wałęsa w drodze na 
negocjacje.

● Gdańsk, 31 sierpnia 1980. Podpisanie Porozu-
mień Sierpniowych w Sali BHP Stoczni Gdańskiej 
im. Lenina Zdjęcia:�Zbigniew�Trybek/Ośrodek�KARTA

Obrazki Świdrem malowane
Kiedy przed dziesięciu laty, 27 stycznia, przypominaliśmy sobie 100. rocznicę urodzin artysty plastyka, 
malarza i rzeźbiarza, Franciszka Świdra, razem z jego synem Janem pojechaliśmy w teren, żeby obejrzeć jego 
monumentalne dzieła. Tym razem umawiamy się w domu, pośród teczek z jego pracami, o których świat być może 
nigdy nie wiedział, a z całą pewnością już ich nie pamięta.

Beata Schönwald 

Gdyby pani chciała obejrzeć 
to wszystko, co pozostało 
po ojcu, musiałaby tu pani 

spędzić co najmniej pół roku. 
Chociaż wiele dzieł zdobi już dziś 
mieszkania naszych dzieci, tego, 
co pozostało, nie da się przejrzeć 
w kwadrans. To tak, jakby na 
zwiedzanie Galerii Drezdeńskiej 
przeznaczyć pół godziny. Niby za-
liczy ją pani, ale nic nie zrozumie, 
niczego nie przeżyje – tłumaczy 
syn artysty.

Polak bez względu 
na okoliczności 
Nie oponuję. Wybór dzieł pozo-
stawiam jego żonie, Emilii Świder. 
Zanim pochylę się nad nimi, chcę 
się dowiedzieć, kim był właściwie 
ich twórca. – Mówią, że artyści z 
prawdziwego zdarzenia, tacy, któ-
rzy dar tworzenia dostali od Boga, 
myślą inaczej i żyją inaczej. W 
przypadku mojego ojca sprawdzi-
ło się to co do joty – rozpoczyna 
pan Jan. – Pyta pani, jaki był mój 
ojciec? Aż do bólu prawdziwy, miał 
czysty, nieskrzywiony charakter. 
Nikomu nogi nie podstawił. To, 
że był Polakiem, znaczyło, że nim 
był zawsze i w każdych okoliczno-
ściach – w czasach pierwszej repu-
bliki czechosłowackiej, za Hitlera 
i za komuny. Z wszystkimi wyni-
kającymi z tego konsekwencjami. 
Te nie zawsze było przyjemne, ale 
dzięki takiej postawie ojciec mógł 
śmiało każdemu spojrzeć w oczy – 
przekonuje. 

Franciszek Świder był niezwy-
kle pracowitym człowiekiem. 
Najlepiej pracowało mu się w 
nocy. Można powiedzieć, że pro-
wadził tryb życia sowy. – Miał 
charakter pitbulla. Kiedy wgryzł 
się w coś, to trzymał tak długo, za-
nim pracy nie dokończył. Gorzej 
było z realizacją jego projektów. 
Wokół nie brakowało nieżyczli-
wych mu ludzi, a z nazwiskiem 
Świder przejść przez sito komi-
sji wcale nie było łatwo. Wszyst-
ko jeszcze komplikował fakt, że 
tato absolutnie nie miał zdolno-
ści kupieckich. Kto chciał, to go 
oszukał. Pracował praktycznie za 
zupę – stwierdza syn artysty. Na 
odpoczynek nie starczało czasu. 
Mój rozmówca próbuje przywołać 
w pamięci chwile poświęcone na 
relaks. – Takich chyba nie było. 
Tato dużo pracował i dużo czytał. 
Raz jednak zrobił wyjątek. W 1960 
roku kupił auto i pojechaliśmy w 
podróż dookoła Polski. Na połu-
dniu kraju zatrzymywaliśmy się u 
krewnych, a potem zwiedzaliśmy 
Kraków, Malbork, Gdynię, Szcze-
cin. Spaliśmy czasem w samocho-
dzie, a czasem w hotelu. Pięknie 
wspominam ten czas. 

Sam z małym chłopcem
Franciszek Świder, odkąd umarła 
mu żona, wychowywał syna sa-
motnie. Janek miał wtedy zaled-
wie pięć lat. – To było ciężkie ży-
cie. Będąc dzieckiem, większość 

czasu spędzałem w domu sam. 
Tato z upływem czasu nauczył się 
gotować i piec, dlatego mogę po-
wiedzieć, że robił to lepiej niż nie-
jedna kobieta. Głodu u nas nigdy 
nie było. Tak do mnie mawiał:  
„Synku, musisz dobrze zjeść, bo 
w przeciwnym razie nabawisz się 
gruźlicy”. Sam w końcu na nią 
zmarł. Chyba to przeczuwał. 

Lata dzieciństwa mojego roz-
mówcy to okres spędzony w starej 
Karwinie na Pulcerówce, w willi 
po Niemcu Pulcerze. – Miesz-
kały w niej trzy rodziny. Ponie-
waż dom stał na wzgórzu, a my 
mieszkaliśmy na piętrze, z okna 
widziałem stonawską gospodę u 
Popiołka. Miała kształt dworku 
szlacheckiego. Pod nami stała go-
spoda Mokroszówka, a za nią był 
las. – mówi. Taka Karwina z pięk-
nymi willami i dużym nowym ko-
ściołem na kilka tysięcy osób to 
dla nas, współczesnych, nieznany 
świat. Franciszek Świder w takim 
otoczeniu tworzył.

– Jedynym atelier ojca była 
kuchnia. Panował w niej nieskoń-
czony bałagan. Kiedy tato robił ze 
szkłem, to przypominała warsztat 
szklarski, a może nawet bardziej 
śmietnik. Aby zdobyć kolorowe 
szkło, odwiedzaliśmy apteki i pro-
siliśmy o kolorowe butelki. Tato 
robił z nich okna-dzieła sztuki do 
jednej z hawierzowskich kawiar-
ni. Niestety, jeszcze za jego życia 
zniknęły stamtąd – wspomina 
Świder, dodając, że w pokoju go-
ścinnym z kolei malował. Ze stołu 
zdejmował obrus, kładł deskę i 
brał do ręki pędzel. – Tato był nie-
samowicie pracowity, ekspery-
mentator i złota rączka zarazem. 
Myślę, że wiele odziedziczył po 
swoim ojcu, Janie. Nie zdążyłem 
go poznać, bo zmarł, jeszcze za-
nim przyszedłem na świat. Wiem 
tylko, że pochodził z Galicji, pra-
cował w koksowni na Honegrze, 
naprawiał buty, nie rozstawał się 
z fajką, a na oknie uprawiał wła-
sny tytoń. Czasem kiedy wypił, to 
wylewał swoją złość i frustrację 
na żonie i dzieciach – opowiada 
jego wnuk. Portrety dziadka i bab-
ci Świdrów zajmują ważne miej-
sce w pokoju gościnnym Emilii i 
Jana. On z butem i butelką, ona, 
bardzo pobożna, pod krzyżem 
cierpiącego Chrystusa z biblią w 
ręku.

– Ojciec nigdy nie odganiał 
mnie, kiedy przyglądałem mu 
się przy pracy. Nigdy też mnie 
nie zachęcał. Wiedział, że artysta 
Bogiem obdarowany nie ma ła-
twego życia. Tworzy, bo czuje, że 
nie może inaczej. Nie interesują 
go pieniądze – stwierdza jego syn. 
Franciszek Świder zmarł w 1997 
roku. – Nie malował do końca. 
Tracił wprawę. Ołówkiem naryso-
wał jeszcze wnuki, ale mówił, że 
to już nie to… Trudno dziś powie-
dzieć, co w jego twórczości było 
ważniejsze, a co mniej ważne. To 
wszystko jego praca, przy której 
porządnie się naharował i włożył 
w nią swojego ducha – przekonuje 
Jan Świder.  

• W 1950 roku Świder malował 
dzieci na kolonii letniej w Mikulowi-
cach. Dzięki tym obrazkom, których 
powstała cała seria, wiemy dziś, jak 
w tych czasach młodzież wyglądała, 
jak się ubierała oraz jak spędzała 
wakacyjny czas. 

• Obrazki goroli oraz kobiety w stro-
ju cieszyńskim stały się podstawą do 
namalowania naściennego malowi-
dła w sali hotelu „Piast” w Czeskim 
Cieszynie. Powstało ono w 1952 
roku i zajmowało powierzchnię 22 
metrów kw. Na obrazie, po którym 
pozostało tylko czarno-białe zdjęcie, 
zostali przedstawieni w różnych 
pozycjach autentyczni członkowie 
jabłonkowskiego chóru „Gorol”. Na 
początku lat 70. ub. wieku ścianę, na 
którym się znajdowało, wyburzono. 
Ofi cjalnym powodem do usunięcia 
dzieła Franciszka Świdra była ko-
nieczność powiększenia kuchni z 
przyczyn sanitarnych. Jaki był praw-
dziwy powód? – Świder przeszka-
dzał, bo zawsze podkreślał, że jest 
Polakiem, a sam temat też był chyba 
zbyt polski – przypuszcza jego syn.

• W czasie okupacji hitlerowskiej 
Świder chodził wszędzie z blokiem 
i malował karykatury. Wykonał 
również własną. – Bardzo nam się 
podobała, więc wsadziliśmy ją w 
ramkę – mówi synowa, Emilia.

• Franciszek Świder kochał przyrodę i uwielbiał malować lasy. 
Wiele jego obrazów jest dziś świadectwem zmieniającego się 
krajobrazu Karwiny i okolicy. Przykładem tego są obrazy ruin po 
pożarze zamku na Solcy, a także akwarela tej części Cierlicka, 
która na skutek budowy zalewu znalazła się pod wodą. Świder 
namalował ją z drogi w 1962 roku.

• Jan Świder pod ścianą z portretami pędzla swojego 
taty. Są wśród nich m.in. portrety matki i jej siostry. 
Zdjęcia:�BEATA�SCHÖNWALD
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Kiedy w wyszukiwarce Google’a wpisujemy hasło „Trójstyk”, na pierwszym miejscu wśród wyników wyskakuje nam 
„Trójstyk granic w Jaworzynce-Trzycatku”. Od wielu lat to popularne miejsce spacerów na polsko-czesko-słowackim 
pograniczu. Całkiem blisko znajduje się odkryty dopiero niedawno inny trójstyk. Wyszukać go w Internecie nie jest 
łatwo; kiedy już znamy cel, dotarcie na miejsce nie nastręczy nam żadnych trudności. Trojaki (po słowacku Trojak) 
w Beskidzie Śląskim to miejsce warte odkrycia.

Tomasz Wolff 

Osoby, które po dłuższej 
przerwie pojawią się w My-
cie, najstarszym przysiół-

ku Zwardonia, mogą być trochę w 
szoku. Okolica zmieniła się nie do 
poznania. Po dawnym przejściu 
granicznym nie ma śladu. Straszą 
natomiast szutrowe miejsce do 
parkowania z budką, w której kie-
dyś można było wymienić waluty 
oraz kupić winiety. Cała okolica 
jest bardzo zaniedbana. Dziś cały 
ruch samochodowy na Słowację i 
do Polski odbywa się kilkadziesiąt 
metrów poniżej, wygodną drogą 
prowadzącą obok dawnej platfor-
my odpraw granicznych, wybudo-
wanej nie wiadomo po co na kilka 
lat przed wejściem obu krajów do 
strefy Schengen. Dziś do Myta tra-
fi ają tylko turyści – przebiega tędy 
niebieski szlak ze Zwardonia przez 
Sołowy Wierch i Koniaków na Ba-
ranią Górę. Można też wybrać się 
na Trojaki, które po odkryciu sty-
ku granic sprzed kilkuset lat, co 
nastąpiło kilka lat temu, a później 
– jakby w konsekwencji – budowie 
wiaty odpoczynkowej na Kikuli, 
zaczynają zyskiwać na znaczeniu.

Uwaga na granicę
Jest niedzielne popołudnie. Na 
granicy ani żywej duszy. Tuż przed 
nią odbijamy w prawo. Wzdłuż gra-
nicy, wygodną drogą prowadzącą 
polami szybko zdobywamy wyso-
kość. W dobie pandemii korona-
wirusa musimy trzymać się ściśle 
słupków. Sorry, takie mamy czasy... 
W razie jej przekroczenia i natknię-
cia się na patrol możemy zwyczaj-
nie zapłacić mandat. Nie wszyscy 
jednak wiedzą o istnieniu dawnego 
trójstyku. – Idzie może pani z Tro-
jaków? – zagaduję samotną turyst-
kę. – A co to są Trojaki? – odpowia-
da pytaniem. I dodaje po chwili: 
– Byłam na szczycie na K.

Że chodzi o Kikulę (845 m 
n.p.m.), już nie dodaje. Kolejne 
napotkane osoby, trzy Słowaczki, 
każą iść prosto. Gwoli wyjaśnie-
nia – w miejscu, gdzie znajduje się 
słowacki słupek z informacją, że 
znajdujemy się Pod Kikulą (771 m 
n.p.m.), kierujemy się do góry, a nie 
wyraźną ścieżką w lewo.

Czym są Trojaki, wyjaśnia Ra-
dosław Szczepanek, przewodnik 
beskidzki, pochodzący z gminy 
Rajcza.

