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Na granicy bez zmian
PROBLEM: – Jeśli robicie zakupy w Polsce, pospieszcie się, bo wkrótce granica na Olzie zostanie ponownie
szczelnie zamknięta, tym razem przez polskich pograniczników – taka elektryzująca informacja dotarła w ostatnich
dniach do naszej redakcji. Szczęśliwie dziś wiadomo już, że sytuacja na polskich granicach do połowy lutego nie
ulegnie istotnym zmianom. Większość obowiązujących nad Wisłą epidemicznych obostrzeń została natomiast
przedłużona o kolejne dwa tygodnie.
Witold Kożdoń

P

rzypomnijmy, od 28 grudnia
na polskich granicach obowiązują obostrzenia związane z zapobieganiem COVID-19. Na
kwarantannę kierowani są Polacy, a
także m.in. obywatele państw Unii
Europejskiej oraz Szwajcarii, przekraczający polską granicę stanowiącą zewnętrzną granicę UE. Z kolei
po przekroczeniu granicy stanowiącej wewnętrzną granicę UE 10-dniową kwarantannę muszą odbyć podróżujący transportem zbiorowym.
– Te obostrzenia obowiązują do
końca stycznia, a my cały czas monitorujemy temat. Tyle że żadne
niepokojące sygnały do nas nie docierają – przekonywał pytany przez
nas w tym tygodniu Bogdan Kasperek, szef biura Stowarzyszenia
Rozwoju i Współpracy Regionalnej
„Olza”, będącego polską częścią
Euroregionu „Śląsk Cieszyński”.
– Wiadomo jednak, że w każdej
plotce może tkwić ziarno prawdy,
dlatego będziemy sprawdzać tę
wiadomość. Zwłaszcza że nie można niczego wykluczyć, bo wiemy
już, że czasami rząd podejmuje
decyzje z dnia na dzień. Prywatnie
wydaje mi się jednak, że rozsądna
polityka prowadzona w ostatnich
miesiącach przez polskie władze
nie ulegnie jakiejś radykalnej zmianie i granice pozostaną „uchylone”.
No chyba, że w tej materii pojawią
się jakieś wspólne, europejskie

wskazania – zastanawiał się Kasperek.
Wczoraj w południe nadgraniczne
spekulacje rozwiał
na szczęście polski
minister
zdrowia
Adam Niedzielski.
W trakcie specjalnej
konferencji prasowej poinformował
on, że tzw. etap odpowiedzialności będzie obowiązywał w
Polsce przez kolejne
dwa tygodnie, do 14
lutego. Oznacza to,
że wszystkie reguły dotyczące zgromadzeń,
imprez,
działalności hoteli
czy restauracji pozostają bez zmian.
Od 1 lutego otwarte
zostaną za to sklepy
w galeriach handlowych, galerie sztuki
i muzea z zachowaniem reżimu sani• Przez następne dwa tygodnie zasady podróżowania do Polski nie powinny ulec zmianom. Fot. NORBERT DĄBKOWSKI
tarnego. W sklepach
przestaną też oboski. – Mamy bardzo złe sygnały
studenci kształcący się nad Wisłą,
wiązywać tzw. godziny dla seniorów.
Z tego powodu sytuacja na grapłynące z otoczenia międzynaropracownicy transgraniczni, osoby
– Sytuacja w Polsce wydaje się
nicach pozostanie bez zmian. I
dowego i trudno przypuszczać, że
posiadające negatywny wynik tew tej chwili ustabilizowana, ale
tak do 15 lutego osoby przyjeżPolska będzie „zieloną wyspą” na
musimy wyraźnie powiedzieć o
dżające do Polski transportem
stu w kierunku SARS-CoV-2 (wytle zachorowań w innych krajach
dwóch ryzykach. Jedno dotyczy
zorganizowanym nadal muszą
konanego na mniej niż 48 godzin
Europy. Nieuwzględnienie tego
sytuacji międzynarodowej, a drupoddawać się 10-dniowej kwaranprzed przekroczeniem granicy)
elementu byłoby nieodpowiedzialgie nowych mutacji wirusa – mówił
oraz osoby zaszczepione na COtannie. Z przymusowej izolacji są
ne – zaznaczył minister.
wczoraj minister Adam Niedzielza to zwolnieni m.in. uczniowie i
VID-19.


Uwaga na zmiany
D

ochodzi do zmian w rezerwacji terminów dla osób skierowanych na testy PCR przez lekarza
lub Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Od 1 lutego pacjent otrzyma
skierowanie, ale termin sam będzie
musiał zarezerwować w systemie
Reservatic. Do tej pory terminy na
darmowe testy PCR dla osób, które
mają objawy COVID-19 lub były w

kontakcie z osobą zakażoną, rezerwują i przydzielają pacjentom lekarze lub Sanepid. Od lutego będzie
inaczej: lekarz wystawi pacjentowi
elektroniczne skierowanie, natomiast pacjent sam będzie musiał
wybrać i zarezerwować dostępny
termin. Wybrać może punkt testowania, który mu odpowiada.
Zmiana dotyczy całego wojewódz-

twa morawsko-śląskiego i wynika
z podłączenia systemu regionalnego do ogólnopaństwowego.
Patrik Kapias, koordynator rejestracji i szczepień w Szpitalu
Uniwersyteckim w Ostrawie, przekonuje, że nowe rozwiązanie ma
swoje plusy. – Przede wszystkim
przedłuża się czas rejestracji. Do
tej pory rezerwację na następny
dzień można było przeprowadzić
do godz. 12.00, od lutego będzie to
możliwe aż do północy – przytacza
jedną z pozytywnych zmian. (dc)
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ZDANIEM... Janusza Bittmara

bittmar@glos.live
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S

zczepić się albo nie szczepić? Oto jest pytanie. Parafrazując
Williama Szekspira, trzeba jednak uważać, żeby nie wyjść
na... „szekspirowskiego głupca”, na przykład Dromio z Efezu z
„Komedii omyłek”. Twierdzę, że szczepić, ale według jasnych reguł
i szczepionkami, a nie tylko obietnicami. Czechy w aktualnym rankingu krajów Unii Europejskiej uwzględniającym liczbę osób zaszczepionych przeciw COVID-19 na 100 mieszkańców plasują się w dolnej
części drabinki. Wprawdzie nie w strefie spadkowej, tak jak chociażby
nieradząca sobie z biurokracją Francja, ale rewelacji też nie ma. I
według ostatnich danych, wyprzedza nas nawet Rumunia. Nie będę
was zamęczał konkretnymi liczbami, bo te można łatwo sprawdzić.
Szukanie głównego winowajcy takiego stanu rzeczy też do niczego nie
prowadzi, no może poza satysfakcją, że znalazło się kozła ofiarnego.
Chciałbym w świetle największej logistycznej operacji w dziejach
Europy i świata zwrócić uwagę na – moim zdaniem – największy
błąd, jaki popełnia czeski resort zdrowia. A mianowicie traktowanie
po macoszemu czeskiego skarbu narodowego – gęstej sieci lekarzy
rodzinnych, inaczej zwanych też lekarzami pierwszego kontaktu. W
planach resortu zdrowia widnieje wprawdzie również dystrybucja
szczepionek do gabinetów lekarzy rodzinnych, ale pierwszeństwem i
najwyższą rangą zostały objęte centra szczepień powstające często w
najbardziej absurdalnych miejscach. Jeśli ziści się pomysł włodarzy
Frydka-Mistka o stworzeniu centrum szczepień na stadionie zimowym „Polarka”, nie tylko dorośli hokeiści miejscowej pierwszoligowej
drużyny, ale również wszystkie dzieci zrzeszone w tym klubie stracą
dach nad głową co najmniej do końca roku. W przypadku, gdy plany
radnych Frydka-Mistka spodobają się szefom województwa morawsko-śląskiego, od marca młodzież w tym mieście może się pożegnać z
hokejem i łyżwiarstwem figurowym na czas nieokreślony. Biorąc pod
uwagę ślamazarne tempo, w jakim przeprowadzane są szczepienia w
naszym kraju, halę „Polarka” ma szansę z przeciwcovidowych sideł
uratować dopiero Harry Potter w roku 2030. Na chłopski rozum w tak
małym państwie, jak Republika Czeska, w zupełności wystarczyłyby
bardziej prozaiczne pomysły. O jednym wspominałem wyżej. Do akcji
szczepień koniecznie powinni zostać włączeni lekarze rodzinni, oczywiście pod warunkiem, że będą mieli po temu odpowiednie warunki i
wyposażenie. Nie rozumiem, dlaczego lekarz z Orłowej miałby fatygować się na ostrawską Czarną Łąkę i w dodatku tracić drogocenny czas
i energię. To domena polityków, którzy lubią marnować czas na konferencjach prasowych. Pod względem częstotliwości prasówek czeski
sztab kryzysowy należy do najlepszych na świecie.


CYTAT NA DZIŚ

Imieniny obchodzą:
Aniela, Bolesława,
Zdzisław, Franciszek
Wschód słońca: 7.24
Zachód słońca: 16.33
Do końca roku: 336 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Składanki i
Łamigłówki
Przysłowia:
„Na świętego Franciszka,
przylatuje pliszka”
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Imieniny obchodzą:
Maciej, Marcin, Martyna
Wschód słońca: 7.23
Zachód słońca: 16.34
Do końca roku: 335 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Głupkowatych
Powitań na Poczcie
Głosowej
Przysłowia:
„Święty Marcin lody
gładzi, gdy ich nie ma,
to je sadzi”

Nie wymażemy ich z naszej pamięci
Mija 102. rocznica
czesko-polskich walk
o Śląsk Cieszyński. Jak
co roku, na cmentarzu
katolickim w Stonawie,
przy mogile
polskich żołnierzy
zamordowanych
w 1919 r. zapłonęły
we wtorek znicze.
W krótkiej, rocznicowej
uroczystości wzięły
udział konsul generalna
RP w Ostrawie Izabella
Wołłejko-Chwastowicz
oraz prezes PZKO
Helena Legowicz.
Witold Kożdoń

O

bok nich wieńce i wiązanki kwiatów złożyli na grobowcu przedstawiciele gminy, stonawskiego

• Konsul Generalna RP w Ostrawie Izabella Wołłejko-Chwastowicz przy grobie
polskich żołnierzy w towarzystwie prezesa MK PZKO w Stonawie Wojciecha
Febera. Fot. WITOLD KOŻDOŃ

Koła PZKO, a także Stanisław Gawlik,
szef Sekcji Historii Regionu przy Zarządzie Głównym PZKO, a także były prezes
PZKO, Jan Ryłko. Na koniec zebrani na
cmentarzu odśpiewali „Rotę”.

DZIEJE SIĘ W REGIONIE
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Uniwersytet Zachodnioczeski w Pilźnie

•••

Zdalne nauczanie w szkołach sprzyja
introwertykom. Osoby nieśmiałe czują
się wtedy bezpieczniej i sprawdziliśmy,
że w trybie on-line osiągają świetne
wyniki
REKLAMA

Pamięć o poległych polskich żołnierzach, którzy w 1919 r. walczyli o
kształtowanie granic Rzeczypospolitej Polskiej, uczcili tradycyjnie także
funkcjonariusze Śląskiego Oddziału
Straży Granicznej. We wtorek w kościele paraﬁalnym w Zebrzydowicach
została odprawiona msza święta w
intencji obrońców Śląska Cieszyńskiego w 1919 r. Po niej uczestnicy
w asyście warty honorowej złożyli
wiązanki kwiatów i zapalili znicze na
mogile żołnierzy na cmentarzu paraﬁalnym w Zebrzydowicach, a także
pod Krzyżem majora Cezarego Hallera w Kończycach Małych oraz na
cmentarzu ewangelickim i katolickim
w Skoczowie.
rzeń, naszemu Kołu udało się także
pozyskać fundusze na renowację
tego grobowca. Dotację dostaliśmy
od gminy, pieniądze nadeszły tez z
Polski. Dzięki temu zdołaliśmy odrestaurować grobowiec oraz przywrócić imiona poległym, bo kilku
pochowanych tutaj żołnierzy pozostawało bezimiennymi, a zdarzały
się także błędy. I tak widniało tutaj
na przykład imię człowieka, który
spoczywa w rodzinnym grobowcu
w Polsce. Ostatecznie udało nam
się jednak poprawić i zaktualizować nazwiska pochowanych tutaj
osób – mówił Wojciech Feber.


D

la maturzystów skończył się
czas niepewności. Wczoraj
przed południem minister szkolnictwa, Robert Plaga, poinformował o tegorocznym trybie matur.
– Matura zawsze wywołuje emocje,
tym bardziej w okresie zdalnego
nauczania. Dlatego proponujemy
rozwiązanie, które uwzględnia złożoność obecnej sytuacji – zaznaczył
na wstępie.
Tegoroczne matury państwowe
niewiele będą się różniły od tych
ubiegłorocznych. Tak samo jak ub.
wiosny uczniowie będą zwolnieni z
pisania wypracowań stylistycznych
z języka czeskiego i obcego. Pozostaną natomiast testy dydaktyczne
z języka czeskiego, języków obcych
lub matematyki. Według Plagi, nic
nie stoi bowiem na przeszkodzie,
żeby również w systemie nauki
zdalnej dobrze się do nich przygotować. Zwłaszcza że czas na ich rozwiązanie ministerstwo postanowiło
przedłużyć. Testy z języków o 10 minut, z matematyki o 15 min.
– Przykłady testów dydaktycznych są dostępne na stronach CERMAT-u i Czeskiej Inspekcji Szkolnej.
Można je więc przećwiczyć – stwierdził Plaga. Resort uwzględnił również fakt, że część uczniów szkół
średnich była zaangażowana w nie-

sienie pomocy pacjentom w szpitalach oraz klientom domów opieki
społecznej. Z myślą o nich zostanie
na czerwiec ogłoszony dodatkowy
termin matur państwowych. Będą
mogli z niego skorzystać również
ci maturzyści, którzy w majowym
terminie będą w izolacji lub na kwarantannie.
Ministerstwo nie wysłuchało natomiast apeli uczniów, by znieść
część ustną matur. Plaga argumentował to w ten sposób, że właśnie
w tej części chodzi o przedmioty
kluczowe dla ich dalszej edukacji
lub, gdy chodzi o przedmioty fachowe, zatrudnienia. Ponieważ nie ma
obecnie nauki praktycznej, dyrektorzy szkół sami będą mogli zmienić
postać tegorocznej matury praktycznej, a to zarówno co do jej długości, formy oraz sposobu oceniania. Aby uczniowie mogli nadrobić
zaległe umiejętności praktyczne,
ministerstwo umożliwi szkołom,
żeby prowadziły zajęcia również w
czasie wakacji letnich. W związku
z tym szkoły średnie i zawodowe
mogą zaplanować egzaminy praktyczne w późniejszym terminie. W
przypadku szkół średnich najpóźniej do 27 sierpnia, w przypadku
szkół zawodowych do końca sierpnia.
(sch)

KRESKĄ MALOWANE

POJUTRZE...

Imieniny obchodzą:
Jan, Ludwika, Marcela
Wschód słońca: 7.21
Zachód słońca: 16.36
Do końca roku: 334 dni
(Nie)typowe święta:
Światowy Dzień
Trędowatych
Przysłowia:
„Na świętego Ludwika,
koń na grudzie utyka”

POGODA
piątek

dzień: -2 do 3 C
noc: 3 do 2 C
wiatr: 5-7 m/s
sobota

dzień: 2 do 5 C
noc: 1 do -3 C
wiatr: 3-8 m/s
niedziela

dzień: -7 do -2 C
noc: -7 do -8 C
wiatr: 1-2 m/s
GŁ-741

ty i zapalić znicze – mówił
Wojciech Feber, prezes MK
PZKO w Stonawie.
W
okolicznościowym
wystąpieniu
Izabella
Wołłejko - Chwastowicz
przypomniała z kolei, że
w życiu są rzeczy ważne
i bardzo ważne. – Ważne
jest dzisiaj nasze zdrowie
i bezpieczeństwo. Chcemy
jednak pokazać, że pomimo obecnych zagrożeń
bardzo ważna jest dla nas
pamięć. Poległych żołnierzy nie możemy wymazać
z naszej pamięci i naszych
serc, dlatego dziękuję
wszystkim, którzy dzisiaj
się tutaj zjawili, by podtrzymać tradycję. Dziękuję państwu za pamięć
– mówiła Izabella Wołłejko-Chwastowicz.
Grobowcem dwudziestu
polskich żołnierzy, którzy
26 stycznia 1919 r. zginęli
lub zostali zamordowani
w czasie czesko-polskiego
konﬂiktu zbrojnego o Śląsk Cieszyński, troszczy się Miejscowe
Koło PZKO w Stonawie. – Na co
dzień zajmuje się nim nasz Klub
Kobiet, a zwłaszcza pani Stefania
Piszczkowa. Dwa lata temu, na setną rocznicę tych tragicznych wyda-

Taka będzie matura

W OBIEKTYWIE...

ORŁOWA

KARWINA

stycznia 2021

Jana Vejvodowa

– Obchody tej rocznicy zazwyczaj
wyglądają inaczej. Przychodzi tutaj
więcej ludzi, jest bardziej uroczyście. Niemniej cieszę się, że mimo
epidemii koronawirusa udało nam
się spotkać, bo naszym obowiązkiem jest, by złożyć tutaj dziś kwia-
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HAWIERZÓW

• Otrzymaliśmy specjalne pozdrowienia z Nawsia. Dziękujemy serdecznie
i rzucamy wyzwanie – gdzie i w jakich
odsłonach możemy jeszcze spotkać
bałwana? Zdjęcia wysyłajcie na adres:
info@glos.live.
Fot. ARC

CZESKI CIESZYN
CZESKI CIESZYN

W minioną niedzielę strażnicy miejscy patrolujący
po południu śródmieście
zauważyli na ul. Głównej
mężczyznę narodowości
wietnamskiej biegnącego
za innym mężczyzną. Na
rynku mundurowym udało
się zatrzymać uciekiniera.
Okazało się, że w jednym
ze sklepów na ul. Głównej
ukradł alkohol. Ostatecznie
zatrzymany został więc
skuty kajdankami i przekazany policji.
(wik)
HAWIERZÓW

Szpital oddał do użytku
kompleksowo zmodernizowany hol wejściowy. Jego
remont kosztował prawie 7
milionów koron. Dzięki tym
pieniądzom główne wejście
do szpitala po ponad pięćdziesięciu latach zyskało
nowe oblicze. Inwestycja
objęła m.in. wykonanie
dwóch wygodnych podjazdów dla wózków inwalidzkich lub dziecięcych. Powiększono przestrzeń apteki, zainstalowano bankomat. Przebudowany został
również bufet, który stał
się nowoczesnym bistro z
własną ofertą cukierniczą.

