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 Wszystko w rękach działaczy 
PROBLEM: Negocjacje dotyczące sprzedaży nieruchomości w Lasku Miejskim w Jabłonkowie dobiegają 
końca. Projekt umowy kupna-sprzedaży jest gotowy. O tym, czy nowym właścicielem sceny i kilku mniejszych 
nieruchomości stanie się miasto, zdecydują członkowie Koła PZKO.

Danuta Chlup

Kompleks, w którym odby-
wa się „Gorolski Święto”, 
leży na gruntach będących 

własnością miasta. Miejscowe 
Koło Polskiego Związku Kultural-
no-Oświatowego w Jabłonkowie 
jest właścicielem sceny, stoiska dla 
twórców, sanitariatów, a także in-
stalacji elektrycznych. Poszczegól-
ne stoiska należą do okolicznych 
kół PZKO. 

Miasto gotowe jest odkupić nie-
ruchomości jabłonkowskiego Koła 
za cenę 1 564 tys. koron. Burmistrz 
Jiří Hamrozi wyjaśnia, w jaki spo-
sób ją ustalono: 

– Już od trzech lat mamy przy-
gotowane pieniądze na kupno 
głównej i mniejszej sceny, toalet, 
instalacji elektrycznych. Wycena 
naszego rzeczoznawcy opiewała na 
1,1 mln koron. MK PZKO zaangażo-
wało własnego rzeczoznawcę, któ-
ry wycenił nieruchomości na 1,6 
mln. Zaakceptowaliśmy tę kwotę. 
Z tym, że na grudniowej sesji Rady 
Miasta ustaliliśmy, że pomniejszy-
my ją o 36 tys. koron, które prze-
suniemy do funduszu przeznaczo-
nego na remont kompleksu (mamy 
na ten cel 1 mln koron). Powodem 
jest wynik przeglądu instalacji 
elektrycznej, z którego wynika, że 
przewody nie odpowiadają nor-

mom. Według projektu koszty no-
wych instalacji elektrycznych w 
Lasku Miejskim będą wynosiły ok. 
800-900 tys. koron netto. Zrobimy 
nowe przewody, każda „buda” bę-
dzie miała własne przyłącze elek-
tryczne, nie będzie trzeba ciągnąć 
kabli pomiędzy chatkami. 

Władze miasta przekazały in-
formacje o niedużej zmianie ceny 
prezesowi MK PZKO, Janowi Ryłce. 
W tej chwili ratusz czeka na odpo-
wiedź Koła. 

– Decyzję o zawarciu umowy bę-
dzie podejmowało zebranie człon-
kowskie. O tym nie może zadecy-
dować zarząd, ponieważ chodzi o 
dużą kwotę oraz długoletnią tra-

dycję. Jednak zebranie na razie nie 
może się odbyć z powodu obostrzeń 
– informuje Ryłko. Prezes zastrze-
ga, że w tej chwili nie można jedno-
znacznie stwierdzić, czy umowa ze 
zmianami wprowadzonymi przez 
władze miasta zostanie podpisana.

– Czekamy na głosy i opinie na-
szej bazy członkowskiej. Na ostat-
nim zebraniu, które się odbyło, 
poruszaliśmy tę sprawę i okazało 
się, że niektórzy członkowie są 
przeciwni tej transakcji. Dlatego 
staraliśmy się przygotować teraz 
taką umowę z miastem, aby – jak 
się mówi – wilk był syty i owca cała. 

Prezes podkreśla, że kwota ok. 
1,6 mln koron, za którą nierucho-

mości mają być sprzedane, wynika 
wprawdzie z wyceny wykonanej 
na zlecenie Koła PZKO, jednak dla 
PZKO-wców nie jest ona do końca 
satysfakcjonująca. 