– Już sama nazwa, Trojaki, su-
geruje, że mamy do czynienia ze 
zbiegiem trzech granic. Słysza-
łem o tej górce już od dziecka, 
ale nie zastanawiałem się nad 
znaczeniem. To są fajne tereny 
do wędrówki, tym bardziej że lu-
dzi niewielu – mówi przewodnik. 
Podobnymi wrażeniami podzielił 
się cztery lata temu z dziennikar-
ką portalu Wgmedia.eu słowacki 
historyk, Pavlo Las. – O Trojaku 
słyszałem od swojego ojca. Mój 
dziadek dobrze znał historię re-
gionu, znał geografi ę gór i wie-

dział, w jaki sposób przebiegały 
kiedyś granice między regionami 
i państwami. Granice te niejed-
nokrotnie były wyznaczane nie 
tylko pod kątem politycznym, ale 
często granica prowadziła wzdłuż 
szczytów górskich. Problem po-
jawiał się wtedy, gdy jakiś szczyt, 
według którego miała przebiegać 
granica, miał jakieś ważne strate-
giczne znaczenie. Granice ozna-
czane były za pomocą kamieni 
granicznych. Zaintrygowała mnie 
powtarzająca się nazwa „Trojak”, 
ponieważ pojawiała się na wielu 
starych mapach i dotyczyła jedne-
go miejsca – tak odpowiedział na 
pytanie dotyczące początków jego 
zainteresowania tym szczytem. W 
kolejnym wspomina, jak udało mu 
się odnaleźć na podstawie starych 
map kamień graniczny. – Kamień 
ten stanowi bowiem wspólny 
punkt trzech historycznych gra-
nic: Śląska, Galicji i Księstwa Wę-
gierskiego.

Beskidy, Fatra, 
Tatry jak na dłoni...
Kikulę osiągamy po niecałych 30 
minutach marszu. Niech jednak 
nikogo nie zwiedzie wysokość. 
Można by pomyśleć, że widoki 
będą żadne albo nijakie. Tymcza-
sem jest dokładnie na odwrót. Już 
po kilku minutach od Myta, jeżeli 
odwrócimy się w kierunku punk-
tu wyjścia, otwierają się widoki 
na Pasmo Wielkiej Raczy. Jeżeli 
dobrze się przyjrzeć, zobaczymy 
także kilka skalistych ząbków – to 
oczywiście Tatry. Po drugiej stronie 
króluje Beskid Śląsko-Morawski z 
najwyższym szczytem, Łysą Górą 
(1323 m n.p.m.).

Na szczycie Słowacy ustawili 
wiatę odpoczynkową. Na tabli-
cy informacyjnej czytamy, że na 
szczycie Trojaka od niepamiętnych 
czasów znajdował się styk trzech 
krain geografi cznych.

– Śląsk należał do Królestwa 
Czeskiego, Galicja była podzielona 
między Ukrainę i Polskę, a Słowa-
cja należała do Królestwa Węgier-
skiego. Wszystkie te kraje należały 
do 1918 roku do Monarchii Austro-
-Węgierskiej. Słowacja jako jedyna 
z nich jest dziś samodzielnym pań-
stwem – można się dowiedzieć.

Wiadomo także, że historia sta-
rego trójstyku zaczyna się już w 
połowie XVI wieku, wtedy bowiem 
pojawia się prawdopodobnie po 
raz pierwszy na mapach. Wiata na 
Kikuli to wyłącznie słowacka inwe-
stycja, stąd tablica tylko w języku 
naszych sąsiadów. Na tym jednak 
nie koniec inwestycji w tym miej-
scu. Czego możemy się jeszcze spo-
dziewać?

Niepozorny wierzchołek
Ze szczytu Kikuli na Trojaki to le-
dwie kilka, kilkanaście minut. Z tą 
różnicą, że widoki na cztery świata 
strony się kończą, a my wchodzimy 
do lasu. Dalej idziemy wygodną 
ścieżką, wzdłuż polsko-słowackiej 
granicy. Szczyt bardzo łatwo prze-

oczyć (słupek graniczny 190), to 
niepozorne wzniesienie. Podpo-
wiedzią może być natomiast grani-
ca, która w tym miejscu odbija wy-
raźnie w lewo. Na samym szczycie 
co bardziej spostrzegawczy odnaj-
dą kamień z rokiem 1914 (to nie rok 
postawienia, ale jego odnowienia). 
– Nie jest to jednak właściwy, głów-
ny kamień – zaznacza w rozmowie 
z „Głosem” Dariusz Płoskonka, 
były przewodniczący Rady Gminy 
Rajcza, w kadencji 2018-2023 radny 
gminny. – Trafi ł pan na kamień po-
mocniczy – wyjaśnia.

– On jednak znajduje się na sa-
mym szczycie – nie daję za wygra-
ną.

– No tak, ale granice od tamtego 
czasu trochę się zmieniły. Główny 
kamień znajduje się tuż pod obec-
nym szczytem, Słowacy skrzętnie 
go ukrywają – przed wandalami, 
miłośnikami starych czasów. Boją 
się, że ktoś go zniszczy czy nawet 
ukradnie. Wokół niego chcą budo-
wać markę lokalną, na razie jednak 
pozostaje w ukryciu, jego lokaliza-
cję zna niewiele osób – dodaje rad-
ny gminny ze Zwardonia.

Na szczycie spędzam kilkanaście 
minut. W tym czasie mijają mnie 
rowerzysta pędzący na złamanie 
karku i para w starszym wieku. 
Nikt z nich nie jest zainteresowany 
odległą historią. Może jak główny 
kamień zostanie zabezpieczony i 
pokazany szerszej publiczności, 
może jak na Kikuli stanie wieża wi-
dokowa... będzie trochę inaczej.

Historie tylko dla 
lokalnych zapaleńców
Dariusz Płoskonka pamięta ten 
moment, kiedy przy okazji otwar-
cia wiaty odpoczynkowej Słowacy 
postarali się o zwyżkę. – Widok z 
góry jest naprawdę imponujący – 
przekonuje.

Wiadomo, że słowacka gmina 
Skalite razem z miastem Wisłą 
złożyły wniosek o dofi nansowanie 
budowy ponaddwudziestometro-
wej wieży widokowej wykonanej z 
drewna z funduszy europejskich. 
– Za pierwszym razem się nie uda-
ło, nasz wniosek trafi ł na listę re-
zerwową – słyszymy w Urzędzie 
Gminy w Skalitem. – Wciąż jednak 
mamy nadzieję na dofi nansowanie 
tego projektu. Liczymy, że temat 
zostanie zamknięty w 2022 roku.

Nawet jak obok wiaty stanie 
drewniana konstrukcja, Płoskonka 
przekonuje, że gminy z tej części 
pogranicza polsko-słowackiego nie 
będą chciały robić konkurencji dla 
obecnego Trójstyku, gdzie zbiegają 
się granice trzech państw: Polski, 
Republiki Czeskiej i Słowacji.

– Chcemy bardziej wyekspono-
wać ciekawostkę historyczną – do-
daje Płoskonka.

Zdaniem Radosława Szczepanka, 
w Beskidach jest coraz mniej miejsc, 
które dopiero czekają na odkrycie 
i odpowiednie rozpropagowanie. 
– A jeżeli nawet są, to interesują 
głównie regionalistów, lokalnych 
zapaleńców, zakochanych w swo-
jej małej ojczyźnie – dodaje i jako 
przykład podaje Pański Kamień, 
położony na polsko-słowackiej gra-
nicy – między Rycerzową i Kraw-
ców Wierchem. – Znajduje się tam 
bardzo stary kamień, jeszcze z na-
pisami węgierskimi, z informacją, 
że była to granica Polski i Węgier, a 
także granica komposesoratu oraw-
skiego, czyli dawnego ziemskiego 
majątku orawskiego. Proszę jednak 
zauważyć, że to Słowacy zrobili od 
swojej strony ścieżkę w to miejsce, 
dla Polaków niewiele jednak znaczy 
– stwierdza przewodnik beskidzki.

PS Zdjęcia zostały wykonane przed 
atakiem zimy. 

Na dawnym trójstyku Śladami harnasi
Jesienią ubiegłego roku na polsko-słowacko-czeskim pograniczu otwarto Ścieżkę 
Trzech Harnasi. Trasa wiedzie z obecnego Trójstyku do Rajczy i liczy 34 kilometry. 
Po drodze znajduje się sześć punktów odpoczynkowych. Szlak prowadzi między 
innymi przez Trojaki.

● Myto, najstarsza część Zwardonia, któ-
ra wygląda dziś tak, jakby „diabeł mówił 
tu dobranoc”.

● Na szczycie znajduje się stary kamień graniczny, jednak nie główny, tylko po-
mocniczy.

● Stara mapa, na której widać wyraźnie styk trzech granic. 
Zdjęcia:�TOMASZ�WOLFF, archiwum

● Droga na szczyt Kilkuli i Trojaków pro-
wadzi polami, skąd rozciągają się widoki 
między innymi na Pasmo Wielkiej Raczy.

● W przyszłości obok tej wiaty powinna 
stanąć wieża widokowa.

● Trojaki to bardzo niepozorne wznie-
sienie.

15 lat Górali Śląskich 
w rodzinie Związku Podhalan
Związek Podhalan to istniejące 

od 1919, reaktywowane w 1959 
roku, stowarzyszenie skupiające 
polskich górali z regionu karpac-
kiego. Jego celem jest pielęgnowa-
nie swojej odrębności kulturowej i 
obyczajowej. 15 lat temu powołano 
w jego ramach Oddział Górali Ślą-
skich. W strukturach organizacji 
funkcjonują także dwa ogniska na 
Zaolziu: w Koszarzyskach i Mo-
stach koło Jabłonkowa.

Z okazji jubileuszu 15-lecia Od-
działu Górali Śląskich Regionalny 
Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej 
wydał książkę „Wierni tradycji”. 
80-stronicowa publikacja forma-
tu A4, wydana w nakładzie 500 
egzemplarzy, opisuje zarówno 
historię Beskidu Śląskiego, jak i 
współczesność miejscowej kultury 
szałaśniczej. W bibliografi i znaj-
dziemy także artykuły takich au-
torów, jak Stanisław Zahradnik czy 
Krzysztof Nowak.

Publikacja dostępna będzie w 
Książnicy Cieszyńskiej, Bibliotece 
Pedagogicznej w Cieszynie oraz Bi-
bliotece Miejskiej przy ul. Havlíčka 
w Czeskim Cieszynie.

Jest też rozdział zatytułowany 
„U Górali Śląskich za miedzą”. Opi-
sano w skrócie historię oderwania 
Zaolzia od Macierzy, a także oba 
działające na jego terenie ogniska. 
Już w 2008 roku powstało Ognisko 
w Koszarzyskach. „I od tej chwili z 
wielkim oddaniem spełnia swoją 
funkcję. Organizuje coroczne miy-
szani owiec, pokaz wypalania węgla 
drzewnego w tzw. miylerzach, po-
kazy strzyżenia owiec i przetwarza-
nia wełny albo też produkcję mydła 
lub szkła wg najstarszych technolo-
gii” – czytamy w publikacji.

Jest też ognisko w Mostach koło 
Jabłonkowa. – Ognisko w Mostach 
założyliśmy na samym początku. 
Ponieważ zawsze działał u nas i 

zespół, i organizowaliśmy bale go-
rolskie, to gdy tylko powstawał Od-
dział Górali Śląskich, wpisaliśmy 
się, bo to miało rację bytu, a nasza 
działalność wpisuje się w działal-
ność Związku. No i jak są wydarze-
nia w ramach Związku Podhalan, 
to bierzemy w nich udział. Tak, jak 
na przykład byliśmy w Krakowie na 

Zjeździe Związku Podhalan – mówi 
Andrzej Niedoba, prezes Ogniska 
w Mostach. – Przynależnością do 
Związku Podhalan manifestujemy 
swoją przynależność do rodziny 
góralskiej, czego wcześniej nie było 
w takiej sformalizowanej formie – 
dodaje.

Indi/„Zwrot”

Jak radzono sobie 
z zimnem 1000 lat temu?
Jak nasi przodkowie 

tysiąc lat temu radzi-
li sobie z mrozami? Na to 
pytanie odpowiedziała 
Wielkomorawska Grupa 
Rekonstrukcji Historycz-
nych „Leszy”. Obecnie czę-
sto narzekamy na mrozy, 
mimo że mamy murowane 
budynki, a w nich ogrze-
wanie. Przemieszczamy się 
ogrzewanymi samochoda-
mi i autobusami, ubierając 
termoizolacyjne ubrania. 
Nasi przodkowie z mroza-
mi jednak radzili sobie zu-
pełnie inaczej. Wyczekiwali 
mrozów, aby oczyścić swoje 
chaty.

– Gdy zapadały mrozy 1000 lat 
temu, mieszkańcy regionu nie 
zamykali się w swoich chatach. 
Nasi słowiańscy przodkowie w 
czasie mrozów nie grzali się w 
chatach! Wręcz przeciwnie – wy-
nosili się na kilka dni do prowi-
zorycznych namiotów/szałasów, 
chaty pozostawiając otwarte. Po 
co? Mróz robił swoje i chaty zo-
stały na swój sposób odświeżone. 