Prace
sﬁnansowało
województwo morawsko-śląskie, które
przeznaczyło na ten
cel 4 mln koron, oraz
miasto Hawierzów,
które przekazało 2 mln
koron.
(wik)
KARWINA

Sortowanie odpadów biologicznych staje się w mieście
coraz bardziej popularne.
W sezonie zimowym silne
mrozy komplikują jednak
ich odbiór. Gdy temperatura
spada, plastikowe pojemniki
stają się twarde i bardziej
kruche. W efekcie podczas
ich opróżniania mogą pękać.
Dlatego karwiński magistrat apeluje do właścicieli
domów, aby przed zbiórką odpadów umieszczali
kontenery w cieplejszych
miejscach, na przykład w
garażach czy wiatach. (wik)
ORŁOWA

Wystartowała trzecia edycja budżetu obywatelskiego. – Macie pomysły, jak
poprawić życie w Orłowej?
Na ich realizację mamy pół

Rys. JAKUB MRÓZEK

Plany są, ale jak je zrealizować?

Firma Latt Group s.r.o.,

P

miliona koron – informują
urzędnicy. Wnioski mogą
składać mieszkańcy powyżej 15. roku życia. Termin
upływa 26 lutego. Każdy
może złożyć maksymalnie
dwie propozycje, przy czym
obie muszą być poparte
co najmniej 15 podpisami
innych mieszkańców miasta.
Nadesłane pomysły zostaną
poddane analizie. Specjaliści
ocenią m.in. techniczne
możliwości ich realizacji
oraz przewidywane koszty.
Jeśli propozycje zyskają
akceptację władz, zostaną
zrealizowane w ciągu roku
od zatwierdzenia. Szczegółowe zasady i wszystkie
niezbędne formularze są
dostępne na stronie internetowej miasta, w zakładce
„budżet obywatelski”. (wik)

olskie Towarzystwo Artystyczne „Ars Musica” ogłosiło kalendarz wydarzeń, które chce w br.
zorganizować. – Oczywiście, nie
jesteśmy pewni, czy w związku z
epidemią te imprezy się odbędą –
zastrzega prezes towarzystwa, Leszek Kalina.
Najwięcej wątpliwości budzi Festiwal Piosenki Dziecięcej, który w
tym roku ma się odbyć w czeskocieszyńskiej „Strzelnicy”. – Ponieważ Koło Macierzy Szkolnej przy
Polskiej Szkole Podstawowej w Hawierzowie-Błędowicach zrezygnowało z organizacji koncertu galowego, chcemy eliminacje połączyć
od razu z finałem – wyjaśnia Kalina. Te mają zostać przeprowadzone już 17-18 marca. Pytanie, czy sytuacja epidemiczna na to pozwoli?
Zdaniem prezesa błędowickiej
Macierzy Szkolnej, Marka Bystronia, w obecnej sytuacji, kiedy dzieci
nie chodzą do szkoły, a od września obowiązuje zakaz publicznego
śpiewania, na możliwość zrealizowania imprezy zakrojonej na tak
dużą skalę nie ma co liczyć. – Pisząc
projekty na przyszły rok, wzięliśmy

REKLAMA

poszukuje pracownika na stanowisko
obsługi klienta sklepu internetowego
na rynku czeskim i słowackim, branża meblarska.
Opis stanowiska:

obsługa zamówień ze sklepu internetowego oraz portali aukcyjnych
udzielanie informacji mailowo oraz telefonicznie klientom
przygotowywanie poprawnych opisów produktów oferowanych przez ﬁrmę
przygotowywanie i pomoc w wystawianiu ofert na portalach aukcyjnych i
sklepie internetowym
 pomoc w aktualizacji cen, opisów i zdjęć oferowanych produktów
 uzupełnianie parametrów technicznych produktów





Wymagania:

• Leszek Kalina. Fot. BEATA SCHÖNWALD

to pod uwagę i specjalnie nie składaliśmy do ministerstwa projektu
na festiwal – argumentuje.
Prócz Festiwalu Piosenki Dziecięcej PTA „Ars Musica” chce jeszcze
przed wakacjami przeprowadzić
Przegląd Cieszyńskiej Pieśni Ludowej. Jeśli sytuacja na to pozwoli,
odbędzie się on 5 maja również w
„Strzelnicy” w Czeskim Cieszynie.

Kolejne dwie imprezy, których organizatorami jest towarzystwo, to
jubileusz 30-lecia chóru Polskiego
Gimnazjum w Czeskim Cieszynie
„Collegium Iuvenum” oraz eliminacje zaolziańskie konkursu recytatorskiego „Kresy”. Pierwsza z nich
ma się odbyć 6 listopada w Teatrze
Cieszyńskim, druga 12 listopada w
„Strzelnicy”.
(sch)

 mile widziane doświadczenie w branży e-commerce
 biegła obsługa komputera
 znajomość języka polskiego umożliwiająca komunikację mailową oraz telefoniczną wewnątrz ﬁrmy
 dokładność w działaniu, sumienność
 samodzielność w działaniu oraz zaangażowanie
 umiejętności pracy w zespole oraz wysoka kultura osobista

Oferujemy:





pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się ﬁrmie
atrakcyjne wynagrodzenie
szanse rozwoju zawodowego w strukturach ﬁrmy
pracę w dynamicznym środowisku i zgranym, zmotywowanym zespole

Dane kontaktowe:

Mateusz Kutermak
+48 606 979 727
mkutermak@meblemagnat.pl
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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.

Lekcje z Anglikiem
i Amerykaninem

GŁOSIKOWA KORESPONDENCJA
Janusz Bittmar

„Miłość to choroba, której nie
można wyleczyć” – twierdziła
jedna z najwybitniejszych
czeskich pisarek, Božena
Němcowa. O frapującym
życiu autorki „Babuni”
powstał właśnie równie
intrygujący czteroodcinkowy
serial produkcji Czeskiej
Telewizji.

Także w warunkach zdalnego nauczania mogą się odbywać lekcje
języka angielskiego z native speakerem. W polskiej podstawówce
w Karwinie cieszą się one dużą popularnością i przynoszą dobre
rezultaty.

Bałwankowa rodzina

Fot. ARC

Kiedy nasze przedszkolne podwórko pokrył śnieżnobiały puch, z radością oddaliśmy się zimowym zabawom na śniegu. Obserwowaliśmy,
co dzieje się ze śniegiem przyniesionym z przedszkolnego ogródka.
Było zjeżdżanie na sankach, rzucanie śnieżkami. Również aniołki na
śniegu wywołały w dzieciach mnóstwo pozytywnych emocji. Dzieci
ochoczo przystąpiły do lepienia bałwana. Ale jeden to zdecydowanie
za mało! I tak oto powstała bałwankowa rodzinka. Oprócz bałwanków
na naszym podwórku pojawiło się igloo, w którym można było znaleźć
schronienie przed wirującymi śnieżkami.
Mirela Solich,
nauczycielka przedszkola w Orłowej

Prezenty dla
noworodków
• Simon Batchelor zasiada w klasopracowni karwińskiej polskiej szkoły do zajęć on-line z uczniami. Fot. DANUTA CHLUP

Danuta Chlup

L

ekcje on-line z rodowitym
mówcą odbywają się u
nas od początku listopada, dzięki projektowi Magistratu
Miasta Karwiny MAP II – Lokalny Plan Działania. Każda szkoła
miała możliwość skorzystania z
bezpłatnych lekcji z native speakerem przez trzy miesiące. Ponieważ jednak czeskie placówki,
prócz jednej, nie były tym zainteresowane, będziemy mieli
zajęcia także przez kolejne trzy
miesiące, aż do kwietnia, a co
najmniej do końca lutego z dwoma lektorami – poinformowała
nas Renata Słowik, wicedyrektor
polskiej podstawówki i nauczycielka języka angielskiego.
Jako pierwszy zaczął prowadzić zajęcia on-line z karwińską
młodzieżą Simon Batchelor.
Pochodzi z Wielkiej Brytanii,
obecnie mieszka w Karwinie.
Później dołączył Kelechi Ahanonu Ajumole, Amerykanin zamieszkały w Ostrawie. Dzięki
temu uczniowie mają możliwość

rozmawiać z lektorami posługującymi się różnymi odmianami
języka angielskiego. Spotkania
on-line z zagranicznymi lektorami odbywają się poza regularnymi lekcjami angielskiego.
Uczestniczą w nich wszyscy
uczniowie klasy dziewiątej oraz
wybrani uczniowie z klas ósmej
i siódmej.
– Po upływie dwóch i pół miesiąca widać, że uczniowie nabrali pewności siebie, nie boją się
mówić po angielsku, z większą
pewnością odpowiadają – nauczycielka przytacza plusy dodatkowych zajęć.
Zresztą – oddajmy głos
uczniom klasy dziewiątej, którzy
podzielili się swoimi spostrzeżeniami po jednej z lekcji on-line.

Maria Brych
Lekcja bardzo mi się podobała,
ponieważ pana Simona dobrze
rozumiem. Uważam, że mówiłam
na lekcji dosyć dużo. Zadawałam
pytania i odpowiadałam na zadane
nam pytania. Na lekcji ani przez
chwilę nie było cicho. Zawsze zna-

lazł się ktoś, kto chciał się czegoś
dowiedzieć.

Jakub Zemene
Moim zdaniem zajęcia z Simonem
i Kelechim są bardzo fajne. Myślę,
że tematy, które teraz poruszamy z
Kelechim, są bardzo ważne. Czasami nie potraﬁę wyłapać, co Kelechi
powiedział, ale to chyba będzie
spowodowane tym, że Simon pochodzi z Wielkiej Brytanii, a Kelechi
z USA.

Dominika Śmiłowska
Podobają mi się lekcje z Simonem
i Kelechim, ponieważ to jest coś
innego niż zwykle. Myślę, że Kelechi będzie od nas wymagał więcej
niż Simon i uważam, że to dobrze.
Każdy z nich ma zupełnie inny
akcent i to jest fajne, że uczymy
się rozumieć angielski z różnymi
akcentami. Simona łatwiej zrozumieć, jednak Kelechi wydaje mi się
bardziej nieformalny.

Tomasz Karolczyk
Według mnie te lekcje są fajne i
użyteczne, to dobry sposób, jak się
nauczyć nowych słów.
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• Prezenty dla najmłodszych trzyńczan są już przygotowane. Fot. Magistrat Trzyńca

W

tym
roku
tradycyjne
powitanie nowo narodzonych dzieci będzie miało w
Trzyńcu inną formę niż zwykle.
Podarunki i karty pamiątkowe
z życzeniami od prezydent miasta, Věry Palkovskiej, osobiście
doręczą rodzicom maluszków
pracownicy magistratu. W sumie
będą musieli roznieść blisko 300
prezentów.
– Jeżeli nie uda nam się nawet podczas powtórnych wizyt zastać państwa w domach
do końca marca br., prosimy o

kontakt pod numerem telefonu 558 306 125. Mamy nadzieję,
że dzieci urodzone w 2021 roku
będziemy już witali tradycyjnie
– zwrócił się do rodziców Libor
Jasiński, kierownik Wydziału
Spraw Wewnętrznych trzynieckiego ratusza.
A my zachęcamy rodziców i
dziadków – oczywiście nie tylko
z Trzyńca, o przysyłanie na adres
e-mailowy danuta.chlup@glos.
live zdjęć i informacji o maluszkach do naszej rubryki „Witamy”.
(dc)

RECENZJE

BOŽENA
21 stycznia upłynęło 159 lat od śmierci
jednej z największych czeskich pisarek.
Mowa o Boženie Němcowej, autorce
powieści „Babička” (w tłumaczeniu na
polski „Babunia”), dzieła, które straszyło i do tej pory straszy wszystkich
uczniów szkół średnich. W kategorii
lektur obowiązkowych nie ma chyba
większego wyzwania, aniżeli ta najsłynniejsza powieść Němcowej, która
ukazała się po raz pierwszy drukiem w
1855 roku, a na polski została przetłumaczona po raz pierwszy w 1905 roku
dzięki Pawłowi Rybokowi. Wiele wskazuje jednak na to, że dla Němcowej nadchodzą lepsze czasy, ba, nawet czasy
ponownej świetności.
Czeska telewizja publiczna, a dokładnie Program 1 (ČT 1) skierowany do szerokiego grona odbiorców, w niedzielę
zakończyła emisję nakręconego z rozmachem czteroodcinkowego serialu
„Božena”, który – jeżeli parafrazować
nazwę jednego z filmów Woody’ego
Allena – dał odpowiedź na wszystkie
pytania, które baliśmy się zadać na
lekcjach czeskiego w szkole. Ja akurat
miałem to szczęście, że nauczycielka literatury czeskiej w gimnazjum, Miriam
Prymus, podchodziła do wszystkich tematów literackich z dużą otwartością,
pokazując nam w sposób nieszablonowy również „Babunię” i co za tym idzie
– także postać samej pisarki, ukrywającej się pod pseudonimem artystycznym Božena (Němcowa nazywała się
po mężu Josefie Němcu). Nie wszyscy
mieli jednak takie szczęście.
Serial w reżyserii Lenki Wimmerowej jest najlepszą odpowiedzią na częste pytania o to, gdzie trafiają pieniądze z obowiązkowego comiesięcznego
abonamentu radiowo-telewizyjnego.
Oprócz produkcji poprawnych politycznie teleturniejów dla zabicia czasu
oraz seriali kryminalnych, od czasu do
czasu zdarzają się też „wypadki przy
pracy” w jak najbardziej pozytywnym
znaczeniu. Serial „Božena” pretenduje
do miana najlepszej mini-serii historycznej, jaka powstała w 2020 roku.
Spokojnie może się równać z wypasionymi produkcjami HBO czy Netﬂiksa,
aczkolwiek z racji tematu, wybitnie
narodowego, raczej nie zawojuje zagranicznego rynku (może z wyjątkiem

• Božena w dwóch
wcieleniach aktorskich: Anny Kameníkowej (z lewej)
i Aňi Geislerowej.

niemieckiego). Lenka Wimmerowa
wspólnie ze scenarzystkami, Martiną
Komárkową i Haną Wlodarczykową,
znalazły skarb, którego warto strzec. A
ja zachęcam tych z was, którzy jeszcze
nie mieli okazji zapoznać się z serialem, do jak najszybszego odrobienia
zaległości. Tegorocznym maturzystom
odważne spojrzenie na życie pisarki
pomoże zaimponować nauczycielom
podczas egzaminu dojrzałości, a reszcie skróci dystans do Němcowej. Nic
bowiem nie zabija wyobraźni bardziej
niż stereotypy i mity.
Serial „Božena” już w pierwszym odcinku rozkręca się żwawo i zamiast nudnego przygotowywania się do skoku od
razu mamy akcję z prawdziwego zdarzenia. W pierwszym kadrze Aňa Geislerowa, odtwórczyni Němcowej w dojrzałym wieku, skacze z okna, uciekając
przed despotycznym mężem Josefem.
Dopiero po tym mocnym obrazie przenosimy się zgodnie z właściwą chronologią zdarzeń do dzieciństwa i młodości Barbory Panklowej, bo tak brzmiało
panieńskie nazwisko pisarki. W pierwszych dwóch odcinkach w postać Němcowej wcieliła się młoda aktorka Anna
Kameníkowa, która debiut na dużym
ekranie zaliczyła w filmie Jana Hřebejka „Niewinność” (2011). Kameníkowa
na całe szczęście nie zmarnowała następnych dziesięciu lat, konsekwentnie
czekając na życiową okazję. W roli młodej pisarki czaruje dorosłym, wyrafinowanym aktorstwem, tak, jak gdyby od

zawsze występowała przed kamerą. Podobne mocne wejście miała na początku kariery Aňa Geislerowa, która w 1991
roku zachwyciła w dramacie „Requiem
pro panenku” w reżyserii Filipa Renča.
Obserwując poczynania obu aktorek w
jednym serialu (Geislerowa przejmuje
rolę pisarki w połowie serialu), aż chce
się klaskać z zachwytu. Němcowa nie
była żadną „pani Columbo”, jej portrety widnieją w licznych publikacjach, a
więc sami możemy się przekonać, czy
twórcom serialu udało się trafić z doborem aktorek. Ja twierdzę, że casting
udał się na piątkę z plusem, włącznie z
odtwórcą głównej męskiej roli, Janem
Hájkiem (Josef Němec). Aktorem, który
dał się już poznać z jak najlepszej strony, występując na deskach Narodowego Teatru Moraw i Śląska w Ostrawie, i
który spowodował, że wolałem częściej
zapraszać moją przyszłą żonę na randki
do teatru, niż do kawiarni. Teraz wygląda na to, że do roli męża pisarki po prostu się urodził.
W aktorstwie Hájka określenie „despotyczny facet” nabiera nowego wymiaru. „Z Josefem Němcem, przedstawionym w serialu, chętnie poszedłbym
dziś na piwo” – stwierdził w wywiadzie
Hájek i wcale mu się nie dziwię. W serialu, nakręconym pod bacznym okiem
historyków (a nie histeryków) literackich, mąż Boženy Němcowej otrzymał
niebywałe pole do popisu. Reżyserka
nie poszła bowiem po najmniejszej linii
oporu i unikając feministycznych puła-

pek ustrzegła się też mainstreamowych
skrótów myślowych. Němec nie był
święty, w chwilach załamania bił żonę
i dręczył ją psychicznie. Barborę mimo
wszystko kochał jednak nad życie. To
właśnie mąż wprowadził pisarkę na
praskie salony budzicieli narodowych,
spowodował, że zakochała się w języku
czeskim i po czesku zaczęła pisać, zaś
po śmierci pisarki zatroszczył się o jej
literacką spuściznę. Tajemnicą poliszynela było też to, że urodziwa Němcowa
zdradzała męża przy każdej okazji, a
do jej oficjalnych kochanków należeli m.in. młody poeta Václav Bolemír
Nebeský czy słynny naukowiec, Jan
Helcelet. Erotyczne przygody Němcowej zdominowały prawie w całości
drugi odcinek serialu, który w moim
odczuciu wypadł najsłabiej, bo swoim
jednostronnym przekazem zbliżył się
niebezpiecznie do „Pięćdziesięciu twarzy Greya”.
To taka mała krytyczna dygresja,
gdyż całość, łącznie z rewelacyjną
gradacją akcji, budzi mój niekłamany zachwyt. Dawno nie oglądałem tak
udanej, nowoczesnej produkcji, która
w swoim pierwotnym założeniu miała celować w typowego, bezpiecznego widza TVC 1, a w efekcie przerosła
najśmielsze oczekiwania. Wcale bym
się nie zdziwił, gdyby serial „Božena”
rozwiązał worek z „Němcomanią”, pomagając także naszym nauczycielom,
katowanym od dłuższego czasu przez
zdalne nauczanie.