– Na podstawie naszej wyceny 
wartość sprzedawanego mienia 
wynosi 1,6 mln koron. W wyce-
nie zleconej przez miasto nie było 
niektórych rzeczy i my się o nie 
upomnieliśmy. Jednak nawet cena 
1,6 mln nie uwzględnia, niestety, 
wszystkich naszych inwestycji w 
Lasku Miejskim, chociaż rozumiem, 
że brana jest pod uwagę wieloletnia 
amortyzacja – tłumaczy Ryłko.  

Ciąg dalszy na str. 14

•••

Decyzję o zawarciu umowy będzie podejmowało 

zebranie członkowskie. O tym nie może zadecydować 

zarząd, ponieważ chodzi o dużą kwotę oraz długoletnią 

tradycję 
Jan Ryłko, 

prezes MK PZKO w Jabłonkowie

• Jeżeli umowa pomiędzy MK PZKO a miastem zostanie podpisana, Jan Ryłko (z lewej) przekaże scenę burmistrzowi Jiřemu Hamroziemu. Zdjęcia: NORBERT DĄBKOWSKI
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Kiedy niedawno w czeskim dzienniku telewizyjnym była 
mowa o możliwym wprowadzeniu kolejnych obostrzeń 
we Francji, moją uwagę zwrócił pewien szczegół. Chodzi-
ło konkretnie o zakaz nieuzasadnionego wychodzenia z 

domu, którego przestrzeganie miało być bezwzględnie egzekwowane 
przez stróżów prawa. Ścisły lockdown miał działać na wcześniej już 
sprawdzonych zasadach z wiosny ub. roku: kto chce wyjść z domu, 
musi mieć „papier” z jasno określonym celem swojej podróży, typu 
dentysta, supermarket itp. Czy zapowiadane restrykcje w końcu wpro-
wadzono, czy na razie z nich zrezygnowano, nie jestem pewna. Nie to 
jednak jest istotne. Istotny jest ów szczegół, o którym wspomniałam 
na początku. Kiedy bowiem reporter wyjaśniał widzom, że już wcze-
śniej stosowane zezwolenia na wyjście w domu musiały mieć formę 
drukowaną, wspomniał, że – aby ułatwić życie mieszkańcom – publi-
kowały je nawet miejscowe dzienniki.

Przyznam się, że w czasach, kiedy wszystko załatwia się on-line i na 
wszystko mamy kod QR, obudziło te we mnie pewną nostalgię. Nie 
dlatego, żebym już nie pamiętała, jak szeleści prawdziwa gazeta – z 
racji mojej profesji byłoby to co najmniej dziwne. Obudziło to we mnie 
nostalgię, bo przypomniałam sobie czasy, kiedy jeszcze „Głos Ludu” 
publikował kupony do dziecięcych konkursów czytelniczych, które 
później wycinały babcie i starsze ciocie. Tylko bowiem odpowiedź 
na oryginalnym kuponie się liczyła. Z upływem czasu od tej praktyki 
jednak odstąpiono. Skoro jednak w wielkim świecie takie staroświec-
kie metody, jak wycinanie formularzy zezwoleń z dziennej prasy 
nadal mają się dobrze, warto pomyśleć o podobnych rozwiązaniach 
na naszym podwórku. Nie mam na myśli podnoszenia nakładów 
papierowych gazet kosztem wprowadzania kolejnych ograniczeń sa-
nitarnych i zakazów. Ale powiedzmy, takie obowiązkowe drukowane 
skierowanie na test antygenowy albo szczepienie by pewnie naszym 
Szanownym Czytelnikom nie przysporzyło kłopotu, a sprzedaż tego 
lub owego drukowanego pisma mogłoby to skutecznie podnieść. 

DZIŚ...