Była to ówczesna dezynfekcja i 
dezynsekcja. Mróz zabijał bak-
terie, grzyby i robactwo –  wyja-
śniają członkowie GRH „Leszy”. 
Choć obecnie wydaje się nam to 
niewyobrażalne, dawniej ludzie 
byli bardziej odporni na niskie 
temperatury, a przez koczowanie 
w mrozie nie tylko czyścili swoje 
domostwa, ale również nabierali 
odporności.

Tej zimy pojawiło się kilka 
mroźnych nocy, temperatura 
spadła bardziej niż w ostatnich 
latach. Chociaż dziś nikt nie wy-
mraża swoich domów, to niskie 
temperatury z pewnością wpłyną 
pozytywnie na środowisko natu-
ralne. Niskie temperatury powo-
dują zmniejszanie populacji owa-
dów i pajęczaków (w tym również 
kleszczy).  (Ox.pl)
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Wycofany 
Lewandowski
Józef Gamraczy siedział przy drodze, a 

obok niego leżała siekiera. Ponuro przy-
glądał się zawodnikom i kibicom. Skończył 
się przed chwilą mecz na łące obok szkoły, 
ale wynik był nie taki, o jakim marzył. Wszy-
scy wiedzieli, że góral, odkąd jego syn zaczął 
z innymi kopać piłkę, traktował nową pasję 
jedynaka, jak bój na śmierć i życie. Januszek 
przegrał, ale to wszystko wina sędziego, któ-
ry chłopakom z sąsiedniej wsi przyznał o 
dwa gole więcej. Józef Gamraczy czuł więc, 
że nie jest tak, jak być powinno, dlatego sie-
dział i czekał. 

Trwożliwie patrzono na niego i jego sie-
kierę, omijano szerokim łukiem, a sędziego 
na wszelki wypadek schowano w chlewiku u 
sołtysa.

 •••
Żona Józefa narzekała, że całe to wariactwo 
zaczęło się, odkąd chłopcy wrócili z wojny. 
Tam, w obcych krajach, kiedy służyli w za-
chodniej armii, grywali w futbol. We wsi nie 
było boiska, była za to łąka. Wydzielono im 
mały kawałek, który należał do socjalistycz-
nej spółdzielni, ale oni w nocy przestawili 
bramki tak, że z kawałka zrobił się solidny 
kawał. Można się było rozpędzić, potykając 
wprawdzie o kretowiska i inne nierówności, 
ale jednak przyjemność była ogromna. 

Piłka, którą pożyczał im kierownik szkoły, 
wydawała się solidna – do czasu. Wystarczy-
ło, że kilka razy walnął w nią buciorem zwa-
listy Miecio i już nie bardzo było co oddawać 
kierownikowi.

Kupili nową, porządną. Nie mieli, oczy-
wiście, piłkarskich strojów. Grało się w 
roboczych baganach i podkoszulkach na 
ramiączkach. Ponieważ jednak zaczęły się 
rozgrywki na śmierć i życie z sąsiednimi 
wsiami, więc, żeby rozróżnić drużyny, na 
głowie mieli berety. Januszek Gamraczy i 
jego koledzy – czerwone. Tamci, którym sę-
dzia niesłusznie przyznał dwie bramki, za 
co spędził w chlewiku popołudnie i połowę 
nocy – żółte.

O szatni nawet nie marzyli. Przebierali się 
nad rzeką, która płynęła obok łąki wydartej 
socjalistycznej spółdzielni i krowom, które 
zrezygnowane pasły się za bramkami, a kie-
dy nie było rozgrywek, bezczelnie wchodzi-
ły na boisko, znacząc swoją obecność wielki-
mi plackami.

•••

– Rusz d…! – tych słów nauczył podobno 
niemieckiego trenera Jürgena Kloppa, pol-
ski piłkarz Łukasz Piszczek. I odtąd tych 
słów używał mobilizując między innymi 
Lewandowskiego. Wierzył w jego talent. 
Wiedział, kim może być, kim będzie. Dziś, 
kiedy Roberta Lewandowskiego okrzyknięto 
najlepszym piłkarzem świata, wszystko jest 
już jasne, ale kiedy w Dortmundzie Klopp w 
jego stronę wrzeszczał: Rusz d…! – jeszcze 
jasnym nie było.

– Wiemy, którzy piłkarze są najlepsi na 
świecie. Ale nie wiemy, kto będzie w tym gro-
nie jutro – mówi Jürgen Klopp. – Drzwi są 
otwarte dla każdego. Nie liczy się dla mnie 
doświadczenie. Najważniejsza cecha, jaką 
powinni mieć piłkarze Kloppa, to charakter.

•••
Niedługo po transferze Roberta Lewandow-
skiego do Borussii Dortmund poirytowany 
dziennikarz zapytał trenera:

– Dlaczego nie pozwoli mu pan grać w 
szpicy?

Klopp wtedy się wściekł.
– Nic nie rozumiecie!
Zapamiętano tę awanturę, a po latach Le-

wandowski napisał:
 – W tamtym sezonie często wchodziłem 

na boisko z ławki. W drugich połowach gra-
łem całkiem sporo, ale jako dziesiątka, za 
plecami napastnika. Teraz mogę Jürgenowi 
tylko podziękować za tamte sześć miesięcy. 
Nauczyłem się ogromu rzeczy, jak grać głę-
biej i jak zawodnicy ustawieni za napastni-
kiem powinni się poruszać.

Komentatorzy mówią: 
– Klopp widział w nim kogoś, kto może 

wejść na szczyt, tylko trzeba mu pomóc. 
Gdyby nie on, Roberta Lewandowskiego, ja-
kiego dziś znamy, w ogóle by nie było.

•••
Z pasji chłopców, którzy walczyli o miejsce 
na pegeerowskiej łące, zrodziło się coś, co 
dla wielu jest religią, fi lozofi ą, lustrem, w 
którym odbija się obraz świata. Jest życiem.

Od wycofania Lewandowskiego zaczęła 
się jego droga na szczyt. I tak, jak Klopp na 
swoich piłkarzy, patrzymy na to, co dzieje się 
dzisiaj, nie wiedząc, co będzie jutro. 

Świat nas zatrzymał w biegu, wyhamował 
w pędzie i wycofał. Może po to, żebyśmy się 
nauczyli grać głębiej, a potem, kiedy wszyst-
ko minie, zaczęli nową drogę. Na szczyt.  

O P I N I E 

Z REDAKCYJNEJ POCZTY

O P I N I E
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Na szachownicy 
I 

Bez specjalnego ryzyka można chyba 
stwierdzić, że serial Netfl ixa „Gambit kró-
lowej”, znacząco zwiększył popularność 
szachów w Polsce. Dodajmy do tego czy-
telniczy sukces powieści pod tym samym 
tytułem, autorstwa Waltera Tevisa, na 
podstawie której został „Gambit królo-
wej” nakręcony. Królewska gra w wyda-
niu fi lmowym zaciekawiła z pewnością 
więcej osób niż mogło to spowodować 
ubiegłoroczne zwycięstwo naszego roda-
ka Jana Krzysztofa Dudy nad szachowym 
mistrzem świata Magnusem Carlsenem. 
Gdy tylko pomyślę o tych wszystkich ro-
dzicach, którzy z wiarą i nadzieją posta-
nawiają sprawdzić, czy ich pociechy nie 
są – przypadkiem – nieodkrytymi jeszcze 
szachowymi geniuszami… Ten wątek – 
niezwykle w sumie optymistyczny, bo 
zapoznanie się nawet tylko z podstawami 
gry w szachy, to dobry trening dla intelek-
tu w każdym wieku – zostawmy tu jednak 
na uboczu. 

II
Tak, „Gambit królowej” – opowieść o ge-
nialnej dziewczynie, która wchodzi na 
szachowy szczyt – to świetna reklama dla 
tej dyscypliny. Gdybym jednak miał po-
równać jakiś serial do partii szachów bez 
wahania wybrałbym inną Netfl ixową pro-
dukcję – „Dom z papieru”. Nie tylko dlate-
go, że Profesor ma w każdej ze swoich kry-
jówek rozłożoną szachownicę, na której 
najwyraźniej analizuje jakiś wariant gry 
środkowej. I nie dlatego, że ktoś w jednym 
z odcinków serialu mówi „szach-mat”, i 
nawet nie dlatego, że dowiadujemy się od 
niego samego, że jest szachistą, którego 
świat przestępczy przerasta (siódmy od-
cinek trzeciego sezonu). Po prostu cała 
konstrukcja „Domu z papieru” przypomi-
na przebieg niezwykle interesującej partii 
szachów. Profesor metodycznie analizuje 
różne warianty przebiegu pojedynku, jaki 
toczy z policją – przewiduje następne po-
sunięcie rywala, planuje całe sekwencje 
posunięć… „Znam protokoły negocjacji, 
ty też je znasz” – mówi byłej policjant-
ce, która przeszła na jego stronę. I brzmi 
to, jak potwierdzenie znajomości teorii 
debiutów szachowych, bez której na po-
ważnych szachowych turniejach ani rusz. 
Ale analogia napadu na mennicę z par-
tią szachów nie sprowadza się do sztuki 
negocjacji. Teoria szachowych debiutów 
(perfekcyjne rozpracowanie pierwszych 
kilku, kilkunastu posunięć konieczne 
zwykle w partiach na poziomie sporto-
wym) – to tylko jeden z ważnych elemen-
tów rozgrywki. W szachach po debiucie 
następuje zawierucha gry środkowej. W 
dużym stopniu nieprzewidywalna zarów-
no na szachownicy, jak i – tym bardziej – 
w napadzie na państwową mennicę.

III
Styl to człowiek – powiadają i pewnie 
mają wtedy na myśli już styl pisarski, już 
to styl życia. Ale styl prowadzenia partii 
szachów też odsłania jakieś cechy charak-
teru człowieka. To istotne – czy kto lubi 
grę pozycyjną, czy, przeciwnie, kombi-
nacyjną, czy nastawiony jest na rozstrzy-
gnięcia w grze środkowej, czy może liczy 
na przewagę w końcówkach partii. Pro-
fesor powiada: „Poza tym, tak naprawdę, 
gram w szachy, wykonuje ruch, żeby zmu-
sić policję do działania”. Jego celem jest 
wymyślenie i wykonanie takiego posu-

nięcia, żeby odpowiedź przeciwnika dała 
się przewidzieć z możliwie jak największą 
dokładnością. Mimo wszystko jednak 
analogia pomiędzy partią szachów, a ra-
bunkowym napadem kuleje. Nie tylko 
dlatego, że kiedy jeden z uczestników 
napadu na mennicę refl eksyjnie konsta-
tuje: „Tak jak w szachach, czasem trzeba 
poświęcić pionka”, to trudno orzec, czy 
rozumie różnicę pomiędzy pionkiem a 
człowiekiem. Otóż w pewnym momencie 
słyszymy w serialu, że napad to gra w sza-
chy, w której jednak trzeba było zmienić 
zasady. No cóż, kiedy pojedynek zamie-
nia się w wojnę, to warto przywołać kwe-
stię z innego serialu Netfl ixa, „Bridgerto-
nowie” – „w miłości i na wojnie wszystko 
jest dozwolone”.

IV
Tak więc wojna… Wiemy od Clausewitza, 
że wojna to wszak przedłużenie polityki, 
tyle że prowadzonej innymi środkami. 
Dotyczy to także wojny domowej. W Pol-
sce żelazne elektoraty trzymają politykę, 
gdyby odwołać się do terminologii sza-
chowej – w pacie. Nic się nie zmienia, bo 
każdy z elektoratów bezgranicznie wierzy 
w „swoją” partię… Udającą partię sza-
chów. Czytałem kiedyś artykuł Wojciecha 
Czuchnowskiego reklamowany jako „roz-
grywka z władzą”. Jego bohater, były sę-
dzia Wojciech Łączewski, przedstawiony 
został na ozdabiającym artykuł zdjęciu 
przy szachownicy. Partia szachów, którą 
ma rozegrać, dopiero się zaczyna. Figury 
rozstawione są w pozycji wyjściowej. No 
cóż, tyle że postawiono je niezgodnie z 
regułami – ot, skoczek z gońcem „zamie-
nili się” miejscami. I przypomniało mi się 
przy tej okazji inne zdjęcie, tym razem 
zdjęcie z książki. Idzie o „Alfabet braci 
Kaczyńskich” autorstwa Michała Kar-
nowskiego i Piotra Zaremby. Otóż zamyka 
książkę zdjęcie jednego z braci Kaczyń-
skich przy szachownicy, w zaawansowa-
nej już mocno fazie szachowej partii. Jak 
zauważył Jerzy Pilch, „ma to być zapew-
ne silna, fi nałowa metafora. Nie trzeba 
być jednak arcymistrzem, by zauważyć, 
że grający Kaczor albo wykonuje fatalny 
ruch, albo ratuje się przed fatalną sytu-
acją. Ewentualności, że za tym ruchem 
jest przygotowany plan jakiejś fi nezyjnej i 
dalekosiężnej rozgrywki – na szachowni-
cy nie widać”.