PRZEZ LORNETKĘ

Nowy Bond
w październiku
To już przestaje być śmieszne nawet w tak szeroko rozumianym pojęciu, jakim jest „brytyjski humor”.
Zaplanowana na 2 kwietnia, przesunięta z ubiegłego roku premiera
filmu „Nie czas umierać”, została znów przełożona. Nowa data
premiery najnowszych przygód
agenta 007, Jamesa Bonda, została
ustalona na 8 października 2021.
Pierwotnie film miał mieć premierę 10 kwietnia 2020 roku, ale
w związku z wybuchem pandemii
koronawirusa producent zdecydował się na jej przesunięcie. W
efekcie doczekaliśmy się już trzeciego przesunięcia i niewykluczone, że październik wcale nie musi

być definitywną datą
premiery.
Szkoda, że producenci filmu zapomnieli włączyć w
styczniu stery swojej
wyobraźni. Mogli bowiem
wykorzystać
obecną akcję szczepienia przeciw COVID-19,
zestawiając
nazwę filmu „Nie czas
umierać” z aktualnymi wydarzeniami na
świecie. No cóż, teraz
już prawie pewne, że
kina nie otworzą się w
kwietniu, ale dopiero
jesienią. James Bond
przecież zawsze wie o
wszystkim z wyprzedzeniem…


• Czekanie na Godota, czy na Jamesa Bonda? Zdjęcia: ARC
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Komedia on-line,
która naprawdę śmieszy
Zamiast wyjścia do teatru spektakl przed ekranem komputera. Niekoniecznie jednak w kapciach. Kierownik
artystyczny Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego, Bogdan Kokotek, zachęca, by pierwszą premierę zespołu w trybie
on-line, „Dom otwarty” Michała Bałuckiego w reżyserii Adama Sroki, obejrzeć w balowych kreacjach.
Beata Schönwald

Czy ten spektakl był już przygotowywany pod tym kątem, że będzie
rejestrowany i przez widza oglądany
zdalnie?
– Nie. To przedstawienie jest przygotowane pod kątem prezentacji
w teatrze. Specjalistyczna firma z
Ostrawy, którą w tym celu wynajęliśmy, będzie je rejestrować przy
pomocy trzech kamer i wysyłać w
wirtualną przestrzeń. Jednak na
scenie wszystko będzie się działo
tak, jakby nie było pustych miejsc
na widowni.
Widzowie będą siedzieli daleko, w
swoich domach. Czy dla aktora nie
jest to trochę demotywujące?
– W teatrze interakcja, żywy kontakt aktora i widza są niezmiernie
istotne. Szczególnie gdy chodzi o
komedię, dobrze jest, kiedy aktor
czuje temperaturę widowni, słyszy
śmiech i brawa. Wtedy może na to
odpowiednio zareagować i dalej
nakręcać atmosferę. Jestem jednak
mocno przekonany, że aktorzy poradzą sobie z tym nowym wyzwaniem.
O której zatem zabrzmi teatralny
ostatni dzwonek zapowiadający rozpoczęcie transmisji on-line „Domu
otwartego”?
– Link, który pojawił się już na
stronie internetowej teatru www.
tdivadlo.cz, będzie aktywny jutro

od godz. 17.30.
Wtedy oficjalnie rozpocznie
się
przedstawienie, na które wszystkich
serdecznie
z a p r a s z a m y.
Ci, którzy nie
zdążą albo nie
będą
chcieli
poprzestać na
jednym obejrzeniu, będą go
mogli oglądać
jeszcze przez
cały najbliższy
tydzień.

Joanna Wania
o Michale Bałuckim

Kiedy przychodzimy do teatru,
kupujemy bilet.
Jak będzie tym
• „Dom otwarty” to komedia w sam raz na sezon karnawałowy. Fot. Teatr Cieszyński
razem?
– To przedstadomu. Zapraszają gości, wodziwienie udostępniamy bezpłatnie.
– Mamy nadzieję, że jak najszybciej
reja, robią wszystko, by stworzyć
To taki nasz mały upominek dla
wrócimy do „normalnego” teatru i
wielki bal. Jutrzejsza premiera ma
widza, który ma mu przypomnieć
zaprezentujemy na żywo nie tylko
przypomnieć widzowi, że obecnie
o naszym istnieniu, o tym, że pra„Dom otwarty”, ale także pozostałe
mamy czas karnawału. A ponieważ
cujemy z myślą o nim i czekamy z
spektakle, które przygotowaliśmy
nikt teraz nie organizuje balów, to
niecierpliwością na moment spolub jeszcze przygotowujemy. Są to
proponujemy, żeby panie włożyły
tkania na żywo w sali teatralnej.
„Prywatna klinika”, farsa w reżysesuknie balowe, a panowie garnituNie chcieliśmy przekładać tego
rii Karola Suszki, „Nasze miasto” w
ry i przy lampce wina lub kieliszku
spektaklu na później, bo „Dom
mojej reżyserii i wreszcie „Skrzypek
warzonki obejrzeli to przedstawieotwarty” to sztuka w sam raz na sena dachu”, musical światowej sławy
nie.
zon karnawałowy. Opowiada o pez oryginalną amerykańską muzyką.
rypetiach związanych z organizaCzy będzie później również premiecją balu, który główni bohaterowie
„Dom otwarty” nie po raz pierwszy
ra na żywo?
postanawiają urządzić we własnym
pojawia się w repertuarze Sceny

Lutowa »Jutrzenka«
J

ak będzie wyglądała szkoła za
sto lat? Każdy może mieć własną wizję. A co sądzą koledzy, dowiecie się oglądając ich prace, które
prezentujemy na naszych łamach.
Pokłosie grudniowego konkursu,
który szerokim echem odbił się w
wielu szkołach, warto zaprezentować. Niektóre kosmiczne wizje, a
także ekologiczne podejście do tematu, zachwyciły redakcję!
W lutym ogłaszamy kolejny
konkurs. Czekamy na laurki z życzeniami z okazji 110. urodzin „Jutrzenki”, które obchodzić będziemy w kwietniu br.!
Przejawy sympatii możemy sobie przekazywać przez cały rok,
jednak w lutym jest ku temu specjalna okazja – Walentynki. Zastanawiamy się nad tym, czy święto,
przejęte z innej kultury, warto obchodzić, prezentujemy za i przeciw. Podpowiadamy, jak można się
zabawić, organizując m.in. szkolny
festiwal poezji lub piosenek o przyjaźni i miłości.
Polecamy opowiadanie „Odwiedziny” z serii „Czytanie ze zrozumieniem”, dającą wiele do myślenia historyjkę „Dobry uczynek”, a
także poznawanie dobrych manier
„W teatrze”.

Morału można doszukać się w
„Najważniejszej dyscyplinie” – w
ramach teatrzyku Bogdany Najder. W scence występuje tym razem więcej postaci, warto zatem
podzielić się rolami i spróbować
odegrać przedstawienie. Przy okazji część uczniów może zasiąść na
widowni i przerobić lekcję odpowiedniego zachowania, korzystając z tekstu „W teatrze”, o którym
była już mowa.
W dystrybuowanym właśnie numerze znaleźć można wiele zabaw
rysunkowych i matematycznych.
Rozwiązujcie, kolorujcie! Pragniemy umilić Wam zimowe wieczory.
Fajną zabawą na lekcji, w świetlicy szkolnej, w domu, może okazać
się „Słowny chińczyk”, gdzie celem gry, oprócz dotarcia pionkami
do bazy, jest nazwanie obrazków
z pól, na których stanie pionek.
Nazwy – wyrazy można wykorzystać w tworzeniu zdań, można też
je zapisywać na kartce i na końcu
gry stworzyć z nich opowiadanie.
Pomysł podsunęła Aleksandra Ondruch, a planszę można sobie powiększyć lub stworzyć własną!
Rubryka „Smaczne i zdrowe”
(część 2) kontynuuje prezentację
przypraw kuchennych, które nada-

ją pokarmom charakterystyczny i
niepowtarzalny smak. Ewa Hrnčíř
zdradza małym kuchcikom kulinarne tajemnice, a przy okazji podaje
walentynkową ciekawostkę o „boskim drzewku” z liśćmi laurowymi,
wawrzynem. Przenieśmy się do starożytnej Grecji. Apollo, bóg piękna,
opiekun poezji i sztuki, zakochał się
w nimfie Dafne. Ta jednak odrzucała jego zalety i zmieniła się w drzewo
laurowe. Apollo był bardzo smutny
z tego powodu. Z gałęzi drzewa
uplótł wieniec, który nosił na głowie. Apollo zapoczątkował też igrzyska sportowe, a wieniec laurowy, w
dowód uznania, wręczano najlepszym sportowcom. Od tej rośliny pochodzą imiona Laura, Wawrzyniec,
Laurencjusz, a także wyraz laureat.
Oto jak wiele można dowiedzieć się,
czytając „Jutrzenkę”.
W rubryce „Zręczne ręce” – jakże inaczej?! Kolorowa Walentynka!
Będziemy wycinać, kleić i robić
kleksy farbami akwarelowymi,
żeby było kolorowo! O „Kolorowy
zawrót głowy” postara się też jeden
z artykułów, broniący nas przed
szarzyzną zimowego dnia poprzez
odpowiednie ubiory.
Wesołych dni z „Jutrzenką”!
Barbara Glac

To jedna z niewielu postaci w literaturze polskiej, która tak ściśle związała się z jednym miastem, konkretnie
z Krakowem. Bałucki, jeśli w ogóle
je opuszczał, to tylko na krótko, bo
wtedy czuł się nieszczęśliwy i czym
prędzej do niego powracał. Był
niezwykle płodnym pisarzem, porównywany jest do Sienkiewicza czy
Zapolskiej. Oprócz sztuk teatralnych
pisał recenzje, felietony, współpracował z pismami ze Lwowa i Warszawy.
W komediach potraﬁł tak precyzyjnie
opisać występujące w nich postacie,
że widownia pękała ze śmiechu.
Chociaż innych potraﬁł skutecznie
rozśmieszyć, swoje życie zakończył
tragicznie. Nie udźwignąwszy tego,
że jego sztuki są wypierane przez
nowe tytuły, popełnił samobójstwo.
Polskiej. Dlaczego postanowiliście
przywrócić go na afisz?
– Scena Polska po raz pierwszy wystawiła „Dom otwarty” w 1960 roku
w reżyserii Franka Michalika. Druga
premiera, w reżyserii Karola Suszki,
odbyła się w 1984 roku. A powód?
To bardzo dobra klasyczna komedia w pięknych kostiumach, to komedia charakterów z wyrazistymi
rolami i udziałem niemal całego
zespołu aktorskiego Sceny Polskiej i
wreszcie – co najważniejsze – to komedia, która naprawdę śmieszy. 

1-17 września 1980
1

września 1980 Polacy budzą się w nowej rzeczywistości. Po raz pierwszy w
historii PRL-u mają możliwość zrzeszania się w organizacji społecznej niepodporządkowanej PZPR. Władze państw Bloku
Wschodniego przyjmują ten stan rzeczy z
najwyższym niepokojem. Na terenie całego kraju robotnicy tworzą Międzyzakładowe Komitety Założycielskie (MKZ) nowych
związków, napotykają jednak trudności organizacyjne oraz przeszkody i szykany ze
strony lokalnych władz i dyrekcji zakładów.
Gdański MKZ obejmuje rozproszone inicjatywy opieką logistyczną. Na VI Plenum
KC PZPR Edwarda Gierka na stanowisku
pierwszego sekretarza zastępuje Stanisław
Kania. 17 września podczas zjazdu ponad 30
MKZ-ów w Gdańsku zapada decyzja o zjednoczeniu wszystkich struktur terenowych
w ramach scentralizowanej, ogólnokrajowej
organizacji pod nazwą NSZZ „Solidarność”.

Mieczysław Jagielski,
wicepremier, podczas spotkania
z ambasadorami państw Bloku
Wschodniego według relacji
ambasadora NRD w Polsce
Günthera Siebera
Towarzysze ambasadorzy, konsekwencje
tego, co się u nas stało, są dla nas jasne. Potrafimy sobie wyobrazić, że wasze partie
mają pewne wątpliwości. Proszę przekazać w
imieniu naszego kierownictwa, że nie mieliśmy innych możliwości. (...)
W przemówieniu w Gdańsku oświadczyłem, że nie ma zwycięzców i nie ma zwyciężonych. Lenin powiedział kiedyś, że w pewnych sytuacjach trzeba zrobić krok do tyłu,
aby potem posunąć się naprzód. Dla nas jest
to jasne. To, co się stało, jest krokiem do tyłu.
Warszawa, 1 września 1980
Tomasz Mianowicz, „Krok do tyłu”,
„Rzeczpospolita” nr 202/1998

Ambasador Günther Sieber
w raporcie

Wraz z tymi związkami zawodowymi powstają w PRL mocne podstawy i legalna baza
kontrrewolucyjna, które mogą oznaczać początek procesu rozmiękczania. Proces ten
będzie się na początku przejawiał w formie
pluralizmu we wszystkich najważniejszych
obszarach życia społecznego. Tym samym
PZPR i jej sojusznicy odnieśli w kraju bardzo
ciężką porażkę. Należy liczyć się z największą dotychczas deformacją ustroju socjalistycznego w PRL. Polityczne konsekwencje
ustępstw ocenia się obecnie jako znacznie
ważniejsze, niż to miało miejsce w roku 1956.
Warszawa, 1 września 1980
„Karnawał z wyrokiem. Solidarność 1980-81”,
Warszawa 2005

doradca MKZ w Gdańsku
Pojawiły się w Warszawie, w Łodzi, w Poznaniu poradnie dla ludzi, którzy chcieli w swoim zakładzie pracy związek taki założyć, a
nie umieli się do tego zabrać. Zainicjowali to
ludzie związani z KOR-em. W Warszawie taki
ośrodek powstał najpierw na Bednarskiej, z
inicjatywy środowisk korowskich związanych z Antkiem Macierewiczem. Wkrótce
potem w Ursusie zwołano zgromadzenie, na
które przybyli przedstawiciele warszawskich
wielkich zakładów pracy i powołano Region
Mazowsze, na czele którego stanął Zbyszek
Bujak. Pierwszy lokal regionu mieścił się na
Hożej, w prywatnym mieszkaniu.
Warszawa, początek września 1980
Jacek Kuroń, „Gwiezdny czas.
Wiary i winy dalszy ciąg”, Londyn 1991

Fot. ARC
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Jacek Kuroń,

• Najnowsza okładka
„Jutrzenki”, autorstwa
Mariana Siedlaczka.
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Grzegorz Palka,

konsultacyjny. (...) I w tym jednym pokoju,
w każdym kącie była jedna wydzielona problematyka. Ludzie przychodzili z różnych
zakładów, obsiadali tapczan, wszystkie kąty.
W jednym coś się wpisywało, w drugim ktoś
opowiadał, jak to trzeba zacząć, iść do dyrektora, jak tworzyć komisje zakładowe. W innym punkcie porady prawne. To wszystko w
gęstych oparach dymu.
Łódź, początek września 1980
Janina Jankowska, „Portrety niedokończone.
Rozmowy z twórcami »Solidarności« 1980-1981”,
Warszawa 2004

Lech Wałęsa,

przewodniczący MKZ w Gdańsku
Była to niekończąca się rzeka ludzi, spraw,
pomysłów, interwencji. Idea niezależnych
związków zawodowych przebijała się w kraju
z wielką trudnością, do Gdańska napływała
wielka masa ludzi z rozmaitych zakątków
kraju. Przywożąc meldunki, raporty, żale i
prośby o interwencje w ich środowiskach, w
których często utrudniano start nowych organizacji. (...) Gdańsk miał uczyć, bronić, organizować, użyczać swojego stygmatu. Przeniosła się tu stolica Polski.
Gdańsk, początek września 1980
Lech Wałęsa, „Droga nadziei”, Kraków 1990

Stanisław Kania, I sekretarz KC
PZPR, podczas obrad VI Plenum

Traktujemy te strajki jako przejaw robotniczego niezadowolenia, robotniczego protestu w swym głównym, czystym, właśnie
robotniczym nurcie. Był to protest skierowany nie przeciwko zasadom socjalizmu,
nie przeciwko naszym sojuszom, nie był to
protest skierowany przeciwko przewodniej
roli naszej partii, którą ukształtowała historia. (...) Dlatego właśnie podstawową metodą
rozwiązywania konﬂiktów społecznych strajkowego charakteru był dialog.
Warszawa, 6 września 1980
Władza wobec „Solidarności”. Sierpień 1980-grudzień 1981. Podstawowe dokumenty,
Wrocław 1993

Jacek Kuroń
W małych i średnich miastach wyrzucano
ludzi z pracy za próby utworzenia Związku.
Napadano na lokale. Bito. Zaczęły się aresztowania. W Gdańsku natomiast panowało
absolutne poczucie siły. Gdziekolwiek stawiano opór nowym związkom, tam jechał
Bogdan Lis. Zbierał załogę, załoga uchwalała, on dzwonił do wojewody i stawiał sprawę
tak: zdejmujecie dyrektora albo strajk. W ciągu jednej podróży zdjął w ten sposób pięciu.
Wrzesień 1980
Jacek Kuroń, „Gwiezdny czas…”