5
lutego 2021

Imieniny obchodzą: 
Adelajda, Agata
Wschód słońca: 7.14
Zachód słońca: 16.45
Do końca roku: 329 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Gumy Balonowej
Przysłowia: 
„Gdy św. Agata po 
błocie brodzi, człek 
w Zmartwychwstanie po 
lodzie chodzi”

JUTRO...
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Imieniny obchodzą: 
Amanda, Dorota
Wschód słońca: 7.13
Zachód słońca: 16.46
Do końca roku: 328 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Głupkowatych 
Dzień Boba Marleya
Przysłowia: 
„Na dzień świętej Doroty, 
ma być śniegu nad płoty”

POJUTRZE...
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Imieniny obchodzą: 
Romuald, Ryszard, Teodor
Wschód słońca: 7.11
Zachód słońca: 16.48
Do końca roku: 327 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Najwyższej Izby 
Kontroli
Przysłowia:
„Kiedy w lutym rosa pada, 
nowe mrozy zapowiada”

ZDANIEM... Beaty Schönwald

POGODA

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

CZESKI CIESZYN
Polskie Gimnazjum szy-
kuje dwunastą edycję 
salonu artystycznego 
pn. „Przenikanie”. Tego-
rocznym tematem jest 
„Słońce”. Jeżeli sytuacja 
epidemiczna na to po-
zwoli, nadesłane prace 
zostaną zaprezentowane 
jak co roku w Teatrze 
Cieszyńskim. W przeciw-
nym razie będą do obej-
rzenia w specjalnej galerii 
internetowej. Młodzież 
gimnazjalna może wysy-
łać zdjęcia swoich dzieł 
wraz z opisem do końca 
bm. na adres: wladyslaw.
kubien@gympol.cz.
 (sch)

JABŁONKÓW
Miejskie Centrum Kul-
tury i Informacji JACKi 
ogłosiło nowy kon-
kurs, który ma na celu 
wspieranie turystyki w 
Beskidach. Jego warunki 
są proste. Wystarczy w 
ciągu najbliższych dwóch 
miesięcy odwiedzić sześć 
szczytów: Godulę, Wielki 
Soszów, Murzynkowy 
Wierch, Kozubową, Sla-
wicz i Smrk, na każdym 

zrobić 
pamiąt-
kowe 
zdję-
cie koło 
drogowskazu i 
wysłać je do końca 
marca pocztą elektro-
niczną do tej placów-
ki. Każdy uczestnik 
zdobędzie medal, 
prócz tego zostanie 
rozlosowanych sześć 
nagród. (sch)

KARWINA
Zarząd miasta zdecydo-
wał o wsparciu fi nanso-
wym dla miejscowych 
drobnych przedsiębior-
ców, których biznes 
ucierpiał na skutek 
ograniczeń związanych 
z pandemią COVID-19. 
Przedsiębiorcy, których 
obrót nie przekroczył w 
ciągu minionego okresu 
rozliczeniowego 6 mln 
koron, mogą liczyć na 
wsparcie do 20 tys. ko-
ron. Wnioski można zgła-
szać w dniach 15-22 bm. 
za pomocą elektroniczne-
go formularza dostępne-
go na stronie interneto-
wej miasta. O przyznaniu 

dotacji rozstrzygnie spe-
cjalna komisja. W sumie 
do rozdysponowania są 2 
mln koron.  (sch)

HAWIERZÓW
Województwo moraw-
sko-śląskie pozyskało 
środki fi nansowe z Unii 
Europejskiej na rewita-
lizację tzw. Starej Rzeki. 
Chodzi o pierwotny 
fragment koryta rzeki 
Łucyny, który na skutek 
regulacji toku rzeki został 
wyprostowany. Położona 
w błędowickiej dolinie 
między św. Janem i Łu-
cyną ślepa odnoga jest 
zabytkiem przyrody i daje 
schronienie zagrożonym 
gatunkom zwierząt, głów-
nie płazom i gadom. (sch)