Wspominam tu przypadki wzięte z 
dwóch stron polsko-polskiej barykady. A 
czynię tak z dwu powodów. Po pierwsze, 
żeby na tym – tak, przyznaję – mikrym 
przykładzie wskazać bylejakość polskiej 
sceny politycznej, w tym zwłaszcza by-
lejakość jej prezentowania publiczności, 
elektoratowi, suwerenowi, jak tam sobie 
chcecie. Politycy i obsługujący ich dzien-
nikarze nie muszą się dla swojej klienteli 
starać. I jakoś o tym wiedzą. Ale jest i dru-
gi powód. Otóż z tej bylejakości przed-
stawienia polityków przy szachownicy 
wyziera prawdziwy obraz polsko-polskiej 
walki o władzę. Pisałem już kiedyś na 
łamach „Głosu”, jak Stefan Kisielewski, 
słynny Kisiel, zapamiętał charakterysty-
kę metod polemicznych Antoniego Sło-
nimskiego – z odwołaniem do szachów 
właśnie: „Ja mu proponuję partię sza-
chów, a on zrzuca fi gury i majchrem we 
mnie”. Partię szachów proponuje się w 
polityce na zdjęciach – w realu wszystkie 
chwyty dozwolone. Wolna amerykanka – 
chciałoby się powiedzieć.  

Dziennik pandemiczny
DEKA-GRA-MERON UŚMIECHÓW

Dzień drugi – Opowieść pierwsza

Siedzieli w zamknięciu słuchając ko-
lejnych opowieści. Tak minął dzień 
pierwszy, aż sen zmógł powieki narra-

torów i słuchaczy. Nazajutrz rzeczywistość 
nie zmieniła się wcale. Pandemia dalej szala-
ła w najdalszych zakątkach świata. Towarzy-
stwo również niezmienne i głodne nowych 
przygód zebrało się wokół dużego stołu na 
samym środku mieszkania. Zrozumiawszy 
ten stan kuzyn znad morza poczuł odpowie-
dzialność rozmówcy i poczęstował obecnych 
nową historią. 

Selfi n i spółka
Od samego rana Selfi n spędza czas przed 
lustrem. Ową czynność wykonuje nader czę-
sto. Swoje zachowanie tłumaczy tym, iż nie-
naganny wygląd to przepustka do wielkiego 
świata. W szafce nad łóżkiem Selfi n trzyma 
małe przenośne lusterko. Korzysta z niego 
tuż po przebudzeniu oraz wieczorem, zanim 
położy się spać. O ile podziwianie własnego 
odbicia przed snem nie dziwi aż tak bardzo, 
o tyle zerkanie w lustro z samego rana jest już 
odrobinę dziwaczne. Trąci wręcz swoistym 
rodzajem masochizmu, lecz Selfi n ma swoje 
powody. Jak sam podkreśla w licznych wy-
wiadach: „Nie ma nic bardziej mobilizujące-
go do działania, niż wizerunek siebie tuż po 
otwarciu oczu. Wtedy najdokładniej widać, 
co należy poprawić, nad czym popracować, 
co zamaskować makijażem. Natomiast wie-
czorem każdy powinien dobrze wyglądać… 
Nigdy nie wiadomo, kogo spotkamy w swo-
ich snach”. 

Selfi n nic nie pozostawia przypadkowi, 
jest bardzo przezorny i gotowy do działania. 
W tym celu prowadzi kilka blogów, vlogów i 
innych wtyczek serwisowo-internetowych. 
Tematycznie bardzo podobnych, lecz po-
święconych różnym częściom ciała. Gene-
ralnie z artykułów i zdjęć można się nauczyć 

kilku sztuczek poprawiających urodę, a 
wszystko po to, by zrobić sobie idealne selfi e. 
Selfi n dwadzieścia pięć lat poświęcił tej sztu-
ce i – jak sam przyznaje – nigdy nie udało mu 
się wykonać tego jedynego, upragnionego 
zdjęcia. W swoich poradach uczy, jak popra-
wić brwi, powieki, męskie kurze łapki, pod-
krążone oczy, opadające kąciki ust, siwiejące 
włosy, sfl aczałe mięśnie brzucha, zbyt szczu-
płe ramiona, krzywe palce, nierównomierne 
owłosienie na klatce piersiowej, a nawet dłu-
gość mięśni skośnych i kształt łopatek.

Selfi n ma wielu fanów. Ma też grono swo-
ich najbliższych współpracowników. Flesz 
jest ekspertem od idealnie ustawionych świa-
teł. Odpowiednie oświetlenie może zdziałać 
cuda. Gdy mankamenty wynikające z za-
krzywionego nosa ukryć w cieniu, wtedy ten 
wydaje się prosty, a nawet ładny. Gdy twarz 
zostanie dobrze doświetlona pod odpowied-
nim kątem, wtedy wygląda na zdrowszą, a 
nawet osobowość modela wydaje się być ła-
godniejsza. Twiton lubi szybkie akcje. Rzuca 
w eter krótkie komentarze, które często tra-
fi ają w punkt. Nie martwi się o konsekwen-
cje. Liczy się tu i teraz. Raz i dobrze. Instam 
ma za zadanie to samo, co Twiton, lecz robi 
to za pomocą zdjęć, czasami kolaży, ale te 
zajmują dużo więcej czasu, a na to fachowcy 
od poszukiwania idealnego selfi e nie mogą 
sobie pozwolić. W ich życiu czas to swoista 
kula, która toczy się bez przerwy, a w dodat-
ku coraz szybciej. Do grona przyjaciół zalicza 
się też Tikton. To prawdziwy wariat. Skacze, 
tańczy, ćwiczy i udaje, że śpiewa. Tikton wca-
le nie umie śpiewać. Jest też Snapi. Ten nie 
udaje, że czegoś nie umie. Emocje wyraża 
wprost za pomocą obrazu wykonywanej wła-
śnie czynności. W swym zachowaniu przy-
pomina nieco jaskiniowca, który zamiast 
obrazów w sieci umieszczał takie malowidła 
na ścianach swojej jaskini, używając do tego 

celu zwęglonego kija. Najstarszy wiekiem w 
tym gronie jest Facezug, który niejako łączy 
wszystkie umiejętności, lecz robi to wszystko 
równocześnie na jednym profi lu. Nie spieszy 
się, a czasami przez kilka miesięcy nie do-
konuje aktualizacji. Młodsi koledzy traktują 
go trochę z buta, ale Facezug nie odpuszcza. 
Troszczy się o wszystkich jak kwoka, która 
w czasie deszczu rozciąga skrzydła i zapew-
nia odpowiednie schronienie. Nie ma się co 
śmiać, Facezug nadal najlepiej radzi sobie w 
comiesięcznych statystykach. 

Pewnego dnia Selfi n otrzymał propozycję 
nie do odrzucenia. Wraz z grupą znajomych 
miał wystąpić w reality show, w specjalnie 
zbudowanej stacji podbiegunowej. Szczegól-
nie kuszące były noce polarne. Selfi n uznał 
więc, że właśnie tam wykona jedyne w swoim 
rodzaju selfi e. Twiton wypuścił hasło: „Mróz 
nam niestraszny, wyruszamy!”. Instam wrzu-
cił zdjęcie zwisających sopli lodu. Snapi po-
kazał bosą stopę na śniegu. Facezug nic nie 
pokazał. Ujawnił swoje położenie dopiero po 
zameldowaniu się na miejscu. 

Minęły dwie godziny, gdy doszło do awa-
rii systemu ogrzewania. Selfi n zrobił selfi , na 

którym czerwony nos i sine usta były dalekie 
od ideału. Twiton zdążył krzyknąć: „Trzeba 
rozpalić ognisko!”. Snapi wykonał gest roz-
palania, lecz z gestu nie było żadnej iskry. 
Niestety nawet Facezug zagubił się w poszu-
kiwaniu odpowiedniej instrukcji. 

Kto wie, jak zakończyłaby się owa wy-
prawa, gdyby na miejscu nie był Gazeton. 
Osobnik, który od zarania dziejów zajmował 
się sztuką przetrwania. W przeszłości Gaze-
ton pomagał suszyć mokre buty, usztywniał 
miękkie tapety nadając się idealnie jako 
pierwsza warstwa pod klej. Gazeton pako-
wał różne rzeczy i świetnie wychodziło mu 
składanie łódek i czapek. Był też idealnym 
pomocnikiem do ochrony wykładzin przed 
zabłoconymi łapami domowych pupili. 

Gazeton nie szukał rozgłosu. Nie robił so-
bie zdjęć ani nie udawał, że umie tańczyć. Na 
oczach całego świata, gdy zorza polarna uka-
zała swoje oblicze, na stacji podbiegunowej 
bez ogrzewania, Gazeton rozpalił ognisko, 
ratując w ten sposób cyfrowych nędzników 
przed zamarznięciem. 

Bo Co  

● Jürgen Klopp (z lewej) ze swoim byłym pod-
opiecznym, Robertem Lewandowskim. Fot. ARC

Jubileusz wyjątkowego pisma dla chórzystów
Sto lat obchodził w listopadzie ub. 
roku „Śpiewak Śląski” – kwartal-
nik Zarządu Głównego Śląskiego 
Związku Chórów i Orkiestr z sie-
dzibą w Katowicach. Stowarzysze-
nie noszące tę nazwę od 2009 roku 
jest spadkobiercą i kontynuatorem 
tradycji zapoczątkowanej przez 
Związek Śląskich Kół Śpiewaczych 
powołany do istnienia w kwietniu 
1910 roku w Bytomiu.

Czasopismo „Śpiewak Śląski” 
ukazuje się od listopada 1920 roku. 
Po wojennej przerwie i trwającym 
od 1948 roku zawieszeniu, w 1985 
roku wznowiono jego wydawanie.

W ostatnim numerze z grudnia 
ubiegłego roku ukazał się arty-
kuł pt. „Gdy śpiewacza choruje i 
muzyczna podupada dusza”. Na 
zebraniu prezesów śląskich okrę-
gów śpiewaczych w Katowicach 
prezesi opisywali sytuację, jaka 
zapanowała w ich środowiskach 
w czasie przedłużającej się pan-
demii koronawirusa. Podkreślono, 
że stan ten doprowadził do ograni-
czenia, a nawet w paru chórach do 
zawieszenia pracy. Tylko niewiele 
chórów z przerwami kontynuowa-
ło swą działalność śpiewaczą. Ze-
społy utrzymujące się ze składek 
członkowskich z powodu zawie-
szenia działalności nie są w sta-
nie ich zebrać. Bezprecedensową 
aktywnością koncertową i walką 

o przetrwanie 
wykazuje się w 
tym trudnym 
czasie Śląski 
Chór Górni-
czy „Polonia 
– Harmonia” 
z Piekar Ślą-
skich (przy-
pomnijmy, że 
z chórem tym 
utrzymywała 
swego czasu 
ścisłe przy-
j a c i e l s k i e 
kontakty kar-
wińska „Przy-
jaźń”). Późną 
jesienią chór 
z r e a l i z o w a ł 
próby i zapla-
nowany wy-
jazd na Kaszu-
by (w czasie 
zwiedzania Kaszub chórzyści byli 
bez maseczek, normalnie, swo-
bodnie). W Boże Narodzenie, jak 
mnie poinformowała dyrygent, 
prof. Iwona Melson, chór wystąpił 
bez prób w miejscowym kościele.

Jak informuje redaktor prowa-
dzący „Śpiewaka Śląskiego”, An-
drzej Wójcik, kwartalnik ten jest 
jedynym w Polsce periodykiem 
poświęconym działalności amator-
skich zespołów śpiewaczych i or-

kiestrowych. Jest w związku z tym 
pismem bardzo ważnym. Pismo 
jest inne niż sprzed stu lat, różni 
się od stylistyki z 1939 i 1985 roku. 
Zmieniało się na przestrzeni lat. 
Trzeba było entuzjazmu i wytrwa-
łości Rajmunda Hankego (długo-
letniego prezesa ŚZChiO i prezesa 
honorowego Polskiego Związku 
Chórów i Orkiestr w Warszawie), 
który doprowadził do odrodzenia 
pisma po 38 latach niebytu. Redak-

tor prowadzący dodaje, że współ-
czesne pokolenie chętniej sięga po 
elektroniczne nośniki informacji, 
które bywają wygodniejsze w uży-
ciu, niż druki papierowe. Otwar-
tym pozostaje pytanie, co robić, by 
„Śpiewak” się nadal ukazywał. On 
zginąć nie może!

Pragnę dodać, iż pismo to jest 
również bardzo przydatne dla na-
szego śpiewactwa chóralnego. W 
ramach zawartej w sierpniu 2013 

roku „Śpiewającej współpracy” po-
między Zarządem Głównym PZKO 
i Zarządem Głównym Śląskiego 
Związku Chórów i Orkiestr w Kato-
wicach, jest bardzo wskazane, żeby 
nasze zespoły chóralne abonowały 
to cenne pismo. „Śpiewaka Ślą-
skiego” można zamówić pod adre-
sem redakcji: 40-015 Katowice, ul. 
Francuska 12, tel. +48 32 259 90 39. 
Gorąco polecam. 