Waldemar Kuczyński, doradca
MKZ w Gdańsku, w dzienniku

O 16.00 rozpoczęło się spotkanie przedstawicieli MKZ-ów. Było to w sali mieszczącej około trzystu osób. Obecnych delegatów około
dwustu – z 35 MKZ-ów, a reszta to dziennikarze (dużo kamer) i goście. Za oknami tłum
gdańszczan, w oknach głośniki, tak by ludzie
na zewnątrz wszystko słyszeli. Obowiązuje
jawność. Po powitaniu Wałęsy w ciągu dwóch
i pół godziny głos zabrało 35 mówców. Mówili krótko, rzeczowo. Co zrobili, jakie mają
kłopoty, jak widzą przyszłość. W większości
to robotnicy, typ działaczy odmienny od oficjalnych. Czuło się, dawali temu wyraz, że
rozumieją swoją wielką siłę. Prawie wszyscy
mówili też o tym, że wobec oporów administracji państwowej i zakładowej potrzebna
jest jedność, ale i samodzielność.
Gdańsk, 17 września 1980
Waldemar Kuczyński, „Burza nad Wisłą.
Dziennik 1980-1981”, Warszawa 2002

wiceprzewodniczący MKZ Ziemi Łódzkiej

Bogdan Borusewicz,

Zaoferowałem Związkowi: no to chodźmy do
mojego mieszkania – otworzymy tam punkt

MKZ gdański znalazł się pod naciskiem całego

członek Prezydium MKZ w Gdańsku

• Gdańsk, wrzesień 1980. Przygotowywanie plakatów w drukarni NSZZ „Solidarność” z żądaniem
rejestracji Związku.

kraju, gdzie ludzie przy
zakładaniu Związku napotykali opór miejscowych władz, obawiali
się, że w swoim regionie
mogą być niezarejestrowani i chcieli mieć za
sobą dużą siłę. Dążyli
do maksymalnej centralizacji, nie zdając sobie
sprawy, że ona niesie
także różne niebezpie• Warszawa, 6 września 1980. Wicepremierzy Mieczysław Jagielski i
Kazimierz Barcikowski podczas VI Plenum KC PZPR. Zdjęcia: Bogdan Różyc/
czeństwa. „Solidarność”
PAI /PAP, Jan Morek /PAP
była przecież enklawą w
państwie totalitarnym.
Ja i moi koledzy byliśmy zdecydowanie przeciwni powoływaniu
Porozumiewawcza, jest wspólna rejestracja
ciała kierowniczego na szczeblu centralnym.
i jest jeden związek o nazwie „Solidarność”.
Ale tego nie dało się powstrzymać.
Decyzja ta w ostatecznym rozrachunku grzebała mój program ruchów społecznych, ponieGdańsk, 17 września 1980
waż powstała silna organizacja, która będzie
Janina Jankowska, „Portrety niedokończone…”
musiała reprezentować nie tylko interesy praKarol Modzelewski,
cownicze, ale wszystkie dążenia społeczne. (…)
członek Prezydium MKZ we Wrocławiu
No, ale czy mogliśmy wtedy postąpić inaczej? Wydaje się, że nie. Racje Jana Olszew(Wałęsa), który ucinał wypowiedzi na rzecz
skiego i Karola Modzelewskiego, który go
zjednoczenia, w pewnym momencie odebrał
mocno popierał, były oczywiste. Najbliższe
mi mikrofon i powiedział zdecydowanym
dni pokazały, że komuniści przygotowani
głosem: „Rozumiem, że tak trzeba zrobić,
byli do infiltracji nowych związków na wieltylko musimy dbać, by ciało centralne, ta
ką skalę, licząc na ich oswojenie i kastrację.
Komisja Porozumiewawcza, nie narzucała
swojej woli, bo wszystko musi wychodzić
Wrzesień 1980
od dołu, ale w zasadzie tak”. Czyli dokonał
Jacek Kuroń, „Gwiezdny czas…”
wolty. Przyłączył się do większości. I dalej za
Andrzej Żabiński, członek
ciosem: „Wobec tego wybieramy po jednym
Biura Politycznego KC PZPR,
przedstawicielu z każdego MKZ”.
Gdańsk, 17 września 1980
na posiedzeniu Biura
Janina Jankowska, „Portrety niedokończone…”
Nasze stanowisko jest następujące: hasło
NSZZ to hasło wroga, ale akceptowane przez
Jacek Kuroń
rzesze pracujących, dlatego treścią naszego
stosunku do NSZZ nie może być walka, lecz
Mnie na obradach nie było, gdyż obowiązypolityczna jedność na gruncie akceptacji i
wała jeszcze zasada, że siedzę zamknięty u
obrony interesów socjalistycznego państwa,
Ani (Walentynowicz). Żeby nie wariować w
narodu i klasy robotniczej, na gruncie wieroczekiwaniu na wyniki komisji, poszedłem
ności zasadom polityki zagranicznej i sojuna spotkanie ze studentami Uniwersytetu
szom. Taki model NSZZ trzeba egzekwować.
Gdańskiego. Było to moje pierwsze publiczne zgromadzenie od Października ’56. (…)
Warszawa, 17 września 1980
Wróciłem do Ani. Wszyscy na mnie czeTajne dokumenty Biura Politycznego.
kali z wiadomością, że jest Krajowa Komisja
PZPR a „Solidarność” 1980-1981, Londyn
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W OBIEKTYWIE...

Wielkim krokami zbliża się Spis
Ludności, Domów i Mieszkań
w Republice Czeskiej. Rozpocznie się
27 marca. Kongres Polaków w RC
przygotował kampanię oświatową,
która ma skłonić Polaków z Zaolzia
do podania swojej narodowości.
Jej realizacją zajęło się Centrum
Polskie KP. Rozmawiamy z jego
kierownikiem, Michałem Przywarą.
Danuta Chlup

Przed Spisem Ludności 2011 Kongres
Polaków realizował rozbudowaną kampanię pt. „Postaw na polskość”. Były
plakaty z osobistościami, m.in. Ewą
Farną, naklejki rozpowszechniane wśród
młodzieży. Obecnie mamy nieco inną
sytuację – wszelkie działania w jeszcze
większym stopniu przeniosły się do wirtualnej sfery, pandemia ograniczyła kontakty osobiste. Jak w tych warunkach
będzie wyglądała kampania?
– Przed dziesięciu laty działania w ramach kampanii „Postaw na polskość”
miały przede wszystkim charakter realny, chociaż prowadzono także pewne działania w Internecie. Tym razem
będą one zakrojone na szeroką skalę.
To będzie pierwsza na Zaolziu tak rozbudowana kampania internetowa.
Jej start zaplanowaliśmy dopiero na
2-3 tygodnie przed Spisem, aby – jak
się mówi – „nie przepalić”. Dziś w Internecie jest mnóstwo informacji, filmików i innych treści. Jeżeli te nasze
pojawią się za wcześnie, w natłoku nowych ludzie o nich zapomną. Dlatego
nie możemy wystartować ani za wcześnie, ani za późno. Spis rozpocznie się
27 marca. Dwa tygodnie przed tym
terminem dojdzie do masywnego „wypuszczenia” przygotowanych przez
nas materiałów. Wystartuje kampania
na YouTubie, Facebooku oraz Instagramie. Będą filmiki, elektroniczne
ulotki, nakładki na zdjęcia profilowe,
awatary i inne narzędzia, popularne
w mediach społecznościowych. Zostanie także uruchomiona odnowiona,
zmodernizowana strona polonica.cz,
z której również można będzie pobrać
wszelkie materiały promocyjne dotyczące Spisu Ludności.
To będzie płatna kampania w mediach
społecznościowych?
– Tak, będzie to kampania o zasięgu
ograniczonym do miejscowości na Zaolziu, w których mamy szansę uzyskać
10 proc. osób narodowości polskiej. To
jest z punktu widzenia Facebooka mały
region, dlatego nie będziemy bliżej precyzowali grupy odbiorców, na przykład
według wieku.
Jaki przekaz będą miały filmy i inne materiały?
– Mamy już przygotowane krótkie filmy
promujące nasz region. Mają pokazać
jego piękno, wywołać pozytywne emocje. Chcemy podkreślić, że bez Polaków
na Zaolziu, bez polskiej kultury nie będzie także naszej tutejszej gwary. Owszem, część osób narodowości czeskiej
także jej używa, ale wiadomo, że kolejne
pokolenia uczęszczające do czeskich
szkół już o niej zapominają. Te filmiki są skierowane przede wszystkim do
osób młodszych oraz o nieugruntowa-

● Kampanię przed
Spisem Ludności
przygotowują w
Centrum Polskim
Michał Przywara
(od lewej), Chrystian Heczko i Mariusz Chybiorz. Fot.

PYTANIE DO...

Mariusza Wałacha,
prezesa Kongresu Polaków
w RC

DANUTA CHLUP

nej tożsamości – zaolziańskiej, śląskiej,
gorolskiej, tustelańskiej.
To może być dobry argument dla tych,
którzy związani są z polskością w naszym regionie, ale nie czują łączności „z
Warszawą”.
– Oczywiście, zresztą także Cieszyniacy po polskiej stronie granicy często
tej łączności nie czują. Chcemy pokazać, że ta nasza regionalna przynależność oznacza równocześnie, że jesteśmy częścią polskiej kultury. Przecież
mieszkańcy Istebnej czy Wisły mówią
podobną gwarą, jak ludzie w Jabłonkowie (tyle że bez czeskich naleciałości) i
są Polakami. W odniesieniu do Pragi to,
że jestem „stela”, że mówię „po naszymu”, oznacza, że jestem Polakiem.
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lutego rozpocznie się dystrybucja materiałów promocyjnych
przed Spisem Ludności: ulotek, plakatów, naklejek. Osoby zainteresowane ich rozpowszechnianiem w swoich miejscowościach
i środowiskach mogą zgłaszać się w dni powszednie w godz.
9.00-15.00 w coworkingu na tyłach siedziby ZG PZKO w Czeskim
Cieszynie przy ul. Strzelniczej. Na odbiór najlepiej umówić się telefonicznie pod numerem 723 887 739 lub mailowo: mprzywara@
seznam.cz.
Jakie czynniki brano pod uwagę, przygotowując logo i inne materiały graficzne
kampanii?
– Kampania przed dziesięciu laty była
tylko w języku polskim, teraz będzie
dwujęzyczna. Zarówno filmiki w Internecie, jak i drukowane ulotki, będą

polsko-czeskie. Reagujemy w ten sposób na sytuację, kiedy rośnie liczba
małżeństw polsko-czeskich. Jedno
z haseł będzie w gwarze, na wniosek
niedawno utworzonej Rady Młodzieży przy Kongresie Polaków. Hasło #jeżechpolok może przemawiać do tych,
dla których najważniejsza jest przynależność regionalna i gwara cieszyńska.
Chcemy skłonić te osoby, aby wpisały
narodowość polską, a nie na przykład
śląską. Rada Młodzieży przekonywała także, że należy uniknąć patosu,
przesadnego patriotyzmu, bo takie
podejście bardziej drażni, niż zachęca
młodych – i nie tylko młodych. Zdajemy sobie sprawę, że nasze hasła i działania nie wszystkim będą się podobały, że mogą wywołać różne reakcje, ale
my chcemy dyskusji, w tygodniach
poprzedzających Spis Ludności to był
gorący temat.
Chociaż największy nacisk kładziony
jest na kampanię internetową, Kongres
Polaków nie zrezygnował całkowicie z
materiałów drukowanych?
– Przygotowujemy także papierowe
ulotki, plakaty czy naklejki. Te materiały będzie można odbierać w Centrum
Polskim począwszy od 15 lutego. Zachęcamy działaczy polskich organizacji,
ale także Polaków, którzy mają sklepy
czy inne firmy w swoich gminach, aby
odebrali te materiały i rozpowszechniali je w swoim środowisku. A jeżeli ktoś
ma problem z dojechaniem do Czeskiego Cieszyna, to możemy je nawet
podrzucić do konkretnej miejscowości.
Ponadto w marcu trafią do polskich
przedszkoli i szkół zestawy dla rodziców wszystkich uczniów – materiały
promocyjne oraz gadżety z logo Spisu
Ludności. Będzie ich w sumie kilka ty-

sięcy. Planowaliśmy także spotkania w
szkołach, ale te najprawdopodobniej
nie będą mogły się odbyć.
Będą także prowadzone działania na
rzecz wpisywania polskiej narodowości
w tradycyjnych mediach?
– Będziemy, oczywiście, prowadzili
kampanię w „Głosie”, „Zwrocie” i innych polskojęzycznych mediach. To
są działania skierowane do osób „świadomych”, obracających się w naszym
polskim środowisku, czytających naszą
prasę. Chcemy podkreślać w tych artykułach, że warto rozmawiać o narodowości w kontekście Spisu Ludności
także ze znajomymi, sąsiadami. Prócz
tego zamierzamy publikować artykuły
sponsorowane w gazetkach gminnych
oraz w czeskojęzycznej prasie regionalnej. W tych artykułach zamierzamy
uspokoić czeską większość, że nakłanianie osób narodowości polskiej do jej
zadeklarowania w Spisie nie jest przejawem nowej fali nacjonalizmu i nie
oznacza, że „Polacy się rozpychają”.
Czeski Urząd Statystyczny zamierza
przekonać jak najwięcej osób do korzystania z elektronicznego formularza.
Może to mieć jakiś pozytywny czy może
negatywny wpływ na liczbę osób deklarujących polską narodowość?
– Mamy jedną obawę, dotyczącą przede
wszystkim osób starszych. Wiadomo,
że elektroniczne druki może wypełnić
w imieniu całej rodziny jedna osoba.
W wielu rodzinach to może być potraktowane jako ułatwienie dla seniorów,
którzy nie bardzo sobie radzą z obsługą
komputera. Ale może wówczas dochodzić do sytuacji, kiedy osoba wypełniająca druk w imieniu seniora pominie
(nawet bez złośliwości) nieobowiązko-

wą rubrykę „narodowość”, nie zapyta dziadka czy babcię, jaką narodowość chcieliby wpisać. Dlatego
w naszych ulotkach polsko-czeskich przekonujemy, aby wypełniać narodowość.
Na wiosnę odbędą się także zapisy do szkół i przedszkoli. Kongres
Polaków będzie prowadził przed
zapisami osobną kampanię na rzecz
zapisywanie dzieci do polskich placówek?
– Oprócz kampanii dotyczącej Spisu Ludności rusza nowa kampania, która będzie kładła nacisk na
atuty dwujęzyczności. Bilingwizm
to jest tak naprawdę najbardziej
bezpieczny temat w ramach promowania polskości, nie narażający
nas na posądzanie o nacjonalizm.
Kampania będzie miała własną
stronę internetową billingual.info,
produkujemy filmiki z wypowiedziami osób popierających dwujęzyczność. Ostry start tej kampanii
zaplanowany jest na połowę lutego. A ponieważ to będzie w okresie
poprzedzającym zapisy do szkół i
przedszkoli, zamierzamy w jej ramach promować także nasze polskie placówki oświatowe. Wiadomo, że klasycznych dni otwartych
prawdopodobnie nie będzie, dlatego chcemy przygotować filmiki
promujące wszystkie nasze szkoły
i przedszkola. Materiały te zamieścimy na stronie billingual.info.
Podstawowa wersja strony jest już
gotowa, mamy na niej m.in. mapę
z pozaznaczanymi miejscowościami, w których znajdują się polskie
szkoły i przedszkola. Będzie także
blog z aktualnościami.


Jaka jest opinia Rady KP na temat
wpisywania podwójnej narodowości, na przykład czesko-polskiej?
– Problem jest złożony. Istnieją dwa
stanowiska w sprawie liczenia takich
osób. Pierwsze to stanowisko naukowe: statystycy twierdzą, i słusznie, że
nie mogą ingerować w wyniki Spisu
Ludności i zaliczać osób, które zadeklarowały podwójną narodowość, do
innej kategorii. Prócz tego jest stanowisko polityczne, według którego takie osoby nie są w gminach zaliczane
do mniejszości narodowej. My, jako
Kongres, mamy po ostatnim Spisie
przykre doświadczenia z podwójną
narodowością. Widzimy na przykładzie niektórych gmin, że z powodu
tego, iż część osób podała zamiast
narodowości polskiej narodowość
czesko-polską, nie osiągnęliśmy progu 10 procent członków mniejszości
narodowej. A jeżeli mniejszość nie
stanowi 10 procent ogółu, gmina nie
ma obowiązku powołania komitetu
ds. mniejszości narodowych, wprowadzania podwójnego nazewnictwa
i tak dalej. W sumie w Spisie przed
dziesięciu laty było 2,5 tys. takich
Czecho-Polaków.
Z drugiej strony rozumiemy dzisiejszą
sytuację, kiedy jest dużo małżeństw
mieszanych, które podanie podwójnej narodowości u dziecka mogą
uważać za fajne rozwiązanie. Zdajemy sobie sprawę, że naciskanie na
wpisanie tylko polskiej narodowości
może stanowić zarzewie nieporozumień w rodzinie. Nikogo nie możemy
zmusić, aby wpisał narodowość
polską, niemniej zwracamy uwagę
wszystkim tym, którzy zdecydują się
na podwójną narodowość, że to nie
posłuży interesom polskiej mniejszości.

● Takie naklejki zachęcające do wpisania narodowości polskiej będzie już można wkrótce odebrać. Fot. ARC

Strażacy i przewoźnicy
korzystają ze Spisu
D

ane uzyskane podczas Spisu
Ludności są kluczowe dla rozwoju całego kraju. Informacje te
mają duże znaczenie dla administracji publicznej, samorządów lokalnych, przedsiębiorców, uczelni,
placówek naukowych. Każdy, także
osoby indywidualne, mają darmowy dostęp do wyników Spisu.
– Każdy z nas, wypełniając formularz spisowy, będzie miał wpływ
na jakość i wiarygodność zebranych danych. Na podstawie informacji ze Spisu podejmowane są
decyzje dotyczące finansów i usług
publicznych. Spis 2021 będzie źródłem unikatowych, wzajemnie
ze sobą połączonych informacji o
czeskich gospodarstwach domowych, ich strukturze, wykształceniu i aktywności ekonomicznej
poszczególnych osób. Pozyskamy
także dane o dojeżdżaniu do pracy
i szkół oraz o warunkach mieszkaniowych. – Jolana Voldánowa,
rzeczniczka Spisu Ludności, mówi
o praktycznym wykorzystaniu danych statystycznych.
– Dane uzyskane w Spisie są
unikatowe i niepowtarzalne także dzięki temu, że przekazują obraz społeczeństwa w konkretnym
momencie, mianowicie o północy
z 26 na 27 marca, kiedy Spis 2021

wystartuje. Wartość tych danych
polega m.in. na tym, że dotyczą
także najniższych szczebli – gmin
oraz ich części. W ten sposób otrzymujemy najbardziej kompleksowe
i szczegółowe źródło informacji za
ostatnich dziesięć lat – podkreśla
Marek Rojíček, prezes Czeskiego
Urzędu Statystycznego.
Informacje ze Spisu Ludności są
niezbędne dla służb ratowniczych.
Niektóre komendy Straży Pożarnej
posiadają aplikację, która na podstawie danych ze Spisu pomaga im
w przygotowaniu akcji gaśniczej.
Po wpisaniu adresu strażacy otrzymują podstawowe informacje o
tym, ile ludzi mieszka w domu objętym pożarem, w jakim wieku są
te osoby, z czego zostały wykonane
ściany nośne budynku, ile ma pięter, czym jest ogrzewany. Strażacy
dzięki temu dowiadują się, jakich
problemów mogą się spodziewać w
miejscu akcji.
Wyniki Spisu są ważne także dla
Ministerstwa Transportu, samorządów oraz przewoźników sporządzających rozkłady jazdy transportu publicznego. Korzystają z
danych dotyczących dojazdu do
pracy i do szkół – skąd i dokąd ludzie jeżdżą, jak często, jakimi środkami lokomocji.