KRESKĄ MALOWANE

KARWINA

CZESKI CIESZYN

HAWIERZÓW

Karin Lednická
pisarka, pochodząca z Karwiny

CYTAT NA DZIŚ

•••

Trylogię „Šikmý kostel” 

postanowiłam napisać, aby ożywić 

i przypomnieć historię mojego regionu

JABŁONKÓW

Rys. JAKUB MRÓZEK

• Zamiast demolki – renowacja. W centrum Ostrawy zostanie upiększony 
stary wieżowiec z lat 60. ub. wieku. Wyzwania podjęła się wybitna czeska 
architekt, Eva Jiřičná. Koszt renowacji: 390 milionów koron. Na zdjęciu wizu-
alizacja nowego budynku.  (jb)
Fot. mat. prasowe

Prace wreszcie postępują
Orłowianie mogą sobie pozwolić na 
umiarkowany optymizm. Po latach 
stagnacji nareszcie widać pierwsze 
efekty budowy rynku w Lutyni. – W 
czerwcu ub. roku na plac budowy 
wszedł nowy wykonawca. Wygląda 
na to, że tym razem prace zostaną 
dokończone. Jedna trzecia jest goto-
wa. Biorąc pod uwagę bardzo trudny 
rok, prace posuwają się stosunkowo 
dobrze – poinformowała Nataša 
Cibulkowa, rzeczniczka ratusza. 
Budowa o wartości 344 mln koron 
składa się z garażów podziemnych i 
domu wielofunkcyjnego. – Z powo-
du problemów z sieciami doszło do 
małego opóźnienia, lecz teraz naresz-
cie budowla rośnie jak na drożdżach. 
Termin dokończenia został ustalony 
na grudzień br. Jednak rzeczywisty 
termin można będzie określić dopiero 
po zimie, która prawdopodobnie nie 
powiedziała jeszcze ostatniego sło-
wa – uzupełniła Marti na Szotkowská, 
kierowniczka Wydziału Rozwoju i In-
westycji Urzędu Miasta. Zaapelowała 
do mieszkańców, aby wyrozumiale 
traktowali utrudnienia związane z 
pracami budowlanymi.  (dc)

•••
Przyjmują zgłoszenia
Polskie Towarzystwo Artystyczne 
„Ars Musica” oraz Centrum Peda-
gogiczne dla Polskiego Szkolnictwa 
Narodowościowego w Czeskim 
Cieszynie zachęcają rodziców, by w 
sytuacji, kiedy szkoły podstawowe 
działają tylko w ograniczonym za-
kresie, sami zgłaszali swoje dzieci do 
udziału w tegorocznym Festi walu 
Piosenki Dziecięcej. Termin składania 
zgłoszeń upływa 5 marca br. – Czasu 
nie ma już zbyt wiele, a bardzo nam 
zależy, żeby zorganizować ten festi -
wal tak, jak to zaplanowaliśmy 17 i 
18 marca br. w czeskocieszyńskim 
ośrodku „Strzelnica”. Regulamin oraz 
karty zgłoszeń są dostępne na naszej 
stronie internetowej www.arsmusica.
cz – informuje prezes PTA, Leszek 
Kalina. Organizatorzy jak co roku 
przewidują udział młodzieży polskich 
szkół podstawowych w pięciu kate-
goriach – trzech solowych oraz kate-
gorii duetów i zespołów. Przypomi-
nają również, że warunkiem udziału 
jest polska piosenka – w zgłoszeniu 
należy podać nazwiska autora muzyki 
i tekstu. 
– Chociaż nie wiemy, jak rozwinie się 
sytuacja epidemiczna w naszym kraju, 
przyjmujemy także zgłoszenia na 
Przegląd Cieszyńskiej Pieśni Ludowej, 
który ma się odbyć 5 maja br., rów-
nież w czeskocieszyńskiej „Strzelnicy” 
– zaznacza Kalina. (sch)