Józef Wierzgoń
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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 22 STYCZNIA 

7.55 Pytanie na śniadanie 10.40 Pa-
norama kraj 10.50 Pytanie na śniada-
nie (mag.) 11.20 Przepis dnia 2 11.30 
Na sygnale. Dobra robota (283) 12.00 
Którędy po sztukę. Katarzyna Kobro 
12.15 Co niesie dzień 12.30 M jak mi-
łość (s.) 13.20 Wilnoteka 13.40 Tego 
się nie wytnie 15.00 Kasta. W obronie 
brata 15.30 Kuchnia Jagiellonów. Bli-
skie spotkania kulinarne 16.00 Mię-
dzy wierszami 16.25 Bajki naszych 
rodziców. Bolek i Lolek 16.45 Bajki 
naszych rodziców. Reksio 17.00 Ro-
dzinka.pl. Porzucona narzeczona (s.) 
17.30 Dziennik regionów 17.50 Gra 
słów. Krzyżówka (teleturniej) 18.20 
Stacja innowacja 18.35 Mówimy po 
polsku. Jak dobrze zrobić zakupy 
18.50 Na sygnale. Dobra robota 19.20 
Przystanek Ameryka 19.40 Alarm! 
20.00 Polonia 24, pogoda, sport 
20.45 Na dobre i na złe. Najdziwniej-
sza Wielkanoc ever 21.40 The Voice 
of Poland. Przesłuchania w ciemno 
23.40 Muzeum Polskiej Piosenki 
23.55 Focus on Poland. 

SOBOTA 23 STYCZNIA 

7.55 Pytanie na śniadanie 11.15 Prze-
pis dnia 2 11.25 Giganci historii. Bitwa 
o Anglię 12.15 Powroty (mag.) 12.35 
Nela Mała Reporterka. Spotkanie z 
koalą 12.50 Czy wiesz, że... 13.00 Oj-
ciec Mateusz 19 (s.) 13.50 Na dobre 
i na złe. Najdziwniejsza Wielkanoc 
ever 14.45 Hity kabaretu. Marian i 
Hela i inne hity kabaretu Koń Pol-
ski 15.40 Wolny Ekran (mag.) 16.00 
Kulturalni PL 17.00 Słownik polsko@
polski 17.30 Dziennik regionów 17.50 
M jak miłość (s.) 18.40 Szansa na 
sukces. Opole 2020 19.40 Dobranoc-
ka 20.00 Polonia 24, pogoda, sport 
20.45 Ludzie i bogowie. Kuzyn diabła 
21.40 Mój Nikifor 23.40 Fajna Polska. 
Trójmiasto, Gdańsk, Gdynia, Sopot. 

NIEDZIELA 24 STYCZNIA 

7.55 Pytanie na śniadanie 11.10 Wol-
ny Ekran 11.25 Ziarno. O spowiedzi... 
11.55 Między ziemią a niebem 12.00 
Anioł Pański 12.15 Między ziemią a 
niebem 12.45 Rwanda 2020. Misje 
na wzgórzach. Walka o życie każdego 
dnia 13.00 Transmisja mszy świętej 
14.15 Chłopi. Wesele 15.15 Fajna Pol-
ska. Zamek Chojnik i Jelenia Góra 
16.10 Powroty 16.30 Leśniczówka (s.) 
17.30 Dziennik regionów 17.50 M jak 
miłość (s.) 18.45 Hity kabaretu. Mały 
kac i inne hity Kabaretu K2 19.40 Do-
branocka. Baśnie i bajki polskie 20.00 
Polonia 24, pogoda, sport 20.45 Arty-
ści 21.40 11 minut 23.05 Niedziela z... 
twórczością Andrzeja Zauchy. 

PONIEDZIAŁEK 25 STYCZNIA 

7.55 Pytanie na śniadanie 10.45 Pa-
norama kraj 10.55 Pytanie na śniada-
nie 11.25 Przepis dnia 2 11.35 Barwy 
szczęścia (s.) 12.00 Turystyczna jaz-
da 12.15 Co niesie dzień 12.30 Ludzie 
i bogowie. Kuzyn diabła 13.20 Przy-
stanek Ameryka 13.40 Kulturalni PL 
(mag.) 14.35 Rok 1981. Kalendarium 
14.45 Gwiazdozbiór TVP Rozryw-
ka. Violetta Villas 15.15 Okrasa łamie 
przepisy. Kuchnia nad Drwęcą 15.45 
Zakochaj się w Polsce. Ostróda 16.15 
Zwierzaki Czytaki 16.30 Domisie (dla 
dzieci) 17.00 Rodzinka.pl. Twardziel 
17.30 Dziennik regionów 17.50 Gra 
słów. Krzyżówka (teleturniej) 18.20 
Kazachstańska odyseja 18.50 Barwy 
szczęścia (s.) 19.20 Nad Niemnem 
19.40 Olá Polônia 20.00 Polonia 24, 

pogoda, sport 20.45 Mała Moskwa 
21.40 Mocne kino nocne. Zaginiona 
22.30 Kasta. Plac zabaw 23.00 Jedy-
ny taki duet na świecie 23.55 Focus 
on Poland. 

WTOREK 26 STYCZNIA 

7.05 Anna Dymna - spotkajmy się. 
Izabela Skałba 7.30 Gra słów. Krzy-
żówka (teleturniej) 7.55 Pytanie na 
śniadanie 10.45 Panorama kraj 10.50 
Pytanie na śniadanie 11.20 Przepis 
dnia 2 11.30 Barwy szczęścia (s.) 
12.00 Pod Tatrami 12.15 Co niesie 
dzień 12.30 Mała Moskwa 13.20 Nad 
Niemnem 13.40 Jedyny taki duet na 
świecie 14.45 Kasta. Plac zabaw 15.15 
Smaki świata po polsku 15.45 Prywat-
ne życie zwierząt 4. Dzieciństwo 16.15 
Przyjaciele Misia i Margolci 16.40 
Margolcia i Miś zapraszają dziś 17.00 
Rodzinka.pl. Dyskretna Marysia 
17.30 Dziennik regionów 17.50 Gra 
słów. Krzyżówka (teleturniej) 18.20 
Śląskie 4 YOU. Andrzej Lampert 18.35 
Godki fest ucieszne. Wojna 18.50 
Barwy szczęścia (s.) 19.20 Magazyn 
z Wysp 19.40 Alert Covid 20.00 Po-
lonia 24, pogoda, sport 20.45 Ojciec 
Mateusz 19 (s.) 21.40 Bardzo mocne 
kino nocne. Zaginiona 22.35 Kasta. 
Ukochana córka 23.05 Warto rozma-
wiać 23.55 Focus on Poland. 

ŚRODA 27 STYCZNIA 

7.55 Pytanie na śniadanie 10.45 Pa-
norama kraj 10.50 Pytanie na śniada-
nie 11.20 Przepis dnia 2 11.30 Barwy 
szczęścia (s.) 12.00 Języczek u wagi 
12.15 Co niesie dzień 12.30 Ranczo 
2. Gmina to ja 13.20 Poland in Undi-
scovered. Wałbrzych 13.40 Twarze 
Solidarności. Marian Król, Jan Le-
śniak, Urszula Radek 14.00 Giganci 
historii. Bitwa o Anglię (teleturniej) 
14.50 Kasta. Ukochana córka 15.15 
To je Borowicz. Podróże ze smakiem 
15.45 Wojciech Cejrowski - boso przez 
świat. Wenezuelscy kowboje 16.15 Za-
czarowany świat... 16.35 Nela Mała 
Reporterka. Spotkanie z koalą 16.50 
Na koniec smaku i jeszcze dalej. Au-
gustyn w Egipcie 17.00 Rodzinka.pl 
(s.) 17.30 Dziennik regionów 17.50 
Gra słów. Krzyżówka (teleturniej) 
18.20 Studio Lwów 18.40 Powrót do 
przeszłości. Czy masz już czapkę z 
dermy, czyli en vogue w PRL-u 18.50 
Barwy szczęścia (s.) 19.20 Kierunek 
Zachód (mag.) 19.40 Alarm! 20.00 
Polonia 24, pogoda, sport 20.45 Ran-
czo 2 (s.) 21.40 Bardzo mocne kino 
nocne. Nowa 22.30 Kasta. Samoobro-
na (s.) 23.00 Dotknięcie anioła 0.00 
Focus on Poland. 

CZWARTEK 28 STYCZNIA 

7.55 Pytanie na śniadanie 10.45 Pa-
norama kraj 10.50 Pytanie na śniada-
nie 11.20 Przepis dnia 2 11.30 Barwy 
szczęścia (s.) 12.00 Dzieła, arcydzieła. 
Pamiętnik Lenartowicza 12.15 Co nie-
sie dzień 12.30 M jak miłość (s.) 13.20 
Kierunek Zachód 13.40 Dotknięcie 
anioła 14.45 Kasta (s.) 15.15 Rączka 
gotuje 15.45 Mówimy po polsku. Jak 
dobrze rozmawiać o pogodzie 15.55 
Studio Lwów 16.15 Al-chemik. Ma-
gnes a magnez 16.30 Baw się słowa-
mi. Maria Skłodowska-Curie 16.40 
Baw się słowami. Ona wyjechała, 
one wyjechały 16.55 Nauka literek z 
Żużu. Literka U 17.00 Rodzinka.pl (s.) 
17.30 Dziennik regionów 17.50 Gra 
słów. Krzyżówka (teleturniej) 18.20 
W obiektywie Polonii. Wschód 18.50 
Barwy szczęścia (s.) 19.20 Wilnote-
ka 19.40 Alert Covid 20.00 Polonia 
24, pogoda, sport 20.45 Paradoks. 
Tajemnica spowiedzi 21.40 Bardzo 
mocne kino nocne. Nowa. Partnerzy 
22.30 Kasta. Przełożony (s.) 23.00 
Kazachstańska odyseja 23.25 Cafe 
piosenka. Agnieszka Wiechnik 23.55 
Focus on Poland 0.10 Rodzinka.pl. 

Ojciec Mateusz
Sobota 23 stycznia, godz. 13.00 

Album głubczyckich rodzin kresowych
100-lecie odzyskania nie-

podległości jest okazją do 
przypomnienia, jak ważną rolę dla 
polskiej gospodarki i kultury odgry-
wały przed 1945 r. Kresy Wschodnie 
Rzeczypospolitej. Losy naszych ro-
daków, którzy od pokoleń żyli i go-
spodarowali na wschodzie zostały 
poddane w XX wieku wielu próbom 
przetrwania.

Okupacje, pacyfi kacje miast i 
wsi, przymusowe deportacje na Sy-
bir i do Kazachstanu, ludobójstwo, 
uchodźstwo na inne kontynenty 
pozostawiły traumę wśród tych, 
którzy doświadczyli okropności 
wojny oraz wielką zadrę współcze-
snym, tkwiącą od lat w naszym spo-
łeczeństwie.

„Album głubczyckich rodzin kre-
sowych” jest kontynuacją podjętej 
tematyki, jaką zapoczątkowali w 
swoich trzech wcześniejszych pu-
blikacjach głubczyccy historycy 
– dr Arkadiusz Szymczyna i dr Ka-
tarzyna Maler. Zebrali w nich rela-
cje od osób urodzonych na Kresach 
Wschodnich Rzeczpospolitej.

Album wydrukowano dzięki po-
mocy fi nansowej Powiatu Głub-
czyckiego i wsparciu technicznemu 
Urzędu Miejskiego w Głubczycach. 
Publikacja jest przede wszystkim 
zbiorem starych fotografi i doku-

m e n t u j ą -
cych życie 
c o d z i e n n e 
Z a b u ż a n , 
ich udział 
w uroczy-
s t o ś c i a c h 
kościelnych 
i państwo-
wych, im-
prezach kul-
t u r a l n y c h , 
czy też w 
służbie w 
jednostkach 
wojskowych 
K o r p u s u 
Ochrony Pogranicza. Jest również 
źródłem utrwalającym wspaniałą 
kulturę materialną, odebraną Pola-
kom i pozostawioną za wschodnią 
granicą. Część zebranej dokumen-
tacji fotografi cznej ekspatriantów 
pochodzi z okresu powojennego, 
kiedy to z trudem musieli się przy-
stosować do nowych warunków 
życia społeczno-politycznego na te-
renie powiatu głubczyckiego. Książ-
ka zawiera 458 stron, na których 
wyeksponowano ok. 900 fotografi i 
i dokumentów udostępnionych 
przede wszystkim przez głubczyc-
kich ekspatriantów oraz Powiato-
we Muzeum Ziemi głubczyckiej. 

Album wypełniają mapy poglądo-
we, tabele i wykresy, które są ze 
sobą powiązane w taki sposób, aby 
ułatwić czytelnikowi lepsze zrozu-
mienie problematyki przesiedleń, 
deportacji, eksterminacji oraz kie-
runków migracji naszych rodaków z 
Kresów Wschodnich.

„Album głubczyckich rodzin kre-
sowych” pomoże zrozumieć przede 
wszystkim młodzieży szkolnej, jak 
ważne jest dziedzictwo naszych 
przodków pozostawione za wschod-
nią granicą i tożsamość narodowa 
Polaków mieszkających obecnie na 
Ukrainie, Białorusi i Litwie.

„Kurier Galicyjski”/UKRAINA

● Wydawca książki ma nadzieję, że dla wielu czytelników po-
zostanie ona wyjątkowym źródłem wiedzy, do której będziemy 
sięgać niejednokrotnie. Fot. ARC

Spis ludności na Litwie
Nie tylko w Republice Czeskiej, ale również na Litwie w tym roku szykuje się Spis 
Ludności. Poniżej zamieszczamy artykuł, jaki pojawił się na ten temat w „Kurierze 
Wileńskim”. Dla Polaków mieszkających na Litwie zbliżający się Spis też ma kluczowe 
znaczenie. 