Także Polska się liczy
Wielkie liczenie ludności odbędzie
się również w Polsce. Narodowy Spis
Powszechny Ludności i Mieszkań
2021 rozpocznie się 1 kwietnia, a
zakończy 30 czerwca. Jego motto
brzmi: „Liczymy się dla Polski!”. Po
raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej obowiązkowy będzie
samospis internetowy. Jeżeli ktoś
ze względu na zaawansowany wiek,
stan zdrowia czy niepełnosprawność
nie będzie się w stanie samospisać,
pomogą mu w tym rachmistrze –
bezpośrednio lub telefonicznie.

– Informacji o dojazdach nie
można uzyskać w inny sposób niż
poprzez zbieranie danych z całego
kraju. W Spisie Ludności pytania
na ten temat pojawiają się regularnie. Dzięki temu zainteresowane osoby otrzymują narzędzie do
monitorowania trendów w zakresie
mobilności ludności i mogą z większą łatwością określić zapotrzebowanie na przyszłość – precyzuje
Rojíček. (dc)
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Rzecz o całowaniu
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awno temu, gdy ludzie nie stronili
od ulicznych rozrywek, normą były
spotkania w knajpkach i klubach.
Takie lokale cieszyły się ogromną popularnością. Były oblegane, a często trzeba było
dokonywać wcześniejszych rezerwacji stolika, czyli miejsca, w którym spędzało się
sporo nudnonów. „Nudnon” to jednostka
eliminacji talentu. Należy podkreślić, że
„talent” to z góry przypisana umiejętność
wykonywana z mistrzowską wręcz precyzją. Dawniej „talent” był nagradzany
popularną wtedy Nagrodą Nobla. Mowa o
czasach, gdy ludzkość ograniczała swoją
aktywność poprzez nazewnictwo do tzw.
dni tygodnia. Dziś trudno o rzetelne źródła, które opisują to zjawisko, ale powody
takiego stanu były wręcz trywialne. Człowiek był obarczony pewnego rodzaju przymusem wykonywania zajęć, do których
nie był stworzony. Dodatkowo owe zajęcia
należało praktykować cztery, a nawet pięć
wyznaczonych okresów po sobie, czyli używając dawnej terminologii, człowiek był
aktywny przez pięć dni, jeden po drugim.
To zjawisko dziwi, gdyż wymagało od ludzi
samodyscypliny i wyznaczania sobie stref

wolności. Chodziło o miejsca, w których
legalnie można było nie wykonywać wyznaczonych odgórnie zadań. Do pięciu dni
aktywności należy jeszcze doliczyć kolejne
dwa, które człowiek przeznaczał na regenerację. Chodziło o „Przełęcz Przestrzenną”, w której każdy aktywny organizm szukał pocieszenia właśnie w rozrywce.
Dziś w oficjalnych statystykach, ludzkość
nie praktykuje rozrywki. Tym samym nie
generuje nudnonów. Dzięki temu wydajność
„Organmaterii” (jednolity organizm człowieczeństwa) wynosi prawie sto procent.
Dawniej wartością była jednostka. Każdy
organizm na Ziemi oddychał niejako dla siebie. Dziś rzecz niepojęta, gdyż indywidualne osiągnięcia jednostek zanegowano jakieś
trzysta lat temu. Nowoczesna myśl obejmuje
szereg działań, które zawsze emitują „Ebrony
Dobroci”. Wielość ebronów stanowi o dojrzałości poszczególnych cywilizacji. Są bowiem
cywilizacje księżycowe, słoneczne, planetarne, kolorautowe, czarnodziurowe i ziemskie.
Ta ostatnia zawsze jest lekko z tyłu, gdyż co
rusz wydobywa, dosłownie spod ziemi, relikty przeszłości i dokonuje swoistej rewolucji
powrotu do dawnych czasów.

Ostatnio na Ziemi pojawił się pomysł
otwarcia kilku klubów. Julian był jednym
z wielu, którzy pod osłoną nocy odwiedzili
to dziwne miejsce. Julian był osobnikiem
bardzo nieśmiałym. Od momentu utworzenia samoświadomości lewitował on w
obrębie budowania własnego talentu. W
pojęciu dawnej terminologii ten młodzieniec kształtował siebie w zakresie kompetencji Skryberiusza. Skryberiusz cechował
się nienagannym zdrowiem, gdyż cały interwał życia powinien przeznaczyć na wykonywanie czynności piśmiennych, czyli
tworzenia pewnych reguł kumulowania
danych w jednym miejscu. Jego zadaniem
było rejestrowanie każdej myśli, która poprzez impuls świadomości dokonywała
zmiany historii. Nie inaczej było dziś.
Julian został wpuszczony do klubu. Sam
nie wiedział, co tu robi i po co to robi, lecz
instynkt dawnego człowieka sterował nim
w sposób do tej pory nieznany. Skryberiusz
J., bo takie otrzymał logowanie, zatrzymał
się na granicy pomiędzy historią, a koniecznością życia, które cechowało się brakiem błędów i przewinień. Nie dbając o nadane mu z góry talenty, Julian zrobił kilka
kolejnych kroków, by ocknąć się w samym
centrum. J. nie uważał siebie za atrakcyjnego przedstawiciela Organmaterii. Unikał spotkań w szerszym gronie. U podstaw
swojego istnienia był wręcz wyśmiewany
i spisany na straty. Z niewiadomych przy-
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eżym na posiónku opatulóny
kożuchym i posłóchóm, co sie
kaj odzywo. Je spokój. Owce już
też polygały i cicho se rumiygajóm. Kónsek pod nami szkamrze
Strzelma a tam z dołu od Bystrzice ponikiedy słychyć ciche
jujczyni tirów, kiere gatrzóm w
te i we w te dolinóm Olzy. Nie słychać nigdzi ani szczekanio psów
ani wycio wilków. Je spokój i je
widno skoro jako we dnie. Ganc
bioło jeszcze przed chwilóm taﬂa nieba zaczyno pynkać i ciynki
kry chmur pómalutku spływajóm
w stróne Stożka. W szparach pomiyndzy nimi, pram w zenicie
nieba, sie ponikiedy ukoże kulato
lampa miesiónczka w pełni, kiero
na bioły ekran naszego posiónka
wyświetlo bajeczny kalejdoskop
srebrzystych światłociyni.
Od poczóntku roku siedzym
dóma na hółmofisie. I całkym sie
mi to podobo. Nigdzi nie muszym
jeździć, bynzyny polić i planety truć. Zapnym se kómputerek
i tak se jyny „z luftu” zcióngóm
dane, programy i aplikacje, kiere
potrzebujym, wypełnióm głoszynia i formularze, kiere po mnie
chcóm i radzym sie, wadzym a
ponikiedy aji dyskutujym przez
wszelijaki ty timsy czy zumy. Prowie tyn tydziyń tego było dość
godnie. Dzisio my timsowali w ramach rady ksióng hodowlanych
owiec o tym, jako ich dalij hodować i selekcjónować, coby były
zdrowsze i wiyncyj użytku dowały. Wczora było ónlajn posiydzyni z ochróńcami przirody o tym,
jako uchowć trasy migracyjne dlo
dzikich zwierzónt pomiyndzy

czyn przyszedł i wbrew zapisanym lękom,
czuł się dobrze. Pulsujący rytm historycznej muzyki rodził w nim kolejne pokłady
pewności siebie. Lekko po przekroczeniu
symetrii czarnonocy do Juliana podeszła
Julianina. Jej talent zamknięto na poziomie utrwalania rozdziałów ludzkości.
Dawniej określano takie talenty mianem
Archiwizatora, czyli osobnika, który zamykał wypociny Skryberiuszy w nieokreślonym miejscu nadziei, że kiedyś w przyszłości inny skryba znajdzie, otworzy i dokona
dekodacji szyfru z przeszłości.
Julian i Julianina ocknęli się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Poprzez łącza umysłów stałych wymienili kilka
danych. Owe dane były znaczące dla nich,
lecz bez znaczenia dla Organmaterii. Korzystając z historycznych źródeł Skryberiuszy i
Archiwizatorów ocknęli się oni bliżej siebie
niż pozwalały przepisy. W pewnym momencie zdarzyło się coś, czego nie odnotowano
od trzystu lat. Zdarzył się bowiem pocałunek Julianiny i Juliana. Była to rzecz niepojęta, lecz istotna z uwagi na dalekosiężne
skutki nowej cywilizacji opartej na regułach
ludzi mieszkających na planecie Ziemia.
Okazało się wtedy, że nudnony to coś więcej
niż marnowanie talentów. Zrozumiano bezsprzecznie, czym tak naprawdę są ludzkie
istnienia i jaka jest prawdziwa wartość życia.
Bo Co

W kożuchu
wszelijakimi tymi naszymi ludzkimi cestami, sztrekami, chałpami czy ogrodzyniami posiónków,
kiere nóm teraz trzeba stawiać
przeciw wilkóm. W zwiónzku
z tym móm informacje dlo gazdów po drugij strónie Oszetnice
i Olzy, że jednaczy sie ponoć za
dwa czy trzi roki mo na Mostach
stawiać nowy ekodukt ponad cestóm na Słowioki, coby ty wilki,
kiere nóm tu teraz grasujóm kole
Czantorii i Stożka mógły bezbiecznie przynść aji ku Połómóm
czy Kozubowej. Tóż se na to, partyjo, zawczasu narychtujcie. Zaś
przedwczorym, w pyndziałek, to
my mieli z roboty ónlajn obróny
raportów z programów badawczych za łóński rok.
Jak żech odwykłodoł swojóm
owczorskóm czynść, to żech se
wypnył kamere i mikrofón na
nołtbuku, potym żech se legnył
na gałcz i tak po leżónczku posłóchoł, o czym tam insi wykłodajóm. Myślym, że przi prezentacji „prosioczkorzi” żech na
chwilke aji zdrzymnył. Fajnacki
je tyn hółmofis. Wspóminóm na
powiedzónko pana profesora Kadłubca, kiere zabrzmiało kiejsi na
jego benefisie w Kasowym na Mostach – „Woż se roboty, przi kierej
możesz leżeć”.
Dziecka też teraz majóm ónlajnowóm nauke. Jano, ta łata,
już isto ku tymu kómputerowi
ganc przirosnył. Ani w przerwach
miyndzy lekcjami sie od niego
nie gnie, i zamiast sie przigotować na dalszóm nauke, to sie jyny
ze swoimi kolegami z klasy ónlajnowo strzilajóm, zawodzóm au-

tami abo majnkraftujóm. Inszych
to jakosi nie słychać, ale nasz
Jano ze słuchawkami na uszach
przi tym ponikiedy wrzeszczy
jako pawian. Dzisio żech go już
okantowoł i nakozoł mu, że jak
mo przerwe, to mo raczyj kapke poćwiczyć abo sie przelecieć
po polu. Zbył mnie z tym, że za
piynć minut mo dalszóm lekcje
i że sie do tego czasu nie starczy
ani oblyc. Ale po lekcjach jednakszy sóm od siebie gzuł na pole,
gónił z Ogarym po Wyrchgórze i
kuloł sie z nim we śniegu. Jakech
go przi tym widzioł, toch uczuł,
że mi już też to chybio.
Po wieczerzi żech zebroł termoske z herbatóm, kieróm mi
Danka wcisła pomimo moich
sprzeciwów, nasadziłech na głowe baranice, stawiłech sie w stodole po swój pastyrski kożuch i
poszłech wachować owce. Ni, że
by to było jaksi fest trzeba. Z poczóntkym zimy my tu dlo owiec
postawili porzóndniejszóm kotelnice z roksorowej siatki do betónu, zabezpieczónóm jeszcze elektrycznym pastyrzym i tu owce na
noc zawiyrómy. Myślym, że w tej
kotelnicy sóm nasze owce bezpieczne i że wilki już tu też były i
przekónały sie, że naszych owiec
sie nie nażeróm. Tu ku owcóm
uciekóm z tego ónlajn świata, w
kierym teraz żyjymy.
Już sie zrobiło ciepło w tym
moim kożuchu. Kupiłech go
przed rokami na torgu baranów w
rumuńskich Karpatach. Uszyty je
ze skur piynciu curkan – siostrzynic naszych wałaskich owiec. Ty
skury z wełnóm dłogóm aż 20 cm

SŁOWA Z KAPELUSZA /173/

Krzysztof Łęcki

NA POSIÓNKU PISANE /39/

Michoł
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Joanna Jurgała-Jureczka

Dialogi różne

P

rzed pandemią księgarnię mojego
przyjaciela Marka Pawlusa przy placu
Wolności w Katowicach odwiedzałem przynajmniej raz w tygodniu. I było
tak od ponad 30 lat. To świetna okazja, by z
inteligentnym, ciekawym świata i spostrzegawczym człowiekiem wymienić uwagi
dotyczące najważniejszych spraw Polski i
całego globu, a i piłkarskich nowinek. Nazwa księgarni, „Wolne słowo”, pozostała
jeszcze z czasów, kiedy od wiosny 1989 roku
sprzedawano w niej wydawnictwa tzw. drugiego obiegu, to znaczy wydawane poza zasięgiem cenzury. Ale jednocześnie i dzisiaj
doskonale oddaje ona panującą w księgarni
atmosferę. To miejsce, w którym klienci kupują książki, ale także – zdarza się – zaciekle dyskutują, nie tylko o książkach zresztą.

I

tywałem sobie jakiś czas temu książkę (sic!)
o znamiennym tytule: „Nie myśl, że książki znikną”. Jej autorzy przekonują, że niezależnie od inwazji Internetu, możliwości
jakie dają e-booki i inne cuda nowoczesnej
technologii, książki pozostaną, tak jak przeżyły pojawienie się kina, radia czy telewizji.
Opinia ta z różnych powodów wydaje mi się
przekonująca – książki pozostaną, i ja tak
właśnie sądzę. Ale w dzisiejszym felietonie
idzie mi o co innego. Chodzi mi mianowicie
o niepowtarzalną atmosferę, jaką dają niektóre, bo przecież nie wszystkie, księgarnie;
księgarnie rozumiane nie tylko jako miejsca, w których kupuje się książki, ale takie
miejsca, gdzie jest okazja o nich w niewymuszony sposób porozmawiać. Porozmawiać
zresztą nie tylko o książkach. Tak jak zdarzyło mi się to w pewien dżdżysty wieczór w
księgarni „Miejscownik” w Katowicach przy
ul. Warszawskiej. Zaryzykuję stwierdzenie,
że ich rola jest porównywalna z tą, którą niegdyś pełniły salony literackie czy literackie
kawiarnie. Nie ma ich już wiele. A bez nich
świat jest niewątpliwie uboższy.

Otóż właśnie Marek zwrócił mi kiedyś uwagę na pewien zapis w zbiorze „Silva rerum”,
autorstwa Mieczysława Grydzewskiego,
legendarnego redaktora przedwojennych
„Wiadomości Literackich”, a później londyńskich „Wiadomości”. Wskazał mi on
III
fragment, w którym redaktor Grydzewski
przypomina rosyjski „Przewodnik po WarOczywiście – uboższy, jak dla kogo. I –
szawie i jej okolicach”, tyle że pochodzący
gdzie. Dzisiaj króluje Internet. Tyle że polz roku 1873. Warszawa liczyła sobie wówsko-polskie rozmowy w mediach społeczczas 269 241 mieszkańców, czyli plus minus
nościowych nie zasługują w większości
tyle, ile dzisiejsze Katowice. Wspominam o
na miano rozmów. Tam się nie dyskutuje,
statystyce nieprzypadkowo, bowiem to ona
w nich się wali mocno, tego, z którym się
właśnie wypełnia niemal
„dyskutuje”, trzeba zaorać,
cały tekst Grydzewskiego
wysłać do psychiatry, albo
– i tak wylicza on liczebbodaj samemu poradzić
ność garnizonu wojskomu odstawienie (lub zmiawego (prawie 20 tysięcy
nę) leków, bo to przecież
Niezależnie od
chłopa), lekarzy, dentytakie oczywiste, że nawet
stów i felczerów, podaje
interlokutor-amator
da
inwazji Internetu,
liczbę piwiarni, restauradę-poradę… Ech, przyracji, cukierni i szynków,
pominają się niegdysiejsze
możliwości jakie
szpitali, lecznic, domów
rozmowy o pogodzie, że w
dają e-booki i inne
publicznych, a także hotym roku jest taka, a w zeteli z liczbą pokoi i ceną
szłym była inna, a prognocuda nowoczesnej
za nie; wymienia także
za na przyszły tydzień jest
teatry i podaje wiele jesztechnologii, książki taka, a taka, że będzie pacze innych danych opidać, że nie będzie padać, że
pozostaną
sujących realia Warszawy
są upały, albo ich nie ma,
sprzed stu kilkudziesięciu
i że to źle, albo i dobrze…
lat. Nas, tj. Marka i mnie,
Wszystko to uchodzić mozainteresowała podana –
gło – i słusznie uchodziło
za rosyjskim przewodnikiem – liczba war– za szczyty nudnej wymiany zdań. Pamięszawskich księgarń. Otóż było ich wówczas
tam wakacyjną opowieść pewnego faceta,
w tym mieście 56. I zadumaliśmy się – ile
który przepracował – jak twierdził – kilka
też jest księgarń dzisiaj, w XXI wieku, w Kalat w Egipcie: „Bardzo tam ciepło, latem
towicach, mieście starającym się – wreszcie
gorąco, ale i zimą bardzo ciepło. I dużo zanie tak dawno – zostać europejską stolicą
bytków. Piramidy. Ale nie tylko piramidy.
kultury. Czy nie jest ich przypadkiem nieNo i ten Nil. Bo te zabytki, to bardzo częco mniej niż pod koniec XIX wieku w Warsto niedaleko rzeki są itd.”. W zasadzie nie
szawie? A gdyby miało się okazać, że jest
wykraczał poza ten wątły niesłychanie zetak właśnie, to co miałoby to oznaczać? Na
staw spostrzeżeń. A przecież wyjść poza nie
pewno nic dobrego. I niewiele pomoże tłumógł każdy, kto choćby przeglądnął jakiś
maczenie się trendami ogólnoświatowymi.
turystyczny przewodnik po kraju faraonów.
Otóż, choć człowiek ów wydał się zgromaII
dzonemu towarzystwu beznadziejnym nudziarzem, to przecież jako zjawisko był choć
Owe trendy przybliżają bowiem nas, katowina moment ciekawy – bo zabawny. A był
czan, w równym stopniu do Paryża, Londyzabawny, bo jednostkowy. Z mediami sponu i Nowego Jorku, co do zupełnie małych,
łecznościowymi, ale też z internetowymi
zapyziałych miasteczek, a rzec można, iż
portalami, jest inaczej. W zasadzie – w zado tych ostatnich nawet znacznie bardziej.
leżności od internauty czy portalu – z góry
Przeczytałem gdzieś o pewnym mieście
wiemy, jaka będzie diagnoza i ocena rzeczyprzy wschodniej granicy, w którym w czawistości, a także prognoza na bliższą i dalsach PRL-u istniała jedna szkoła średnia, i
szą przyszłość. Nawet frazy i perspektywa
jedna, jeszcze przedwojenna, księgarnia. W
pokazywania szczegółów zdarzeń i zjawisk
czasach III Rzeczpospolitej, znaleźć możpowtarzają się z nużącą nachalnością.
na tam filię uniwersytetu, rozmaite szkoły
wyższe biznesu, marketingu i czego tam
IV
jeszcze. Ale stara księgarnia padła. Okazała
się za duża i na zbyt kulturalnym poziomie,
Może dzieje się tak dlatego, że ci wszyscy
książki w tej mieścinie można kupować już
do bólu przewidywalni fejsbukowicze nie
tylko w sklepiku z papierem i przyborami
zaglądają do księgarń, a już na pewno nie
szkolnymi. Oto „signum temporis”. Podczyzaczytują się w literaturze?