•••
Król Antoni
Znamy najpopularniejsze polskie 
imiona w 2020 roku. W kategorii 
imion męskich zdecydowanie wygrał 
Antoni, natomiast wśród imion żeń-
skich był… remis. Najpopularniejsze 
okazały się imiona Zuzanna i Julia, 
które zostały nadane w ubiegłym 
roku po równo 7351 dziewczynkom. 
Listę opublikował w środę Wydział 
Promocji Polityki Cyfrowej Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów. Na drugim 
miejscu wśród polskich imion żeń-
skich uplasowała się Zofi a – imię to 
nadano 7073 dziewczynkom. Dalej 
znalazła się Hanna (6658 dziew-
czynek), a w pierwszej dziesiątce 
żeńskich imion uplasowały się jeszcze 
kolejno: Maja, Lena, Alicja, Oliwia, 
Laura i Maria. 
Cały ogólnopolski ranking najpo-
pularniejszych imion znajdziecie na 
portalu dane.gov.pl. Zamieszczono 
tam także informacje, jakich wyborów 
dokonywali rodzice w poszczegól-
nych województwach. Co ciekawe, 
są regiony, w których rodzice poszli 
na przekór ogólnopolskim trendom. 
W województwie śląskim liderami 
rankingu byli jednak Julia i Jakub (w 
2019 r. Zuzanna i Jakub).  (wik)

Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

W SKRÓCIE

Kiedy w marcu 2019 roku 
obchodziliśmy na Zaolziu 
100. rocznicę urodzin 
pisarza, poety i dziennikarza, 
Henryka Jasiczka, pojawił 
się pomysł umieszczenia 
w Czeskim Cieszynie 
przy ul. Štefánika 124/20 
jego tablicy pamiątkowej. 
Dlaczego po upływie dwóch 
lat nadal jej nie ma?

Beata Schönwald

Na problem zwróciła uwagę na-
sza czytelniczka, odnosząc się 
do pisma, które pod koniec ub. 

roku radny Miloslav Vavrys wystoso-
wał do czeskocieszyńskiego ratusza w 
sprawie tablicy. W  odpowiedzi, którą 
uzyskał od przewodniczącego wydzia-
łu szkolnictwa i kultury, Miroslava 
Stařičnego, czytamy, że zezwolenia 
na umieszczenie tablic pamiątkowych 
oraz dokonywanie wszelkich innych 
zmian w miejskiej strefi e zabytków 
leżą w kompetencjach wydziału roz-
woju terytorialnego. Wydział ten, jak 
zauważył Stařičný, nie ma w ewidencji 

jednak żadnego wniosku o wydanie 
opinii w sprawie umieszczenia tabli-
cy pamiątkowej w strefi e zabytków. W 
2019 roku odbyła się bowiem na wy-
dziale tylko niefor malna konsultacja w 
tej sprawie z udziałem prezes Polskie-
go Związku Kulturalno-Oświatowego, 
Heleną Legowicz, nt. procedury skła-
dania takiego wniosku oraz warunków 
dotyczących wyglądu tablicy.

Prezes PZKO potwierdziła we wtorek 
„Głosowi”, że miasto Czeski Cie szyn 

Jasiczek zasługuje na tę tablicę
pod koniec 
grudnia ub. 
roku kon-
t a k t o w a ł o 
się z  nią 
w sprawie 
tablicy Ja-
siczka. – Po-
wiedziałam, 
że na razie 
nie ma po-
stępu w tej 
s p r a w i e , 
p o n i e w a ż 
d z i a ł a n i a 
prowadzone 
w tym kie-
runku przez 
grupę ini-
cjatorów ta-
blicy zosta-
ły w czasie 
p a n d e m i i 
z a w i e s z o -

ne. Ja również, jako prezes całego 
Związku, miałam w tym czasie 
zupełnie inne sprawy na głowie. 
Kiedy jednak rozliczymy ten rok, 
na pewno będę chciała, by sprawa 
tablicy upamiętniającej Henryka 
Jasiczka została doprowadzona 
do końca – podkreśliła Legowicz, 
zaznaczając, że ZG PZKO nadal 
będzie chętnie fi rmował działania 
osób, które w 2019 roku wystąpiły 
z tym pomysłem.