Na Litwie w 2021 roku odby-
wa się Spis Powszechny. 
Tym razem nie zapuka do 

drzwi ankieter, dane zostaną po-
brane z dostępnych rejestrów. Wy-
dawałoby się, że ten, kto nie ma w 
papierach wpisu o narodowości, już 
nie dogoni tego pociągu. Nic bar-
dziej mylnego.

Dotychczas wpis o narodowości 
można było sprawdzić w Rejestrze 
Mieszkańców logując się za pomocą 
konta bankowego, dowodu osobi-
stego bądź podpisu elektroniczne-
go. Od 15 stycznia istnieje prostszy 
sposób.

Departament Statystyki udo-
stępnił formę ankiety, którą należy 
wypełnić podając dane ze swojego 
dowodu. Można w niej wskazać na-
rodowość, wyznanie, język ojczy-
sty i znajomość innych języków.  W 
przypadku pomyłki tragedia się 
nie dzieje — można wykonać an-
kietę raz jeszcze, nasze dane zo-
staną nadpisane przez te, które po-
daliśmy później. Do wypełnienia 
ankiety gorąco zachęca minister 
sprawiedliwości Ewelina Dobrowol-
ska.  Polityk polskiej narodowości 
udostępniła na swojej stronie na Fa-
cebooku wpis agitujący do wypeł-
niania ankiety.

„Mam na imię Ewelina, jestem 
Polką. Oprócz języka ojczystego 
znam język litewski, angielski i ro-
syjski. Jestem katoliczką”  — w ję-
zyku polskim otwiera wpis prawnik 

Dobrowolska. Na profi lu publicz-
nym komunikuje się w języku litew-
skim — tu jednak wpis rozpoczęła w 
języku polskim dodając dwa symbo-
le — fl agę Polski i Litwy.

„Przed 10 laty, gdy ostatni raz 
odbywał się spis ludności, Litwę 
zamieszkiwało 154 różnych na-
rodowości, co trzeci mieszkaniec 
kraju wskazał, że zna dwa języki 
obce, mieszkańcy należeli do 59 
różnych społeczności wyznanio-
wych.  W tym roku spis odbędzie 
się inaczej — sposobem danych 
administracyjnych, ale aktual-
ność informacji pozostaje” — pisze 
dalej minister sprawiedliwości.
Wypełnienie jej jest proste — należy 
podać numer osobisty  (lit. asmens 

kodas), numer dokumentu oraz za-
znaczyć pole antyspamerskie. Po 
chwili zyskamy dostęp do ankiety, 
w której możemy wskazać narodo-
wość.

Liczba zadeklarowanych Polaków 
na Litwie jest o tyle ważna, że dane 
statystyczne wpływają na decyzje 
polityczne — w interesie Polaków 
na Litwie leży zatem, aby każdy 
członek polskiej społeczności był 
czujny i wniósł wpis o narodowości 
do swoich dokumentów.

Szacuje się, że na Litwie może 
mieszkać aż 350 tys. obywateli pol-
skiej narodowości. Według danych 
ofi cjalnych z 2011 roku, na Litwie 
mieszka ok. 200 tys. Polaków.

„Kurier Wileński”/LITWA

● Na Litwie od spisu do spisu narodowość polską deklarowało coraz to mniej 
mieszkańców. Czy ten rok przyniesie ulgę? Fot. ARC

Brawo, chłopaki!

Tego nikt się nie spodziewał. Polscy 
piłkarze ręczni awansowali do drugiej 
fazy mistrzostw świata rozgrywanych 
w Egipcie. Wczoraj (po zamknięciu 
numeru) biało-czerwoni zmierzyli się 
z outsiderem turnieju, Urugwajem. 
W walce o ćwierćfi nał zmierzą się 
ponadto z Węgrami (sobota, 18.00) 
i Niemcami (pon., 20.30). Trzymamy 
kciuki! Mecze wracają do ramówki 
TVP i TVP Sport.  (jb)

Niestrawny futbol

FORTUNA LIGA

OSTRAWA – 
SLOVÁCKO 1:2
Do przerwy: 0:0. Bramki: 91. Potočný 
– 53. Kliment, 61. Navráti l. Ostrawa: 
Laštůvka – Ndefe (56. Fillo), Pokorný, 
Stronati , Fleišman - De Azevedo (72. 
Mena), Jánoš, Tetour, Kaloč (56. Kuzma-
nović), Holzer (66. Buchta) – Zajíc (56. 
Potočný).
W meczu o czwarte miejsce w tabeli ra-
dowali się przyjezdni. Banik po niedziel-
nym remisie ze Spartą zagrał poniżej 
oczekiwań. Momentami futbol w wy-
konaniu podopiecznych Luboša Kozla 
był niestrawny. – Myślę, że moi piłkarze 
czuli jeszcze w nogach trudy walki ze 
Spartą – ocenił przegraną Kozel. 
Lokaty: 1. Slavia Praga 38, 2. Jablonec 
32, 3. Sparta Praga 32,… 5. Ostrawa 22, 
11. Karwina 20 pkt. Jutro: Zlin – Ostra-
wa (16.00) i Karwina – Slavia Praga 
(18.30).  (jb)

Trzyniec na zwycięskiej ścieżce
TIPSPORT EKSTRALIGA

LITWINÓW – 
TRZYNIEC 1:2
Tercje: 1:0, 0:2, 0:0. Bramki i asysty: 
8. F. Lukeš (Pospíšil, V. Hübl) – 29. 
Marcinko (P. Vrána), 37. P. Vrána 
(M. Adámek, Rodewald).  Trzyniec: 
Štěpánek – Gernát, M. Doudera, D. 
Musil, M. Adámek, Jaroměřský, Kun-
drátek – M. Stránský, P. Vrána, Martin 
Růžička – Leier, M. Kovařčík, Hrňa 
– Hrehorčák, Marcinko, Dravecký – 
Kofroň, Rodewald, Kurovský.

Trzecie zwycięstwo z rzędu w 
obecnym sezonie, a także trzecia wy-
grana nad Litwinowem – Stalownicy 
Trzyniec po noworocznym kryzysie 
formy wrócili na zwycięską ścieżkę. 
Trzy punkty zapewnił gościom ka-
pitan zespołu, Petr Vrána, trafi ając 
przytomnie po sprytnej wrzutce Ma-
riana Adámka. – To była raczej wal-
ka o każdy centymetr lodowiska, ale 
takie mecze też się zdarzają. Ważne, 
że wyjeżdżamy z Litwinowa z kom-
pletem punktów – ocenił spotkanie 
Vrána, który wpisał się na listę strzel-
ców po pięciu tygodniach (po raz 
ostatni radował się z bramki 13 grud-
nia br.). 

W barwach Trzyńca coraz lepiej 
spisują się sprowadzeni na przeło-
mie roku zza oceanu kanadyjscy 
napastnicy Jack Rodewald i Taylor 
Leier. Jack Rodewald, który lubi grać 
na przedpolu bramkowym rywala, 
skompletował do tej pory trzy kana-
dyjskie punkty, za gol i dwie asysty. 
Drugą asystę dołączył właśnie w me-
czu z Litwinowem, wykorzystując 
dwójkową współpracę z  Adámkiem 
w strefi e obronnej Litwinowa. Gra-
jący przeważnie defensywnie zespół 

Litwinowa pasował bar-
dziej rosłemu Rodewal-
dowi, fi ligranowy Taylor 
Leier miał z antyhoke-
jem Vervy znacznie wię-
cej przeprawy.

– W Litwinowie wca-
le nie żałowałem, że na 
trybunach zabrakło kibi-
ców. Hokeju, zwłaszcza 
w pierwszej tercji, było 
jak na lekarstwo. Trzech 
punktów nikt nam jed-
nak nie odbierze, a to 
najważniejsze na tym 
etapie – stwierdził głów-
ny trener HC Stalownicy 
Trzyniec, Václav Va-
rad’a.

W dzisiejszym, wy-
jazdowym pojedynku z 
Mladą Bolesławią (17.30) 
spodziewane są bardziej 
ofensywne zawody, obie 
ekipy lubią bowiem hokej „na tak”. 
Po raz ostatni drużyny trafi ły na sie-
bie 12 stycznia – ze zwycięstwa 3:2 
radowała się wtedy Mlada Bolesław. 

PARDUBICE – 
WITKOWICE 3:0
Tercje: 0:0, 2:0, 1:0. Bramki i asysty: 
27. Poulíček (Blümel, Paulovič), 31. 
Paulovič (Kousal, Horký), 59. Kousal 
(Ďaloga). Witkowice: Dolejš – Py-
rochta, R. Polák, Galvinš, Gewiese, 
Koch, L. Kovář, L. Doudera – Svači-
na, J. Hruška, Lakatoš – L. Kovář, Dej, 
Schleiss – Kalus, Mikyska, Irgl – Fri-
drich, Werbik, Mallet. 

Forma drużyny Pardubic robi 
wrażenie. Przekonali się o tym rów-
nież podopieczni trenera Miloša 
Holania, którzy po dwóch zwycię-

stwach z rzędu tym razem musieli 
uznać wyższość rywala. – Aktywny 
hokej to nie wszystko. Bez strzelo-
nych bramek nie można myśleć o 
zwycięstwie – skomentował prze-
graną Holaň. 

Lokaty: 1. Sparta Praga 70, 2. Trzy-
niec 67, 3. Ml. Bolesław 63,… 10. Wit-
kowice 40 pkt. Dziś: Ml. Bolesław 
– Trzyniec i Witkowice – Ołomuniec 
(17.30). 

CHANCE LIGA

PRZERÓW – 
HAWIERZÓW 3:2 (k)
Tercje: 0:2, 1:0, 1:0 – 1:0. Bramki i 
asysty: 23. Goiš, 56. Hejcman (Süss), 
dec. karny Pšurný – 5. Rudovský (J. 

Kloz, Bořuta), 10. Doktor (O. Procház-
ka). Hawierzów: Stezka – Rašner, Ly-
tvynov, Bořuta, Mrowiec, Ševěček, 
Kachyňa, Kočí – Doktor, F. Seman, 
O. Procházka – Rudovský, J. Kloz, 
Horváth – Lednický, Maruna, Mrva – 
Vašenka, Petriska, Krupa.

Hawierzowianie zaprzepaścili 
dwubramkowe prowadzenie, prze-
grywając z mocnym Przerowem w 
karnych. – Szkoda zmarnowanej 
szansy, ale Przerów pokazał klasę – 
skomentował spotkanie Jiří Režnar, 
trener AZ Hawierzów. – Trzeba my-
śleć pozytywnie, a więc szykujemy 
się już do sobotniego meczu ze Wse-
cinem – dodał Režnar. 

Lokaty: 1. Jihlawa 45, 2 Poruba 
45, 3. Vrchlabí 41,… 14. Hawierzów 
26 pkt. Jutro: Hawierzów – Wsecin 
(16.00).  (jb)

● Do drugiej rundy poprowadził druży-
nę bramkarz Adam Morawski. Fot. ZPRP

● Na skrzydle czwartej trzynieckiej formacji zagrał David Kofroň. Fot.�hokej-litvinov.cz

● Drugi mecz w barwach Ostrawy zali-
czył pozyskany z Karwiny, Gigli Ndefe. 
Fot.�fcb.

Boniek postawił 
na Paulo Sousę

Janusz Bitt mar

W czwartek po południu 
została zaspokojona cie-
kawość fanów polskiego 

futbolu. Nowym selekcjonerem pił-
karskiej reprezentacji Polski został 
50-letni Portugalczyk Paulo Sousa. 
Jako trener zwiedził kilka krajów, 
prowadził m.in. Leicester City, Fio-
rentinę, w sezonie 2013/2014 wy-
grał mistrzostwo Izraela z Maccabi 
Tel Aviv, a rok później mistrzostwo 
Szwajcarii z FC Basel. Sousa zastąpił 
na stanowisku selekcjonera odwoła-
nego w poniedziałek Jerzego Brzęcz-
ka.

O wyborze nowego trenera po-
informował wczoraj dziennikarzy 
Zbigniew Boniek, prezes Polskiego 
Związku Piłki Nożnej.

– Kontrakt został tak skonstruowa-
ny, że w listopadzie kończą się elimi-
nacje do mistrzostw świata, a mnie 
się kończy kadencja szefa polskiego 
futbolu. Nowy prezes może więc my-
śleć o własnej koncepcji, jeśli wyniki 

kadry nie będą optymalne. Myślę 
jednak, że będzie dobrze i wspólnie 
będziemy się cieszyli z sukcesu – 
stwierdził Boniek. – Paulo Sousa jest 
szanowanym trenerem, który w ka-
rierze sporo osiągnął. Nie jest to krok 
w niepewność. Nigdy nie słyszałem 
prezesa żadnej federacji, który na 
początku kadencji nowego trenera 
zwątpiłby od razu, że może być lepiej 
– podkreślił prezes PZPN. 

50-letni Portugalczyk zaskoczył 
Bońka między innymi sporą wiedzą 
na temat polskiej piłki. – Tak, o na-
szej kadrze, o naszych piłkarzach w 
klubach europejskich ma sporo do-
kładnych informacji. Urzekła mnie 
jego swoboda przechodzenia z jed-
nego systemu gry do drugiego. Jest 
typem nowoczesnego szkoleniowca 
– podkreślił Boniek. Paulo Sousa, 
który zostanie ofi cjalny przedsta-
wiony dziennikarzom na początku 
przyszłego tygodnia, przywitał się 
z fanami w czwartek na specjalnym 
nagraniu wideo. 