•••

sóm wyprawióne jyny na hrubo,
tymu do teraz fajnie wóniajóm żywymi owcymi i tak samo jako óny
sie nie bojóm mrozu ani deszcza
i dycki zagrzejóm i ochrónióm.
Sóm ale pieróńsko ciynżki. Z ciekawości żech tyn swój kożuch aji
zwożył. Mo 9,6 kila jak je suchy, a
jak zmoknie, to naisto jeszcze ze
2 abo 3 kila nabiere. Fajnie sie w
nim ale spi. Starczy kapke prziczympnyć, legnyć na jednóm jego
połówke, drugóm sie przikryć a
na kóniec wcióngnyć pod kożuch
aji nogi, jyny tak, coby przi tym
wiela śniega nie przibrać, bo to
potym odwilgnie i chłódzi w zadek.
Leżym już przi owcach pod kożuchym, ale i tak se jeszcze rozmyślóm o tym, jako sie zmiynio
świat. Jak sie gazdowało kiejsi,
jako gazdujymy teraz i jako to w
prziszłości bydzie wygłóndać.
Kto wiy? Możne już oto o pore
roków bydymy z chałpy od komputera zaganiać owce do koszora
drónami. Możne wilki bydóm nosić telemetryczne obroże, kiere
im dajóm elektroszok za każdym
razym, kiej sie za moc ku owcóm
czy cielokóm przibliżóm. Możme
za jakisi tyn czas bydymy po posiónku chodzić z wirtualnymi
brylami na oczach, kiere nóm
ukożóm jaki numero mo kiero
oczipowano owca, jakóm mo óna
teraz tymparature ciała i czy ji
nie chybio jakigo składnika w
pożywiyniu. Kotne owce bydóm
na chłostkach nosić takóm małóm kiśniczke, kiero pośle esemeske, że sie ta owieczka zaczyno kocić – tak, jako to już teraz u

krów ponikany funguje. Potym
isto bydzie nejwiynkszóm starościóm owczorzy jako przekónać
kónzumentów, że baranina abo
bryndza od owiec z posiónka sóm
przeca jyny lepsze od tych pochodzóncych kansi z bioreaktoru.
Myślym se ale, że aji w tych czasach, owczorze przeca jyny ponikiedy powypinajóm wszycki ty
elektróniczne paści, oblekóm se
stary kożuch i pudóm ku koszoru wachować owce, tak jako sie
to robi od starożytnych czasów.
Bo po prowdzie, to sedno sprawy
sie zaś tak moc nie miyni. Aji to
wachowani owiec je robota, przi
kierej mogymy leżeć.
Odewrziłech oczy. Lody chmur
spłynyły już z nieba a osamocóny
miesiónczek przewandrowoł nad
Wyrchgóre. Staróm sie wypluć
tyn kosmyk wełny z kożucha, kiery sie mi przilepił ku jynzyku. Tu
z wyrchu móm fajnie cieplutko,
ale nogi mi zpod przikrycio wyklejzły i teraz mnie oziómbajóm.
Miołech se ćmok do gumoczy
zebrać jaki porzóndke sztrykowane wełniane fusekle a ni zaś ty
ciynki skarpetki z obrozkym wielbłónda.
Stowóm. Śniyg pod moimi stopami zaskrzipoł mrozym. Owce
se leżóm z nóżkami schowanymi
w cieplutku pod swoim ciałym
i wyśmiywajóm sie z moji niezgrabności, z jakóm sie staróm
rozruszać swoje zciyrpniynte
kóńczyny. Dzwigóm kożuch ze
ziymie, strzepujym z niego śniyg,
chybiym go na ramióna i kroczóm ku chałpie, coby spisać to,
co teraz czytocie.


Poznańska wódka
i wiersze Kasprowicza

P

rzychodziły do niej
pisarki, wysyłały listy, książki z dedykacjami. Przynosiły bukieciki
konwalii, fiołki, gałązki mimozy. Same też były jak mimozy – delikatne, wrażliwe,
wzdychające i czułe. A ona
miała dosyć próśb o sprawiedliwy osąd, miała dość
ich słów podziwu dla jej wyrobionego smaku literackiego i twórczej finezji, ich natarczywego domagania się
wydrukowanej, jak najdłuższej wzmianki w gazecie
o ich najnowszym tomiku
wierszy lub opowiadań.
– Może mnie pani nawet
skrytykować, ale niechże
świat się o mnie dowie,
niech pozna moje imię i tytuły moich ich książek.
Zuzanna Rabska z domu
Kraushar, która w 1925 roku
została recenzentką w „Kurierze Warszawskim”, od
zawsze kochała książki i
czytała je zachłannie. Tym
razem jednak miała już
dość. I książek, i autorów, a
zwłaszcza autorek.
– Nabrałam przekonania,
że można dojść do porozumienia raczej z ludożercą,
niż z kobietą piszącą, pozbawioną talentu.

•••
W dwóch tomach wspomnień Rabska opowiedziała między innymi o grafomankach,
ale także i o tym, jak czytanie ratowało jej
życie. Zdawało mi się, że lektura tego rodzaju literackich pamiętników będzie piękna,
kształcąca, pełna metafor, nieomal poetycka, ale nudnawa. Nic podobnego. A opowieść o ratowaniu życia okazała się nie tylko
przenośnią.

•••
Trwała jeszcze pierwsza wojna światowa,
kiedy zachorowała na tyfus plamisty. Władze obawiały się wybuchu epidemii. Na
drzwiach jej domu w Warszawie umieszczono kartkę z ostrzeżeniem: Wstęp wzbroniony! Została odcięta od świata, jedzenie zostawiano jej pod drzwiami. Chorowała kilka
tygodni. Widziała rzeczy i ludzi, których nie
było. Pokój zaludniły wytwory jej wyobraźni. Kiedy gorączka spadła, a wraz z nią minęły majaki i zwidy, czekał ją żmudny powrót
do świata żywych.
Nadal nikt nie mógł się z nią kontaktować.
Kwarantanna, izolacja i epidemia znane
były światu już dużo wcześniej, choć nam się
zawsze zdaje, że od nas się wszystko zaczyna
i na nas skończy.
Zuzanna zaczęła czytać. A ponieważ jej
dom był pełen książek, więc brała je z półek po kolei i już nie była sama. Dyskutowała
z Hamletem i płakała z Ofelią, z przerażeniem patrzyła na brzydkiego Quasimodo;
walczyła z wiatrakami i zakochiwała się w
rycerzach. To wszystko świetnie rozumiem,
ale ze zdumieniem przeczytałam, że najbardziej zafascynowały ją wszelkiego rodzaju
encyklopedie. Czytała je strona po stronie.
Dosłownie – od „a” do „zet”.

● Zuzanna Rabska w młodych latach. Fot. ARC

Lekturę tę nazwała porywającą podróżą
przez olbrzymie obszary wiedzy, równie pasjonującą, jak romans pełen awanturniczych
przygód.

•••
Wróciła do żywych i wróciła do świata. Nie
tylko w wyobraźni. Oto jej „książkowe” wspomnienia z Harendy. Razem z mężem, przyjacielem Jana Kasprowicza, pojechała odwiedzić znanego poetę. Jego dom, rzecz jasna,
też wypełniały książki i rozmowy o książkach. Nie tylko. Bo była jeszcze cała radosna
kompania przyjaciół na czele z Leopoldem
Staﬀem. Zaczęto wiec peregrynację po okolicznych wsiach, jak napisała Zuzanna – „w
wiadomym celu”. Gospodarze, dumni, że
mają u siebie panów literatów, częstowali winem, a Kasprowicz zabawiał opowiadaniem
anegdot i historyjek. Oto razu pewnego jechał
pociągiem z Poznania do Krakowa i chciał
się zdrzemnąć. Przyjaciel szepnął na ucho
konduktorowi, że w przedziale jest „ten” Kasprowicz i bardzo chciałby mieć choć chwilę
spokoju. Przejęty konduktor natychmiast
zamknął cały przedział i chodził na palcach
pełen nieomal nabożnej czci.
– Dziękuję – powiedział przyjaciel – jak to
miło, że pan wie, z kim ma do czynienia.
A konduktor na to:
– Jakże miałbym nie wiedzieć?! Przecież
Kasprowicz fabrykuje w Poznaniu najlepszą
na świecie wódkę!

•••
Poeta, już troszkę rozochocony góralskim
poczęstunkiem, opowiedział o całym zdarzeniu wędrującemu „w wiadomym celu”
towarzystwu.
– I tak wygląda z bliska moja sława! – skwitował na koniec. – Ale i tak lepiej utonąć w
książkach, niż w poznańskiej wódce!
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Ojciec Mateusz
Sobota 30 stycznia, godz. 13.00

PIĄTEK 29 STYCZNIA
7.55 Pytanie na śniadanie 10.40 Panorama kraj 10.50 Pytanie na śniadanie
11.20 Przepis dnia 2 11.30 Na sygnale.
Śmiertelne nieporozumienie 12.00
Którędy po sztukę. Wacław Szpakowski 12.15 Co niesie dzień 12.30 M jak
miłość (s.) 13.20 Wilnoteka (mag.)
13.40 Tego się nie wytnie 15.00 Kasta. Przełożony 15.30 Kuchnia Jagiellonów. Rzeczpospolita Obojga
Narodów, czyli kuchnia złotego wieku
( 16.00 Między wierszami 16.25 Bajki
naszych rodziców. Bolek i Lolek 16.45
Bajki naszych rodziców. Reksio 17.00
Rodzinka.pl (s.) 17.30 Dziennik regionów 17.50 Gra słów. Krzyżówka (teleturniej) 18.20 Stacja innowacja 18.35
Mówimy po polsku. Jak dobrze rozmawiać o pogodzie 18.50 Na sygnale.
Śmiertelne nieporozumienie 19.20
Polonia Express 19.40 Alarm! 20.00
Polonia 24, pogoda, sport 20.45 Na
dobre i na złe (s.) 21.40 The Voice
of Poland. Przesłuchania w ciemno
23.55 Focus on Poland.

SOBOTA 30 STYCZNIA
7.00 Barwy szczęścia (s 7.55 Pytanie na śniadanie 11.15 Przepis dnia 2
11.20 Giganci historii. Narodziny Solidarności 12.15 Powroty 12.35 Nela
Mała Reporterka. Czarny las 12.50
Czy wiesz, że... 13.00 Ojciec Mateusz
19 (s.) 13.50 Na dobre i na złe (s.) 14.45
Hity kabaretu. Mały kac i inne hity Kabaretu K2 15.40 Wolny Ekran 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. Krzysztof Cugowski
19.40 Dobranocka 20.00 Polonia 24,
pogoda, sport 20.45 Ludzie i bogowie. Trzej muszkieterowie 21.40 Życie za życie. Maksymilian Kolbe 23.15
Muzyczna scena Halo Polonia 23.40
Hity wszech czasów.

NIEDZIELA 31 STYCZNIA
6.00 Polonia 24 7.00 Barwy szczęścia
(s.) 7.55 Pytanie na śniadanie 11.05
Wolny Ekran 11.25 Ziarno. Misja 11.55
Między ziemią a niebem 12.00 Anioł
Pański 12.15 Między ziemią a niebem
12.45 Rwanda 2020. Misje na wzgórzach. Błędne koło głodu 13.00 Transmisja mszy świętej z kościoła pw.
Świętych Apostołów Piotra i Pawła
14.15 Chłopi. Gody 15.15 Hity wszech
czasów 16.10 Powroty 16.30 Leśniczówka (s.) 17.30 Dziennik regionów
17.50 M jak miłość (s.) 18.45 Hity
kabaretu. Portfel i inne hity kabaretu
Łowcy 19.40 Dobranocka 20.00 Polonia 24, pogoda, sport 20.45 Artyści
(s.) 21.40 Geniusze i marzyciele. Henryk Magnuski 22.40 Uwaga - premiera!. Ptaki śpiewają w Kigali.

PONIEDZIAŁEK 1 LUTEGO
7.30 Gra słów. Krzyżówka (teleturniej) 7.55 Pytanie na śniadanie 10.40
Panorama kraj 10.50 Pytanie na
śniadanie 11.20 Przepis dnia 2 11.30
Barwy szczęścia (s.) 12.00 Turystyczna jazda 12.15 Co niesie dzień 12.30
Ludzie i bogowie. Trzej muszkieterowie 13.20 Polonia Express (mag.)
13.40 Kulturalni PL 14.35 Rok 1981.
Kalendarium 14.45 Gwiazdozbiór
TVP Rozrywka. Helena Majdaniec
15.15 Okrasa łamie przepisy. Fasole
zamiast ziemniaka 15.45 Zakochaj się
w Polsce. Pisz (mag.) 16.15 Zwierzaki
Czytaki. Uwaga na szelki 16.30 Domisie (dla dzieci) 17.00 Rodzinka.pl (s.)
17.30 Dziennik regionów 17.50 Gra

słów. Krzyżówka (teleturniej) 18.20
Polski sport na Zaolziu 18.50 Barwy
szczęścia (s.) 19.20 Nad Niemnem
(mag.) 19.40 Olá Polônia 20.00 Polonia 24, pogoda, sport 20.45 Miasto z
morza 21.40 Bardzo mocne kino nocne. Nowa. Idealna para 22.30 Kasta.
Nagłe wtargnięcie (s.) 23.00 Rwanda.
Polacy na misjach 23.55 Focus on Poland.

WTOREK 2 LUTEGO
7.30 Gra słów. Krzyżówka (teleturniej) 7.55 Pytanie na śniadanie 10.40
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 Miasto z
morza 13.20 Nad Niemnem (mag.)
13.40 Radio Siriri 14.45 Kasta. Nagłe
wtargnięcie 15.15 Smaki świata po
polsku 15.45 Prywatne życie zwierząt
4. Wokół pióra 16.15 Przyjaciele Misia i
Margolci 16.40 Margolcia i Miś zapraszają dziś 17.00 Lepsza połowa 17.30
Dziennik regionów 17.50 Gra słów.
Krzyżówka 18.20 Przystanek Zaolzie 18.35 Godki fest ucieszne 18.50
Barwy szczęścia (s.) 19.20 Magazyn
z Wysp 19.40 Alert Covid 20.00 Polonia 24, pogoda, sport 20.45 Ojciec
Mateusz 19 (s.) 21.40 Bardzo mocne
kino nocne. Nowa 22.30 Kasta. Obywatelskie zatrzymanie 23.00 Warto
rozmawiać 23.55 Focus on Poland.

ŚRODA 3 LUTEGO
7.30 Gra słów. Krzyżówka (teleturniej) 7.55 Pytanie na śniadanie 10.40
Panorama kraj 10.50 Pytanie na
śniadanie 11.20 Przepis dnia 2 11.30
Barwy szczęścia (s.) 12.00 Języczek u
wagi 12.15 Co niesie dzień 12.30 Ranczo 2 (s.) 13.20 Przystanek Zaolzie
13.40 Przystanek Historia 14.00 Giganci historii. Narodziny Solidarności
14.45 Kasta. Obywatelskie zatrzymanie 15.15 To je Borowicz. Podróże ze
smakiem 15.45 Wojciech Cejrowski
- boso przez świat 16.15 Zaczarowany
świat... 16.35 Nela Mała Reporterka.
Czarny las 16.50 Na koniec smaku i
jeszcze dalej 17.00 Lepsza połowa (s.)
17.30 Dziennik regionów 17.50 Gra
słów. Krzyżówka (teleturniej) 18.20
Studio Lwów 18.40 Powrót do przeszłości. Warszawa, syrena i mały fiat,
czyli PRL-owski świat 18.50 Barwy
szczęścia (s.) 19.20 Kierunek Zachód
19.40 Alarm! 20.00 Polonia 24, pogoda, sport 20.45 Ranczo 2 (s.) 21.40
Bardzo mocne kino nocne. Nowa
22.30 Kasta. Ubezwłasnowolniona
23.00 Szrajberka z Auschwitz 23.55
Focus on Poland.

CZWARTEK 4 LUTEGO
7.55 Pytanie na śniadanie 10.40 Panorama kraj 10.45 Pytanie na śniadanie 11.20 Przepis dnia 2 11.30 Barwy
szczęścia (s.) 12.00 Dzieła, arcydzieła.
Walery Goetel 12.15 Co niesie dzień
12.30 M jak miłość (s.) 13.20 Kierunek Zachód (mag.) 13.40 Szrajberka
z Auschwitz 14.45 Kasta. Ubezwłasnowolniona (s.) 15.15 Rączka gotuje
15.45 Mówimy po polsku. Jak dobrze
opowiedzieć o sposobach przemieszczania się 15.55 Studio Lwów 16.15
Al-chemik. Rdza (mag.) 16.30 Baw
się słowami. Ignacy Łukasiewicz
16.55 Nauka literek z Żużu. Literka W
17.00 Lepsza połowa 17.30 Dziennik
regionów 17.50 Gra słów. Krzyżówka
(teleturniej) 18.20 W obiektywie Polonii. Wschód 18.50 Barwy szczęścia
(s.) 19.20 Wilnoteka 19.40 Alert Covid 20.00 Polonia 24, pogoda, sport
20.45 Paradoks. Miłość (s.) 21.40
Bardzo mocne kino nocne. Nowa.
Genialny plan 22.30 Kasta. Wartość
względna (s.) 23.00 Polski sport na
Zaolziu 23.25 Cafe piosenka. Anna
Maria Adamiak 23.55 Focus on Poland.
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Polskie ślady w Poniewieżu

Z

inicjatywy dwóch Polek,
Heleny Wandy Urbanowicz
oraz Reginy Czyryckiej, na
budynku przedwojennego Gimnazjum Polskiego w Poniewieżu zawisła w grudniu ubiegłego roku tablica
upamiętniająca tę działającą na Litwie Kowieńskiej szkołę.
Polskie gimnazjum powstało w
1919 r. i działało aż do rozpoczęcia
okupacji sowieckiej krajów bałtyckich 80 lat temu. Polska społeczność
Poniewieża, choć dziś nieliczna, od
lat walczyła o upamiętnienie tego
śladu polskości na przedwojennej
mapie edukacyjnej Republiki Litewskiej. Udało się to jeszcze przed
świętami Bożego Narodzenia. Zielone światło dała rada miejska Poniewieża, nikt z radnych nie zagłosował
przeciwko.
Gimnazjum Polskie w Poniewieżu otwarto oficjalnie 7 lutego 1919
r. Jego długoletnim dyrektorem był
Hipolit Pereszczako. U progu niepodległości Litwy w szkole uczyło
się 80 uczniów, zaś w 1929 r., gdy
gimnazjum obchodziło dziesiątą
rocznicę powstania – 436. W ciągu
pierwszych 10 lat istnienia szkoły
wydano 151 świadectw maturalnych.
Jak twierdzi prof. Krzysztof Buchowski, historyk z Uniwersytetu w Białymstoku, poniewieskie gimnazjum
było jedyną polskojęzyczną szkołą
na Litwie, której maturę uznawały
do 1936 r. władze Republiki Litewskiej. Wśród absolwentów szkoły
byli m.in.: lekarz i działacz społeczności polskiej na Litwie Adam Dowgird, poeta emigracyjny Zygmunt
Ławrynowicz, a także dyrygent i pedagog Bolesław Piekarski. Do szkoły uczęszczali także hrabia Alfred
Tyszkiewicz oraz zmarły w 2015 r.
Antoni Rosen, dziedzic dworu w Gaczanach.
Od 1922 r. społeczność polska
Poniewieża i sporej części Litwy
Kowieńskiej zbierała pieniądze na
wybudowanie nowego gmachu przy
ul. Kranto 18 (Nadbrzeżnej 18), do
którego budowy przystąpiono w 1929
r. Nowy budynek szkoły oddano do
użytku w 1930 r. Gimnazjum Polskie

● W budynku przedwojennego Gimnazjum Polskiego w Poniewieżu funkcjonuje
dziś Centrum Wychowania Specjalnego „Šviesos”. Fot. ARC „Kuriera Wileńskiego”

działało w tym miejscu do 14 czerwca 1940 r., zostało zamknięte według
zarządzenia ówczesnego ministra
oświaty Litwy, jeszcze przed wejściem wojsk sowieckich na Litwę.
Jak przypominają Polacy z Poniewieża, po II wojnie światowej w gmachu polskiej szkoły działały m.in.
seminarium nauczycielskie i szkoła
specjalna dla dzieci niepełnosprawnych, która istnieje po dziś dzień pod
nazwą Centrum Wychowania Specjalnego „Šviesos”.
– Nam było smutno z tego powodu,
że duża część obecnych mieszkańców Poniewieża nic nie wie o tym,
że polskie społeczeństwo z pomocą
stowarzyszenia „Oświata” założyło
w 1919 r. Gimnazjum Polskie w Poniewieżu. Pierwotnie działało ono w
kilku wynajętych pomieszczeniach,
niezupełnie odpowiadających potrzebom szkoły – mówi Helena Wanda Urbanowicz (znana w Poniewieżu
jako Elena Vanda Urbanavičiūtė).
Jej ojciec Aleksander Urbanowicz
uczył się w tym gimnazjum, później
zaś troszczył się, by córka, już w sowieckim Poniewieżu, gdzie polskości
miało programowo nie być, nauczyła
się czytać i pisać po polsku.
Gdy latem 2019 r. odwiedziłem Poniewież i spotkałem się z Reginą Czyrycką, nauczycielką języka polskiego
na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w
Poniewieżu, kwestia upamiętnienia
przedwojennego gimnazjum była już
w toku.

Wcześniej bowiem bywało tak, że
z Polski przyjeżdżali potomkowie
absolwentów szkoły i żalili się, że na
terenie miasta nie ma żadnego znaku, iż do 1940 r. działało tutaj polskie
gimnazjum, jedno z trzech funkcjonujących w przedwojennej Litwie
(oprócz kowieńskiego i wiłkomierskiego).
W czasie wizyty krewnych z Warszawy Helena Wanda Urbanowicz
pierwszy raz sformułowała myśl, że
warto na tym gmachu odsłonić tablicę pamiątkową Gimnazjum Polskiego. Później włączyła się w tę sprawę
Regina Czyrycka (znana w Poniewieżu jako Čirickaitė), która jest emerytowaną bibliotekarką. Jej matka
Irena Kannówna również uczyła się
w tej szkole.
Co ciekawe, inicjatywa spotkała się
z życzliwością lokalnych historyków,
działaczy kultury, księży, jak również
uczniów języka polskiego z grupy Reginy Czyryckiej. Gdy 17 grudnia 2020
r. na forum rady miejskiej doszło do
głosowania w sprawie instalacji dwujęzycznej tablicy, nikt nie wyraził
sprzeciwu. Staraniom grupy inicjatywnej sprzyjał dyrektor Centrum
Wychowania Specjalnego „Šviesos”
Petras Leikauskas.
– Teraz w naszych marzeniach pozostaje uroczyste odsłonięcie tablicy,
któremu na razie przeszkadza kwarantanna – mówi „Kurierowi Wileńskiemu” Helena Wanda Urbanowicz.
„Kurier Wileński”/LITWA

Razem
osiągniemy wiele
Nigdy nie traćmy wiary, nadziei. Wiem, że jestem w kraju, gdzie rodzina jest na
pierwszym miejscu. To piękna wartość. Bądźmy jedną wielką rodziną również
na boisku – powiedział na wczorajszej konferencji prasowej Paulo Sousa, nowy
selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski. Dla 50-letniego Portugalczyka, który
zmienił na stanowisku Jerzego Brzęczka, było to pierwsze spotkanie z polskimi
dziennikarzami.
Janusz Bittmar

W

ybrałem
dla
Was
najważniejsze
przemyślenia Paulo Sousy,
który w czwartek na
większość pytań odpowiadał wprawdzie zbyt
ogólnie, ale stylem, opanowaniem, a także niekwestionowaną miłością
do futbolu zauroczył
wszystkich. Portugalski
szkoleniowiec nie będzie
miał dużo czasu na przygotowanie się do swojego
debiutu. Już w marcu Polacy zaliczą pierwsze spotkania w 2021 roku i to o
punkty eliminacji MŚ.

rojekt „Razem dla edukacji” został zainicjowany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” dzięki środkom przekazanym przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej
w ramach konkursu „Rodzina Polonijna”. Pierwsza część pilotażowego programu odniosła ogromny
sukces i pokazała potencjał edukacji alternatywnej, innowacyjnej,
którą można prowadzić równolegle
w szkołach w kraju i za granicą.
Jego miarą jest przeszło 6602 zadowolonych uczniów i nauczycieli
z 74 par szkół z Polski i 74 partnerskich placówek z 21 krajów: Anglii,
Armenii, Australii, Belgii, Białorusi, Czech, Francji, Hiszpanii, Irlandii, Kataru, Kirgistanu, Litwy,
Łotwy, Mołdawii, Niemiec, Rosji,
Szkocji, Ukrainy, USA, Włoch i Węgier.
Stowarzyszenie
„Wspólnota Polska”

● Jola Byrtus na trasie biegu. Fot. ARC

J

● Paulo Sousa (z prawej) na czwartkowej prasówce. Fot. PZPN

O Robercie
Lewandowskim

Z Robertem spotkałem się jeszcze
wcześniej, niż z wami. Ogień w
oczach „Lewego” jest autentyczny
i wiem, że razem możemy wiele
zdziałać. To niekwestionowany
lider i kapitan drużyny. Jego gra
motywuje pozostałych piłkarzy i
wciąż powtarzam, tylko jako zespół jesteśmy w stanie osiągnąć
sukces. Jestem Portugalczykiem,
ale to Lewandowski, a nie Cristiano Ronaldo, jest w moich oczach

Szkoła tożsamości
P

Duży sukces
Joli Byrtus

najlepszym
świata.

obecnie

piłkarzem

dę także na stałe fragmenty gry, na
ich realizację, a także obronę.

O piłkarskiej filozofii

O sztabie trenerskim

Liderów w drużynie musi być więcej. W mojej piłkarskiej filozofii systemy gry ulegają zmianie, różnią się
w zależności od rywala. Ważne, żeby
podejmować dobre decyzje z wyprzedzeniem, już na trzy mecze do przodu. Praca z kadrą narodową różni się
od obowiązków trenerskich w klubie.
W kadrze musimy wykorzystać tyle
czasu, ile mamy, a jest go znacznie
mniej, niż w klubie. Spory nacisk kła-

Prezes Zbigniew Boniek dał mi
wolną rękę. Mogłem wybrać współpracowników według własnego
klucza. W tym gronie znalazł się
też Hubert Małowiejski, świetny
polski analityk, który będzie ściśle
współpracował z moimi asystentami. Jestem otwarty na współpracę
z trenerami młodzieżówek, będę
na bieżąco śledził także rozgrywki
polskiej ekstraklasy.


eśli wszystko wypali, 8 lutego
Jola Byrtus, pochodząca z Nydku reprezentantka RC w biegach
narciarskich, wystartuje w mistrzostwach świata w Finlandii. Bilet do
Finlandii utalentowana biegaczka
wywalczyła podczas krajowych
mistrzostw w Nowym Mieście na
Morawach, gdzie w połączonych
zawodach juniorek i seniorek była
najlepsza spośród juniorskich zawodniczek.
Jola Byrtus podczas mistrzostw
RC w Nowym Mieście na Morawach
najbardziej wartościowy wynik uzyskała w sprintach, gdzie z grona juniorek jako jedyna przebiła się do
półfinału, w którym karty rozdawały już doświadczone narciarki. – To
był dla mnie pozytywny szok – powiedziała „Głosowi”.
Z powodu szalejącej na całym
świecie pandemii koronawirusa organizacja tegorocznych mistrzostw
świata w narciarstwie klasycznym

przypadła Finlandii, a dokładnie
miejscowości Vuokatti. Według
wcześniejszych planów juniorski
czempionat w narciarstwie klasycznym miał się odbyć najpierw
na Kubalonce, potem w Zakopanem, ale Polski Związek Narciarski
ostatecznie przekazał pałeczkę fińskim włodarzom. Oficjalny termin
rozpoczęcia – 8 lutego, zakończenie imprezy – 14 lutego.
Jola
Byrtus,
reprezentująca
obecnie barwy klubu Fenix Ski
Team Jesenik, nie stoi na straconej pozycji, spróbuje powalczyć o
jak najlepszy wynik dla czeskiej
kadry. Podobnie jak w całym sezonie narciarskim, również podczas
mistrzostw świata juniorów w Vuokatti będą obowiązywały surowe
obostrzenia sanitarne związane z
epidemią koronawirusa. Dotyczy
to zarówno biegaczy startujących
w Vuokatti, jak też skoczków rywalizujących w Lahti.
(jb)

POD PRYSZNICEM

Janusz Bittmar

● Projekt „Razem dla Edukacji” powstał m.in. z myślą o osobach uczących się
języka polskiego, historii i kultury poza Macierzą na wszystkich szczeblach edukacyjnych. Fot. ARC

bittmar@glos.live

B

rak pomysłu na lepszy futbol,
a także kiepskie relacje z kluczowymi piłkarzami kadry były
powodami, dla których Zbigniew
Boniek, prezes Polskiego Związku
Piłki Nożnej, w zeszłym tygodniu
pożegnał się z Jerzym Brzęczkiem,
zapraszając do tanga Portugalczyka, Paulo Sousę.
49-letni trener prowadził reprezentację Polski od lipca 2018 roku,
kiedy po nieudanym występie w mistrzostwach świata w Rosji zastąpił
Adama Nawałkę. Brzęczek, który
miał być kontynuatorem chlubnej
tradycji zwanej „polska myśl szkoleniowa”, w roli trenera wypełnił
tylko jedno zadanie – obowiązkowy
awans do mistrzostw Europy 2020

Wypijmy za zdrowie nowego trenera
(przełożonych z powodu pandemii
koronawirusa na bieżący rok). W
jesiennej Lidze Narodów z jaskini
polskiej myśli szkoleniowej zamiast
Platona (nie mylić z Platinim) wypełzły prawdziwe potwory. Z oglądania spotkań w wykonaniu biało-czerwonych bolały oczy, miałem
nawet wrażenie, że Brzęczek z meczu na mecz zakładał coraz słabsze
okulary. Albo nie widział, albo też
nie chciał widzieć regresji, jaka ogarnęła kadrę na przestrzeni ostatniego
półtora roku. Z rąk Adama Nawałki
bynajmniej nie przejmował drużyny w stanie rozsypki, z perspektywy
czasu ośmielam się twierdzić, że na
mundialu w Rosji biało-czerwoni
wcale nie grali tak kiepsko, jak suge-

rowali po powrocie z Rosji wiecznie
niezadowoleni polscy dziennikarze
(włącznie ze mną). W łatwej grupie
eliminacyjnej do Euro 2020 Brzęczek ze swoim zespołem mógł tylko
sprawić przykrą niespodziankę, na
całe szczęście obyło się bez kompromitacji. Na murawie tak idyllicznie
już nie było. Do historii polskiego
futbolu przejdzie pantomima Roberta Lewandowskiego po przegranym 0:2 listopadowym spotkaniu z
Włochami. Najlepszy piłkarz świata
w fatalnym pojedynku z Włochami
w Lidze Narodów po raz kolejny nie
miał wsparcia kolegów, biegał bez
ładu i składu, a w pewnym momencie jeden z włoskich graczy założył
„Lewemu” nawet przykrą dla każ-

dego piłkarza tzw. „siatkę” – zagrywając mu piłkę między nogami. Na
konferencji prasowej Lewandowski
symbolicznie milczał, świadkiem
takiej sytuacji po raz ostatni byłem
kilka lat temu w Ostrawie, gdzie z
kolei dziennikarze symbolicznie
milczeli, mając przed sobą aroganckiego, zadufanego trenera Martina
Pulpita. Szybko okazało się, że Brzęczek nie tylko nie poprawił słabych
relacji z gwiazdorem kadry, ale w
zasadzie to Lewandowski z braku
koncepcji sztabu trenerskiego poczuł się w zespole głównym selekcjonerem. A to zawsze początek
końca każdego trenera. Brzęczek
„odchodził” w zasadzie od zakończonych eliminacji do mistrzostw

Europy, Boniek tylko zwlekał z decyzją do stycznia 2021, tłumacząc
to powodami taktycznymi. Majowe
przedłużenie umowy z Brzęczkiem
do 31 grudnia 2021 było – ni mniej ni
więcej – zasłoną dymną, która miała uśpić czujność czwartej władzy
nad Wisłą. Długo czekaliśmy na tak
wyborną generację piłkarzy, grających w dodatku w czołowych klubach europejskich. Mamy najlepszego piłkarza FIFA i UEFA, wokół
którego nowy selekcjoner Paulo Sousa powinien stworzyć zespół głodny sukcesu. Portugalczycy mają w
kadrze Cristiano Ronaldo, my Paulo
Sousę. Zobaczymy, co z tego wyniknie w czerwcowych mistrzostwach
Europy. 
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I N F O R M AT O R
CO NA ANTENIE

Znajdź nas
na YouTubie

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


 GŁ-436

www.glos.live

FM. Archiwum audycji: radio.katowice.pl/Zaolzie.

CO W TERENIE
CZ. CIESZYN – Koło Macierzy
Szkolnej przy Polskim Gimnazjum w
Czeskim Cieszynie informuje, że Bal
Gimnazjum, który miał się odbyć 6
lutego br., zostaje odwołany. Data
kolejnego balu została ustalona na 12
lutego 2022 roku w Ośrodku Kultury
„Strzelnica” w Czeskim Cieszynie.

NEKROLOGI

PROGRAM TV

W głębokim smutku pogrążeni zawiadamiamy, że dnia 21 stycznia 2021
zmarł w wieku 75 lat nasz Kochany Ojciec, Brat, Dziadek, Teść, Szwagier
i Wujek

śp. JAN GALUSZKA

pochodzący z Karwiny-Darkowa, przez długi czas mieszkał
w Cz. Cieszynie-Sibicy, ostatnie lata spędził w Suchej Górnej
Ostatnie pożegnanie odbędzie się w ścisłym gronie rodzinnym.
Zasmucona rodzina.

GŁ-061

W głębokim smutku pogrążeni zawiadamiamy wszystkich krewnych, przyjaciół i znajomych, że 26 stycznia
2021 w wieku 92 lat zmarł nasz Kochany

Aktualizowany serwis
o Polakach na Zaolziu

ŻYCZENIA

JÓZEF DWOROK
z Suchej Górnej

Ostatnie pożegnanie Drogiego Zmarłego odbędzie się
w kręgu najbliższej rodziny.
W smutku pogrążona rodzina.
GŁ-066

We wtorek świętowała swój jubileusz życiowy

pani ALICJA PALA
ze Stonawy

Wiązankę najserdeczniejszych życzeń wszelkiej pomyślności przesyłają
przyjaciele ze Stawów. 
GŁ-065

Najszczersze wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

JÓZEFA DWOROKA
składają Tadek, Władek i Marysia z rodzinami. 