– Wierzę, że razem będziemy wal-

czyć o mistrzostwo Europy. Jestem 
pewien, że cała Polska będzie dumna 
z tej drużyny. To dla mnie duża no-
bilitacja, że mogę prowadzić kadrę 

narodową Polski, w której nie bra-
kuje świetnych zawodników. Razem 
możemy wiele zdziałać – powiedział 
Portugalczyk.  

● Paulo Sousa. Fot. ARC
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I N F O R M A T O R 
I N F O R M AT O R

Wspomnienie jest najtrwalszą więzią z tymi, którzy nas już opuścili.
W tym roku z miłością i szacunkiem wspominamy naszych bliskich 
zmarłych. 
Przed 15 laty odszedł do wieczności 

JAN BIJOK 
z Lutyni Dolnej,

przed 50 laty zmarł tragicznie Jego Brat 

TEOFIL
Przed 45 laty pożegnaliśmy się z Ich Ojcem 

TEOFILEM
zaś przed 25 laty odeszła od nas na zawsze Ich Matka

JANA BIJOKOWA
Na zawsze będą z nami!
O chwilę wspomnień i cichą zadumę prosi najbliższa rodzina.� GŁ-025

Dnia 23 stycznia minie 30 lat od chwili, kiedy odeszła 
od nas na zawsze nasza Kochana Córka i Siostra

JOLA FOLWARCZNA
z domu Sikora, z Cierlicka

Z miłością wspomina najbliższa rodzina.
� GŁ-046

Dnia 21 stycznia 2021 obchodziłaby 77. urodziny nasza 
Kochana Mama, Babcia i Prababcia

śp. HENRYKA OGROCKA
z Karwiny

Z miłością, szacunkiem i wdzięcznością wspominają 
córka i syn z rodzinami. 
� RK-004

Jam jest zmartwychwstanie i żywot,
kto we mnie wierzy, 
choćby i umarł żyć będzie.  

�� � � � � Ew.�św.�Jana�11,25

22 stycznia minie 1. rocznica, kiedy na zawsze od nas 
odeszła nasza Kochana Mamuśka

pani EMILIE MYRDACZOWA
Z miłością i szacunkiem wspominają córki Danka i Re-
natka z rodzinami.� GŁ-041Dnia 22 stycznia obchodzi zacny jubileusz życiowy 

pani ALINA GŘIBKOWA
z Orłowej Poręby

Z tej okazji składamy życzenia szczęścia, zdrowia i po-
gody ducha. Córki z rodzinami.
� GŁ-035

Dnia 21 stycznia minęła 18. rocznica, kiedy odszedł na 
zawsze nasz Drogi

śp. RICHARD MOLDRZYK
zaś 30 grudnia wspominaliśmy 80. rocznicę Jego uro-
dzin.

Z miłością i szacunkiem najbliżsi.� GŁ-045

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

Dnia 22 stycznia 2021 minie 100.  rocz-
nica urodzin naszej Kochanej Mamusi  
i Babci

śp. MARII  PIERCHAŁY 
zaś dnia 22 grudnia 2020 minęła  31. 
rocznica śmierci naszego Kochanego 
Tatusia i Dziadka 

śp. WOJCIECHA  
PIERCHAŁY 

Z szacunkiem i miłością wspominają najbliżsi.� GŁ-027

Dziś, 22 stycznia, obchodzi swoje urodziny 
nasz Kochany Mąż i Tatuś

MAREK JOCHYMEK

Z tej okazji życzymy Ci z całego serca dużo 
szczęścia, zdrowia, miłości i błogosławień-
stwa Bożego. Żona Marcela i dzieci Johanka, 
Inneska, Jakub, Nela i Agnieszka.
� GŁ-044

WSPOMNIENIA

WSPOMNIENIA

ŻYCZENIA

NEKROLOGI

Zdjęcia:�ARC

 www.glos.live
Aktualizowany serwis  
o Polakach na Zaolziu

Rozłąka jest naszym losem, spotkanie naszą nadzieją.
Z wielkim bólem zawiadamiamy wszystkich krew-
nych, przyjaciół i znajomych, że dnia 16 stycznia 2021 
zmarła w wieku 87 lat nasza Kochana Mamusia, Te-
ściowa, Siostra, Szwagierka i Ciocia

śp. EMILIA BOBEK
długoletnia aktorka Sceny Polskiej

Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się w kręgu najbliż-
szej rodziny. Zasmucona rodzina.� GŁ-038

Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia z powodu śmierci

EMILII BOBEK
wieloletniej aktorki Sceny Polskiej TC

rodzinie Zmarłej składają dyrekcja Teatru Cieszyńskiego i Scena Pol-
ska.� GŁ-043

Serdeczne wyrazy współczucia pani Łucji Gill i jej Rodzinie z powodu 
zgonu

OJCA
składają grono pedagogiczne i pracownicy Szkoły Podstawowej i Przed-
szkola oraz Macierz Szkolna w Koszarzyskach.

Łączymy się z Wami w żalu i smutku.� GŁ-040

PROGRAM TV

PIĄTEK 22 STYCZNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 9.45 Pierścionek z tombaku 
(film) 10.35 Doktor Martin (s.) 11.30 
AZ kwiz 12.00 Południowe wiadomo-
ści 12.30 Sama w domu 14.00 Repor-
terzy TVC 14.45 Pr. rozrywkowy 15.35 
Losy gwiazd 16.25 Podróżomania 
17.00 Mieszkać jak… gentleman 17.30 
AZ kwiz 18.00 Wiadomości regionalne 
18.25 Gdzie mój dom? 18.55 Prognoza 
pogody, wiadomości, sport 20.10 Ku-
kułki (s.) 21.05 13. komnata Michaeli 
Kuklowej 21.30 Wszystko-party 22.25 
Zawodowcy (s.) 23.20 Kryminolog (s.) 
0.20 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne przed-
szkole 9.00 Najciekawsze miejsca na 
świecie 9.50 Hebanowe niewolnictwo 
10.55 Człowiek plus 11.45 Królestwo 
natury 12.10 Wyspa wydr 13.05 Życie 
w powietrzu 13.55 Kawałek drewna z 
drzewa 14.15 Samoloty, które zmieniły 
świat 15.00 Skrzydła wojny 15.45 Wy-
prawa Rembaranka 1969 16.45 Błękitna 
krew 17.40 Piłka nożna: FC Zbrojovka 
Brno – FC Slovan Liberec (transmisja) 
20.20 Cudowna planeta 21.15 Biała 
królowa (s.) 22.20 Fargo (s.) 0.00 Psia 
miłość (film). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.50 Ulica (s.) 
9.45 Przychodnia w różanym ogrodzie 
(s.) 11.00 Co o tym sądzą Czesi? 12.00 
Południowe wiadomości 12.35 Mały 
Sheldon (s.) 12.55 Przychodnia w róża-
nym ogrodzie (s.) 14.10 Castle (s.) 15.05 
Mentalista (s.) 16.57 Popołudniowe 
wiadomości 17.25 Co o tym sądzą Cze-
si 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Szybcy i wściekli: 
Tokio Drift (film) 22.10 American Pie: 
Zjazd absolwentów (film) 0.20 Menta-
lista (s.). 
PRIMA 
6.15 Max Steel (s. anim.) 7.00 Nowy 
dzień 9.05 M.A.S.H. (s.) 10.20 Ta-
jemnice kwietnej wyspy (film) 12.25 
Strażnik Teksasu (s.) 13.25 Policja 
Hamburg (s.) 15.25 Agenci NCIS (s.) 
16.25 Policja w akcji 17.25 Wiadomo-
ści kryminalne 17.50 Nakryto do sto-
łu! 18.55 Wiadomości 19.50 Pogoda 
19.55 Showtime 20.15 Milioner wśród 
nas 21.40 Pumpaři od Zlaté podkovy 
(film) 23.30 Policja w akcji 0.30 Agen-
ci NCIS (s.). 

SOBOTA 23 STYCZNIA 

TVC 1 
6.00 Co umiały nasze babcie, a o czym 
my zapomnieliśmy 6.25 Chciałabym 
wyjść za mąż 7.20 Dębowe czary (baj-
ka) 7.45 Skarb (bajka) 8.45 Gniazdo 
(s.) 9.45 Gejzer 10.15 Ojciec Brown 
(s.) 11.05 Pr. rozrywkowy 12.00 Z me-
tropolii, Tydzień w regionach 12.25 
Nasze hobby 13.00 Wiadomości 13.05 
Berenika (bajka) 13.55 Sprawiedliwy 
Bohumil (bajka) 14.45 Studiujemy na 
wagarach (film) 16.15 Hercule Poirot 
(s.) 17.55 Kot to nie pies 18.25 Chłopaki 
w akcji 18.55 Prognoza pogody, wiado-
mości, sport 20.05 Cuda natury 21.20 
Maigret we Flandrii (film) 22.45 Miej-
sce zbrodni – Berlin (s.) 0.15 Maneż 
Bolka Polívki. 
TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Rodzina Bławat-
ków (s. anim.) 6.30 Świnka Peppa (s. 
anim.) 6.35 Oli i Jula (s. anim.) 6.50 
Masza i niedźwiedź (s. anim.) 7.05 Pan 
Borsuk i pani Lisica (s. anim.) 7.20 Bara-

nek Shaun (s. anim.) 7.30 Studio Kolega 
9.00 Na hulajnodze 9.10 Nasza wieś 
9.40 W poszukiwaniu piosenki 10.10 
Tkane piękno 10.40 Paszcze, łapy, 
dzioby 11.10 Człowiek kontra puma 
12.00 W kamperze po Czechach 12.30 
Lotnicze katastrofy 13.15 Babel 13.45 
Jeszcze bardziej zgryźliwi tetrycy (film) 
15.20 Cuda starożytności 16.05 Prawda 
o lwach 16.55 Kamera w podróży 17.50 
Cudowna planeta 18.45 Wieczorynka 
18.55 Granica w sercu 19.25 Curriculum 
vitae 19.50 Wiadomości w czeskim j. 
migowym 20.00 Katarzyna Wielka (s.) 
22.05 Przylądek strachu (film) 0.05 
Łowca (s.) 1.00 Doktor Foster (s.). 
NOVA 
6.15 Psi patrol (s. anim.) 7.10 Looney 
Tunes Show (s. anim.) 8.05 Kacze opo-
wieści (s. anim.) 8.50 Śnieżynka i Ró-
życzka (bajka) 10.05 Powiedz tak (film) 
11.45 Dzwoń do TV Nova 12.25 Zamień-
my się żonami 13.45 Praktykant (film) 
16.05 Ślubne wojny (film) 17.45 Alvin i 
wiewiórki III (film) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Uczeń czarno-
księżnika (film) 22.20 Plan ucieczki 
(film) 0.35 Romeo musi umrzeć (film). 
PRIMA 
6.05 Max Steel (s. anim.) 6.30 Ninjago 
(film anim.) 6.55 Meteor Monster Truck 
(s. anim.) 7.25 M.A.S.H. (s.) 9.00 Auto-
salon.tv 10.00 Partička 10.50 Hudson 
& Rex (s.) 11.45 Milioner wśród nas 
13.05 Morderstwa według Agathy Chri-
stie (film) 15.10 Prawdziwe morder-
stwa: Trzy sypialnie i jedno łóżko (film) 
16.55 Czekanie na Patryka (film) 18.52 
Pogoda 18.55 Wiadomości 19.50 Po-
goda 19.55 Showtime 20.15 Asterix na 
olimpiadzie (film) 22.50 Odwet (film) 
0.50 Demonstracja siły (film). 