WSPOMNIENIA

GŁ-067

Serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci

inż. TADEUSZKA BONCZKA

wieloletniego członka MK PZKO Park Sikory
Dnia 29 stycznia obchodziłby swój jubileusz życiowy –
70. urodziny, nasz Kochany

żonie, córce Annie Jursa – prezes Koła i całej Rodzinie składają zarząd
i członkowie Koła.
GŁ-063

śp. VILÉM LAZAR
z Trzyńca-Końskiej

O chwilę wspomnień proszą żona oraz synowie z rodzinami.
GŁ-062

Wyrazy szczerego żalu i współczucia rodzinie

śp. MARII CYMOREK

długoletniej ofiarnej chórzystce oraz kierowniczce chóru „Harfa”,
działającego przy MK PZKO w Czeskim Cieszynie-Centrum
Ci, których kochamy, odchodzą za
wcześnie.

składają członkowie chóru i Miejscowego Koła.

Dnia 30 stycznia minie 20. rocznica
śmierci naszej Drogiej

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. ANNY RUSNOKOWEJ

MARII CYMOREK

zaś 23 grudnia 2020 upłynęło 35 lat od
zgonu Jej Drogiego Męża

wieloletniej koleżanki związkowej, rejonowej, doradczyni i pomocnicy
w naszej działalności,

śp. JÓZEFA RUSNOKA
z Nawsia

Z miłością i szacunkiem wspominają najbliżsi.

GL-059

…a w sercu pozostanie tęsknota, smutek i żal

śp. HELMUTA ŘAPKA
Z miłością, szacunkiem i żalem wspominają najbliżsi.

RK-006

Czym jest muzyka?
Może po prostu niebem,
z nutami zamiast gwiazd?

					

którą będziemy wspominać jako niezwykle pomocną i uśmiechniętą.
Wyrazy głębokiego współczucia i żalu składa rodzinie Zarząd MK PZKO
Czeski Cieszyn-Osiedle.
GŁ-064

Czuwajcie, bo nie wiecie,
w którym dniu Pan wasz przyjdzie.
Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili,
której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.

31 stycznia br. minie trzecia rocznica śmierci



GŁ-059

		

Ewangelia wg Marka

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 27 stycznia 2021 odeszła do wieczności po krótkiej chorobie nasza Kochana Siostra, Teściowa, Babcia, Prababcia, Szwagierka
i Ciocia

śp. ANNA BRODOWA

z domu Walica, zamieszkała w Karwinie-Raju
Ludwik Jerzy Kern

I z tego muzycznego nieba już 10 lat spogląda na swoją
córkę Alicję, rodzinę, wszystkich uczniów i przyjaciół

Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się w piątek 29 stycznia 2021 o godz.
10.00 z kościoła rzymskokatolickiego w Karwinie-Frysztacie na cmentarz w Raju. O wspomnienie i modlitwę prosi rodzina.
GŁ-071

śp. ALINA WOLNA



nauczycielka muzyki ze Stonawy

RK-002

GŁ-558

Człowiek odchodzi w najlepszym dla niego momencie,
chociaż nam ciężko się z tym pogodzić.
Żegnamy osobę gorącego serca, wyjątkowej skromności i życzliwości

śp. ANNĘ BRODOWĄ

Była Ona bardzo aktywna zarówno w Zarządzie Koła, jak i w Klubie Kobiet.
Wyrazy współczucia najbliższej Rodzinie składa Zarząd MK PZKO
w Karwinie-Raju.
GŁ-068
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„Głos” należy do Stowarzyszenia
Dzienników
Mniejszości Narodowych i Etnicznych Europy MIDAS

Pragniemy serdecznie podziękować rodzinie, Halinie Pasekowej, Karolowi Suszce za kwiaty i udział w pogrzebie. Księdzu Piętakowi za przeprowadzeni uroczystości pogrzebowej naszej Kochanej Mamusi

śp. EMILII BOBEK
Dziękujemy również wszystkim przyjaciołom, znajomym, sąsiadom
i aktorom Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego za wyrazy współczucia
i kondolencje. Córka Dorota z mężem.
GŁ-070

PIĄTEK 29 STYCZNIA

TVC 1

5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morderstwo (s.) 9.50 Pr. rozrywkowy 10.35
Doktor Martin (s.) 11.30 AZ kwiz 12.00
Południowe wiadomości 12.30 Sama
w domu 14.00 Na tropie 14.25 Reporterzy TVC 15.10 Pr. rozrywkowy 16.05
Losy gwiazd 17.00 Mieszkać jak… single
17.30 AZ kwiz 18.00 Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie jest mój dom? 18.55
Prognoza pogody, wiadomości, sport
20.10 Kukułki (s.) 21.05 13. komnata J.
Jackuliaka 21.35 Wszystko-party 22.30
Zawodowcy (s.) 23.25 Kryminolog (s.)
0.25 AZ kwiz.

TVC 2

5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne przedszkole 9.00 Najciekawsze miejsca na
świecie 9.55 Czescy naukowcy w topniejącej Arktyce 10.45 Einstein genialny 11.45 Człowiek plus 12.35 Królestwo
natury 13.10 Życie w powietrzu 14.00
Niezapomniany Concorde 14.45 Piekło na Ziemi 15.45 Yucatan 16.40 Granice w sercu 17.10 Sąsiedzi 17.40 Piłka
nożna: FK Mladá Boleslav – SK Sigma
Olomouc 20.20 Cudowna planeta 21.15
Biała królowa (s.) 22.20 Fargo (s.) 0.15
Rozstania i powroty (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 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 Szybko i wściekle
(film) 22.20 Wakacje (film) 0.10 Mentalista (s.).

PRIMA

6.15 Max Steel (s. anim.) 7.00 Nowy
dzień 9.10 M.A.S.H. (s.) 10.20 Pierwsza
czy druga (film) 12.25 Strażnik Teksasu (s.) 13.25 Policja Hamburg (s.) 15.25
Agenci NCIS (s.) 16.25 Policja w akcji
17.25 Wiadomości kryminalne 17.50
Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości
19.50 Pogoda 19.55 Showtime 20.15
Milioner wśród nas 21.30 Discopříběh
(film) 23.25 Policja w akcji 0.20 Agenci
NCIS (s.).

SOBOTA 30 STYCZNIA

TVC 1

6.00 Co umiały nasze babcie, a o czym
my zapomnieliśmy 6.25 Wesele Figara
7.05 Anusia i pan Pięciooczko (bajka)
7.50 O czarownicy Klotynce (bajka)
8.45 Gniazdo (s.) 9.45 Gejzer 10.15 Ojciec Brown (s.) 11.00 Pr. rozrywkowy
12.00 Z metropolii, Tydzień w regionach 12.25 Nasze hobby 13.00 Wiadomości 13.05 Ogniki bagienne (bajka)
14.00 O królewiczu Beczce (bajka)
14.45 Domowe wino (film) 16.15 Hercule Poirot (s.) 17.55 Kot to nie pies
18.25 Chłopaki w akcji 18.55 Prognoza
pogody, wiadomości, sport 20.10 Cuda
natury 21.20 Karel Svoboda – szczęśliwe lata 22.55 Maigret i dom sędziego
(film) 0.30 Miejsce zbrodni – Berlin (s.).

TVC 2

6.00 Teleranek 6.05 Rodzina Bławatków (s. anim.) 6.30 Świnka Peppa (s.
anim.) 6.40 Oli i Jula (s. anim.) 6.50
Masza i niedźwiedź (s. anim.) 7.05 Pan
Borsuk i pani Lisica (s. anim.) 7.20 Baranek Shaun (s. anim.) 7.30 Studio Kolega
9.00 Na hulajnodze 9.10 Nasza wieś
9.40 W poszukiwaniu piosenki 10.05
Wyszywane piękno 10.40 Jarmila Kra-

tochvílowa 11.00 Niesamowity świat
królików 11.50 W kamperze po Czechach 12.20 Lotnicze katastrofy 13.05
Babel 13.35 Trzej muszkieterowie (film)
15.20 Cuda starożytności 16.00 Prawda
o lwach 16.55 Kamera w podróży 17.50
Cudowna planeta 18.45 Wieczorynka
18.55 Sąsiedzi 19.25 Curriculum vitae
19.50 Wiadomości w czeskim j. migowym 20.00 Nędznicy (s.) 21.35 Włamywacze (film) 23.40 Porwanie Heinekena (film) 1.15 Łowca (s.) 2.10 Doktor
Foster (s.).

NOVA

6.15 Psi patrol (s. anim.) 7.10 Looney
Tunes Show (s. anim.) 8.00 Kacze opowieści (s. anim.) 8.50 Mały Sheldon
(s.) 9.10 O odważnym szewcu (bajka)
10.20 Celeste w Nowym Jorku (film)
12.05 Dzwoń do TV Nova 12.45 Zamieńmy się żonami 14.05 Nieodparty
urok (film) 15.55 Zakręcony (film) 17.40
Alvin i wiewiórki: Wielka wyprawa
(film) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda
20.20 Czarownica (film) 22.00 Jupiter:
Intronizacja (film) 0.25 Człowiek Tai
Chi (film).

PRIMA

6.05 Blade (s. anim.) 6.35 Bocianie historie (film anim.) 7.00 Meteor Monster
Truck (s. anim.) 7.15 M.A.S.H. (s.) 8.50
Autosalon.tv 9.50 Partička 10.40 Hudson & Rex (s.) 11.40 Milioner wśród
nas 12.50 Morderstwa według Agathy
Christie (film) 14.55 Prawdziwe morderstwa: Tajemnice starego domu (film)
16.50 Nie jestem sobą (film) 18.52 Pogoda 18.55 Wiadomości 19.50 Pogoda
19.55 Showtime 20.15 Asterix i Obelix:
W służbie Jej Królewskiej Mości (film)
22.40 Najwyższy wyrok (film) 0.40 Zemsta Różowej Pantery (film).

NIEDZIELA 31 STYCZNIA

TVC 1

6.00 Ciekawostki z regionów 6.25 Śladami gwiazd 6.50 O królewiczu Beczce
(bajka) 7.35 Saturnin (s.) 8.15 Uśmiechy
A. Moskalyka 8.55 Łopatologicznie
9.45 Kalendarium 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 kumburskiej Meluzynie (bajka) 14.00 Ty, ty,
ty, Moneti! (bajka) 14.35 Małżeństwa
z rozsądku (s.) 16.10 Rubin ma kolor
krwi (film) 17.25 List do ciebie 18.25 Co
umiały nasze babcie, a o czym zapomnieliśmy 18.55 Prognoza pogody, wiadomości, sport 20.10 Zbrodnie wielkiej
Pragi (s.) 21.15 168 godzin 21.50 Sprawa
martwych kolegów szkolnych (film)
23.20 Sprawy detektywa Murdocha (s.).

TVC 2

6.00 Teleranek 6.05 Rodzina Bławatków (s. anim.) 6.30 Świnka Peppa (s.
anim.) 6.40 Friends (film anim.) 7.05
Pan Borsuk i pani Lisica 7.15 Baranek
Shaun (s. anim.) 7.30 Studio Kolega
9.00 Czechosłowacki tygodnik filmowy
9.15 Poszukiwania utraconego czasu
9.35 Transmisja mszy 10.20 Nie poddawaj się plus 10.50 Nie poddawaj się
11.15 Królestwo natury 11.40 Słowo na
niedzielę 11.45 Magazyn chrześcijański
12.15 Magazyn religijny 12.40 Tajemnice Watykanu 13.35 Kot to nie pies 14.05
Dziennik młodych 15.00 Kolarstwo
przełajowe: MS 2021, Belgia 16.25 Hokej: HC Vítkovice Ridera – Mountfield
Hradec Králové 19.20 Ciekawostki z
regionów 19.50 Wiadomości w czeskim
j. migowym 20.00 Pojedynek w Corralu O.K. (film) 22.05 Tajne przez poufne
(film) 23.40 Lądowanie na Księżycu
1.10 Grantchester (s.).

NOVA

6.05 Psi patrol (s. anim.) 7.00 Looney
Tunes Show (s. anim.) 7.55 Kacze opowieści (s. anim.) 8.40 O żywej wodzie
(bajka) 9.55 Elita (film) 11.35 Czarownica (film) 13.20 Maska (film) 15.15 W
starym dobrym stylu (film) 17.05 Faceci
przy nadziei (film) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Słońce, siano,
truskawki (film) 21.40 Odłamki 22.15
Człowiek w ogniu (film) 1.05 Faceci
przy nadziei (film).

PRIMA

6.05 Blade (s. anim.) 6.35 Bocianie opowieści (s. anim.) 7.05 M.A.S.H. (s.) 8.00
Świat ogarnięty wojną 9.15 Prima Świat
9.45 Złote rączki 10.20 Gotuj jak szef!
11.00 Partia 11.55 Poradnik domowy
12.50 Poradnik Pepy Libickiego 13.15
Poradnik Ládi Hruški 13.55 Jak zbudować marzenie 14.55 Discopříběh (film)
16.50 Kocham cię w błękicie (film)
18.52 Pogoda 18.55 Wiadomości 19.50
Pogoda 19.55 Showtime 20.15 Martin
a Venuše (film) 22.30 Rocky V (film)
0.40 Przyrzeczenie (film).

PONIEDZIAŁEK 1 LUTEGO

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 Śladami
gwiazd 14.30 Sprawa martwych kolegów szkolnych (film) 16.00 Napisała:
Morderstwo (s.) 16.45 Podróżomania
17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne owce 18.00
Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie jest
mój dom? 18.55 Prognoza pogody, wiadomości, sport 20.10 Głowa Meduzy
(s.) 21.10 Reporterzy TVC 21.50 Muszę
cię uwieść (film) 23.20 Pr. rozrywkowy
0.15 AZ kwiz.

TVC 2

5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne przedszkole 9.00 Kamera w podróży 9.50
Niesamowity świat królików 10.45
Prawda o lwach 11.40 GEN – Galeria
elity narodu 11.55 Babel 12.25 Magazyn religijny 12.50 Telewizyjny klub
niesłyszących 13.20 Czechosłowacki tygodnik filmowy 13.35 Zakazany
bóg 14.00 Wspaniała Ameryka 14.55
Ostatnie tajemnice trzeciej rzeszy 15.50
Przygody nauki i techniki 16.20 Lotnicze katastrofy 17.05 Najazd Hitlera na
Wschód 17.55 Concorde 18.45 Wieczorynka 18.55 Przez ucho igielne 19.25
Znikające strony rodzinne 19.50 Wiadomości w czeskim j. migowym 20.00
Cuda starożytności 20.50 Concorde
21.40 Walk The Line (film) 23.50 Nędzne psy (film).

NOVA

5.55 Śniadanie z TV Nova 9.00 Ulica
(s.) 9.55 Spece (s.) 11.00 Co o tym sądzą
Czesi 12.00 Południowe wiadomości
12.30 Mały Sheldon (s.) 12.50 Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 14.05
Castle (s.) 15.00 Mentalista (s.) 16.57
Popołudniowe wiadomości 17.25 Co o
tym sądzą Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Spece (s.) 22.15 Zabójcza broń (s.) 23.10
Mentalista (s.).

PRIMA

7.00 Nowy dzień 9.10 M.A.S.H. (s.)
10.25 Droga do ciebie (film) 12.25 Strażnik Teksasu (s.) 13.25 Policja 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 zbudować marzenie
22.50 Hudson & Rex (s.) 23.50 Policja
w akcji 0.50 Agenci NCIS (s.).
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WEHIKUŁ CZASU

Tak było...
...tak jest

• Dziś ponawiamy zaproszenie do naszej fotograficznej zabawy, w której proponujemy Państwu wycieczkę do Frydka-Mistka na
rynek. Powyżej pocztówka z 1918 roku pochodząca z archiwum Jana Kubiczka.
Czekamy na propozycje współczesnego ujęcia. W gazecie zamieścimy pierwsze bądź najlepsze zdjęcie, jakie dostaniemy.
Fotografie prosimy wysyłać na: dabkowski@glos.live bądź info@glos.live. Serdecznie zapraszamy do współpracy!

KRZYŻÓWKA KOMBINOWANA
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Rozwiązaniem krzyżówki jest aforyzm, którego autorem jest Stanisław Jerzy Lec, właściwie Stanisław Jerzy de Tusch-Letz,
pseudonim literacki Stach (ur. 6 marca 1909 we Lwowie, zm. 7 maja 1966 w Warszawie) – polski poeta, satyryk, aforysta, tłumacz
literatury niemieckiej.
POZIOMO:
1. Michael, amerykański piosenkarz –
król popu
2. malarka, aktorka lub piosenkarka
3. zoolog zajmujący się rybami
4. format kompresji plików w komputerze
5. jeden z trzech w trójkącie lub strona
tułowia
6. przyrząd do obcinania paznokci
7. przyjaciółka Nel z powieści „W pustyni
i w puszczy”

8. inaczej wnioski
9. ROZWIĄZANIE DODATKOWE
10. ostatnia wola zmarłego
11. leczony u dentysty
12. brak krytycznego spojrzenia na otaczającą rzeczywistość
13. kończy grę w szachach
14. brytyjska grupa rockowa lub angielskie
„tak”
15. alpejka lub biatlonistka
16. dawniej: żołnierz pełniący służbę przy
oficerze

17. bezkrytyczne zachwycanie się własną
urodą.
PIONOWO: BIBLIA, CARMEN, CHINTZ,
EPISOM, GIEŁDA, GUTMAN, ISZTAR,
ITALIA, JARZMO, MEETRA, NABYTY,
NIKKEI, PATENT, SABAŁA, SOLINA,
SOZANT, STRAŻE, ŚLIZGI, USSURI,
WRÓBEL, ZGIERZ, ŹYWIEC.
Wyrazy trudne lub mniej znane:
ICHTIOLOG, IDEALIZM, KONKLUZJE, RAR

W

śród autorów poprawnych rozwiązań
zostanie rozlosowana książka. Rozwiązania

prosimy wysyłać na e-mail: info@glos.live.
Termin upływa w środę 10 lutego. Nagrodę
książkową za poprawne rozwiązanie krzyżówki
kombinowanej z 15 stycznia otrzymuje Tadeusz
Klimsza z Czeskiego Cieszyna. Autorem
dzisiejszego zadania jest Jan Kubiczek.
Rozwiązanie krzyżówki kombinowanej
z 15 stycznia:
NA USTACH MIÓD, A W SERCU LÓD