NIEDZIELA 24 STYCZNIA 

TVC 1 
6.00 Ciekawostki z regionów 6.30 
Śladami gwiazd 6.55 Studiujemy na 
wagarach (film) 8.25 Saturnin (s.) 9.05 
Uśmiechy J. Steimarovej 9.45 Kalen-
darium 10.00 Kamera na szlaku 10.30 
Obiektyw 11.05 Życie na zamku (s.) 
12.00 Pytania Václava Moravca 13.00 
Wiadomości 13.05 O białej pani (bajka) 
14.05 Anulka i pan Pięciooczko (bajka) 
14.55 Małżeństwa z rozsądku (s.) 16.25 
Spóźnione morderstwo (film) 17.25 List 
do ciebie 18.25 Co umiały nasze babcie 
a o czym zapomnieliśmy 18.55 Progno-
za pogody, wiadomości, sport 20.10 
Božena (film) 21.35 168 godzin 22.10 
Sprawa martwego człowieka (film) 
23.45 Sprawy detektywa Murdocha (s.). 
TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Rodzina Bławat-
ków (s. anim.) 6.30 Świnka Peppa (s. 
anim.) 6.45 Friends (film anim.) 7.05 
Pan Borsuk i pani Lisica 7.20 Baranek 
Shaun (s. anim.) 7.30 Studio Kolega 
9.00 Czechosłowacki tygodnik filmo-
wy 9.15 Transmisja mszy 10.00 Nie 
poddawaj się plus 10.25 Nie poddawaj 
się 10.55 Kot to nie pies 11.25 Narciar-
stwo alpejskie, Szwajcaria 13.30 Hokej: 
HC Dynamo Pardubice – HC Kometa 
Brno 17.10 Mistrzowie medycyny 17.40 
Najciekawsze miejsca na świecie 18.45 
Wieczorynka 18.55 Nasza wieś 19.05 
Czechosłowacki tygodnik filmowy 
19.20 Ciekawostki z regionów 19.50 
Wiadomości w czeskim j. migowym 
20.00 Szeryf (film) 21.40 Nienasyceni 
(film) 23.45 Francja, moja miłość 0.45 
Grantchester (s.). 
NOVA 
6.15 Psi patrol (s. anim.) 7.10 Looney 
Tunes Show (s. anim.) 7.40 Kacze 

opowieści (s. anim.) 8.25 O takim, co 
się uczył bać (bajka) 9.40 Moja gwiaz-
da (film) 11.15 Uczeń czarnoksiężnika 
(film) 13.20 Z ust do ust (film) 15.10 
Ženy v pokušení (film) 17.30 Całe szczę-
ście (film) 19.30 Wiadomości, sport, po-
goda 20.20 Historia ojca chrzestnego 
(film) 22.10 Odłamki 22.45 Nieuchwyt-
ny (film) 0.30 Z ust do ust (film). 
PRIMA 
6.10 Max Steel (s. anim.) 6.35 Opowie-
ści bocianów (s. anim.) 7.05 M.A.S.H. 
(s.) 8.00 Świat ogarnięty wojną 9.15 
Prima Świat 9.50 Złote rączki 10.20 
Gotuj jak szef! 11.00 Partia 11.55 Po-
radnik domowy 12.50 Poradnik Pepy 
Libickiego 13.15 Poradnik Ládi Hruški 
13.55 Jak zbudować marzenie 14.55 
Pumpaři od Zlaté podkovy (film) 16.50 
Chłopaki z gór (film) 18.52 Pogoda 
18.55 Wiadomości 19.50 Pogoda 19.55 
Showtime 20.15 Kocham cię błękitnie 
(film) 22.20 Rocky IV (film) 0.15 22 
kule (film). 

PONIEDZIAŁEK 25 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 Skradziony 
samochód 14.20 Sprawa martwego 
człowieka (film) 15.55 Napisała: Mor-
derstwo (s.) 16.45 Podróżomania 17.15 
AZ kwiz 17.40 Czarne owce 18.00 Wia-
domości regionalne 18.25 Gdzie jest 
mój dom? 18.55 Prognoza pogody, wia-
domości, sport 20.10 Głowa Meduzy 
(s.) 21.10 Reporterzy TVC 21.50 Wszy-
scy moi bliscy (film) 23.30 Pr. rozryw-
kowy 0.25 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne przed-
szkole 9.00 Kamera w podróży 9.55 
Człowiek kontra puma 10.40 Prawda 
o lwach 11.40 Eva i Pavel Romanowie 
11.55 Babel 12.25 Magazyn religijny 
12.55 Klucz 13.20 Czechosłowacki ty-
godnik filmowy 13.35 Zakazany bóg 
14.00 Wspaniała Ameryka 14.55 Ostat-
nie tajemnice trzeciej rzeszy 15.45 Przy-
gody nauki i techniki 16.15 Lotnicze 
katastrofy 17.00 Dzieci w Terezinie i 
potwór z wąsem 17.55 Nowe tajemnice 
bermudzkiego trójkąta 18.45 Wieczo-
rynka 18.55 Przez ucho igielne 19.25 
Znikające strony rodzinne 19.50 Wia-
domości w czeskim j. migowym 20.00 
Cuda starożytności 20.50 Concorde 
21.40 Ladykillers (film) 23.25 Speer i 
Hitler (film). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.00 Ulica (s.) 
10.00 Spece (s.) 11.00 Co o tym sądzą 
Czesi 12.00 Południowe wiadomości 
12.40 Mały Sheldon (s.) 12.55 Przy-
chodnia w różanym ogrodzie (s.) 14.10 
Castle (s.) 15.05 Mentalista (s.) 16.57 
Popołudniowe wiadomości 17.25 Co o 
tym sądzą Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Spe-
ce (s.) 22.25 Zabójcza broń (s.) 23.20 
Mentalista (s.). 
PRIMA 
6.15 Max Steel (s. anim.) 7.00 Nowy 
dzień 9.10 M.A.S.H. (s.) 10.20 Burzliwe 
poranki, szczęśliwe zakończenia (film) 
12.25 Strażnik Teksasu (s.) 13.25 Poli-
cja Hamburg (s.) 15.25 Agenci NCIS (s.) 
16.25 Policja w akcji 17.25 Wiadomości 
kryminalne 17.50 Nakryto do stołu! 
18.55 Wiadomości 19.55 Showtime 
20.15 Pielęgniarki (s.) 21.30 Jak zbu-
dować marzenie 22.50 Hudson & Rex 
(s.) 23.50 Policja w akcji 0.45 Agenci 
NCIS (s.). 
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„Głos” nale-
ży do Sto-
warzyszenia 
Dzienników 
Mniejszo-
ści Narodo-
wych i Et-
nicznych Eu-
ropy MIDAS

 GŁ-436

 GŁ-741

Spółka Aternus Investment Group (dawni właściciele Walmark 
SA) poszukuje dla swojego zespołu pracownika na stanowisko 

OFFICE MANAGER, 
który będzie ważnym wsparciem i zapewni zaplecze kierownictwu firmy
Oczekiwania: 

 O Zapewnienie sprawnego funkcjonowania i zaplecza biura w budynku 
Steelhouse w Trzyńcu (podróże służbowe; flota samochodowa; ewidencja 
umów, raportów z audytów oraz innej dokumentacji; prowadzenie kasy 
oraz ewidencja dokumentów księgowych; komunikacja z dostawcami 
usług księgowych i innych – sprzątania, ubezpieczenia itp.); organizowanie 
akcji firmowych; prowadzenie dokumentacji do obsługi płac dla około 15 
pracowników).

Wymagania: 
 O Umiejętność precyzyjnego organizacyjno-administracyjnego zapewnienia 

funkcjonowania biura zespołu Aternus
 O Staranność, rzetelność, samodzielność, praca zespołowa i komunikatywność
 O Podstawowa znajomość pracy z dokumentami księgowymi
 O Znajomość języka angielskiego, znajomość języka polskiego w mowie i piśmie
 O Profesjonalna praca w MS Office
 O Aktywny kierowca samochodu osobowego

Oferujemy:
Oprócz atrakcyjnego wynagrodzenia, ciekawych dodatkowych korzyści 
(benefitów), przyjemnego środowiska pracy, także zaplecze stabilnej spółki 
rodzinnej, troskę rzetelnego i uczciwego pracodawcy.

Prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem na e-mail: kancelarAIG@aternus.cz lub 
na adres Aternus Investment Group s.r.o. , nám.Svobody 527, 739 61 Trzyniec, 

najpóźniej do 31.1.2021 r.
GŁ-030

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

Odeszła Emilia Bobek

16 stycznia w wieku 87 lat zmarła 
Emilia Bobek, długoletnia aktorka 
Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskie-
go, związana z nią od 1952 do 1990 
r.. Należała do grona założycieli 
Sceny Polskiej. Aktorka była ostat-
nią żyjącą z tego grona. Debiuto-
wała na deskach w sztuce „Paweł 
Krieczet” Aleksandra Korniejczuka 
w 1952 roku w roli Emilii Ruszów-
ny. Rok później grała Anielę w 
„Ślubach panieńskich” Aleksandra 
Fredry, a w kolejnym sezonie wcie-
liła się w rolę Hanusi w sztuce „La-
tarnia” Alojzego Jiraska. Jej mąż, 
Janusz Bobek, również należał do 
grona założycieli Sceny Polskiej. 

Emilia Bobek z radością uczest-
niczyła w obchodach Międzynaro-
dowego Dnia Teatru. – To dla mnie 
przede wszystkim miłe spotkanie, 
bo nie widujemy się z kolegami i 
koleżankami. Jest tu dziś na przy-
kład mój amant, Kaziu Siedlaczek, 
z którym dużo graliśmy na jednej 
scenie. To są przemiłe spotkania, 
podczas których wspominamy, 
bawimy się, rozmawiamy. Jest to 
dla nas bardzo ważne, bo zanim ta 
uroczystość została zorganizowa-
na, nie spotykaliśmy się w dawnym 
składzie aktorskim – mówiła w 
2017 roku podczas uroczystości w 
klubie teatralnym 29 marca. 

•••

Nie żyje Maria Koterbska
Maria Koterbska, wykonawczyni 
takich przebojów jak „Karuzela”, 
„Złoty pierścionek” czy „Parasol-
ki”, zmarła w poniedziałek w Biel-
sku-Białej. O jej śmierci poinformo-
wał w mediach społecznościowych 
prezydent miasta, Jarosław Kli-
maszewski. – Z wielkim smutkiem 
przyjąłem wiadomość o śmierci 
wielkiej damy polskiej piosenki, 
wspaniałej osoby, wybitnej bielsz-
czanki – Marii Koterbskiej – napi-
sał na Facebooku Klimaszewski. 

Koterbska urodziła się 13 lipca 
1924 w Bielsku-Białej. Artystka 
nigdy na stałe nie wyjechała z ro-
dzinnego miasta. Często odwie-
dzała syna, od lat mieszkającego w 
Wiedniu, ale zawsze wracała nad 
Białą. – Uwielbiam bielskie Stare 

Miasto. Nie bez powodu Bielsko 
nazywane było małym Wiedniem. 
Zawsze mnie zachwycały urokliwe 
uliczki i piękne, zdobione kamieni-
ce – mówiła piosenkarka.

Piosenkarka karierę zaczynała 
po wojnie, a największą popular-
ność zdobyła w latach 50. W reper-
tuarze miała 1500 piosenek, w tym 
ok. 400 nagranych. Jej największe 
przeboje śpiewała cała Polska. Tek-
sty dla Koterbskiej pisali m.in. Woj-
ciech Młynarski, Jeremi Przybora i 
Agnieszka Osiecka.  (szb)

DWIE BOLESNE STRATY
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Rozwiązanie krzyżówki kombinowanej 
z 8 stycznia: PODRÓŻ JEST ZWYCIĘSTWEM

KRZYŻÓWKA KOMBINOWANA

Wśród autorów poprawnych rozwiązań zostanie 
rozlosowana książka. Rozwiązania prosimy 

wysyłać na e-mail: info@glos.live. Termin upływa 
w środę 3 lutego. Nagrodę książkową za poprawne 
rozwiązanie krzyżówki kombinowanej z 8 stycznia 
otrzymuje Janina Procner z Czeskiego Cieszyna. 
Autorem dzisiejszego zadania jest Jan Kubiczek.

P O S T  S C R I P T U M 
UŚMIECHNIJ SIĘ WEHIKUŁ CZASU

• W dzisiejszej edycji naszej fotografi cznej zabawy proponujemy Państwu wycieczkę do znanego i łatwo dostępnego miejsca, 
jakim jest rynek we Frydku-Mistku. Obok widoczna pocztówka z 1918 roku pochodząca z archiwum Jana Kubiczka.
Czekamy na propozycje współczesnego ujęcia. W gazecie zamieścimy pierwsze bądź najlepsze zdjęcie, jakie dostaniemy. 
Fotografi e prosimy wysyłać na: dabkowski@glos.live bądź info@glos.live. Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Tak było...
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Rozwiązaniem krzyżówki jest przysłowie niemieckie... 

POZIOMO:
1. budynek lub pomieszczenie służące 

do składowania różnych materiałów, 
towarów, sprzętu, czyli skład

2. Józef, autor „Mazurka 
Dąbrowskiego”

3. gęsta, lepka wydzielina roślin 
iglastych

4. mama mamy lub taty
5. bezwonny tłuszcz do smażenia 

lub patronka urodzaju w mitologii 
rzymskiej

6. inaczej 12 miesięcy
7. odzież, garderoba, ciuch
8. kręgowiec zmiennocieplny
9. język opracowany na bazie esperanto

10. odkryty przez Skłodowską-Curie i jej 
męża

11. nadawane dziecku wkrótce po 
urodzeniu

12. ROZWIĄZANIE DODATKOWE
13. dawny pracownik drukarni, 

składający tekst
14. atol w archipelagu Tuvalu w 

Polinezji
15. metal o symbolu Y
16. pierwiastek chemiczny o symbolu Rn 

i liczbie atomowej 86
17. rzeka i prowincja w Demokratycznej 

Republice Konga
18. buziak, pocałunek
19. izraelska służba wywiadowcza

20. automat o wyglądzie i ruchach 
człowieka

21. dawny monarcha Rosji
22. bałwan ma go z marchewki
23. funkcja trygonometryczna.

PIONOWO: ABIŁOW, BIKINI, BRUDAS, 
CADDIE, CHINKI, EANNES, EDISON, 
EDMUND, ENRICO, GARBUS, GRZĘDA, 
IBRANY, JORDAN, KISZKI, MACIEJ, 
NAROŚL, OBWIEŚ, OFICER, TANIEC, 
TERMOS, WERSET, WYKŁAD, WYKRÓJ, 
ZACHÓD, ZASIEW.

Wyrazy trudne lub mniej znane: 
ANDROID, CERES, IDO, ITURI

...tak jest