– To był pomysł mojego taty. 
Uważał, że Henryk Jasiczek zasłu-
guje na to, by mieć tablicę w cen-
trum Czeskiego Cieszyna. Dom, 
w którym mieszkał, stoi na rynku 
i codziennie wiele osób przecho-
dzi wokół niego – powiedziała re-
dakcji Alicja Branna. To ona była 
tą osobą, która przed niespełna 
dwoma laty prowadziła rozmowy 
z właścicielami kamienicy przy ul. 
Štefánika 124/20. – Jedna z lokato-
rek pamiętała jeszcze czasy, kiedy 
państwo Jasiczkowie mieszkali w 
tym domu. Właściciele kamienicy 
ustosunkowali się pozytywnie do 
naszej inicjatywy i wstępnie zgo-
dzili się na zainstalowanie tablicy 
na elewacji domu. Najpierw jed-
nak chcieli wiedzieć, jaki będzie 
jej wygląd i co zostanie na niej 
napisane. Zależało im również na 
tym, by u góry był tekst w języku 
czeskim. Postanowiliśmy uszano-
wać ich wolę – dodała Branna. Za-
nim jednak został wybrany projekt 
tablicy, który mógłby wchodzić w 
grę, sprawa utknęła w martwym 
punkcie, m.in. z powodu epidemii 
koronawirusa. – W tzw. międzycza-
sie zmarł mój ojciec. Myślę jednak, 
że wielu ludziom nadal zależy na 
tej tablicy. Jeśli zajdzie więc taka 
potrzeba, chętnie się zaangażuję w 
ciąg dalszy tej sprawy – zaznaczyła 
Alicja Branna. 

• Pomysł zainsta-
lowania tablicy 
upamiętniającej 
Henryka Jasicz-
ka pojawił się w 
związku z jego 
100. rocznicą uro-
dzin. Na zdjęciu z 
2019 roku córka, 
Danuta Palowska, 
z fotografi ą ojca. 
Fot. BEATA 
SCHÖNWALD

Najczęściej pieszo
Uczniowie w wieku 8-15 lat naj-

częściej chodzą do szkoły na 
piechotę. Takim wynikiem zakoń-
czył się Minispis 2020, który miał 
odpowiedzieć m.in. na pytanie, jak 
młodzież dostaje się do szkół. 

Własne nogi jako najczęstszy 
„środek lokomocji” podała prawie 
połowa (49,2 proc.) respondentów 
w tej grupie wiekowej. Na drugim 
miejscu uplasował się samochód 
– 16,9 proc. badanych przyznało, 
że do szkoły są zawożeni autem, 
na trzecim autobusy komunikacji 
miejskiej (14,9) i na czwartym auto-
busy międzymiastowe (14,2). Tylko 
ok. 3 proc. uczniów szkół podsta-
wowych i młodszych roczników 
gimnazjów wieloletnich dojeżdża 
do szkoły na rowerze, rolkach, hu-
lajnodze czy skateboardzie, przy 
czym większość z nich to chłopcy.

Z  danych zebranych w ramach 
Minispisu 2020 wynika również, że 
połowa badanych uczniów mieszka 
w niedalekim sąsiedztwie szkoły, 
ponieważ droga do szkoły zajmuje 
im mniej niż 10 minut. Pojawiają 
się jednak również bardziej ekstre-
malne przypadki, kiedy uczniowie 
poświęcają na dojazd powyżej 1 
godz. (1,1 proc. badanych), a nie-
którzy (0,5 proc.) nawet więcej niż 
dwie.

Na długi dojazd do szkoły skaza-
na jest jednak bardziej od uczniów 
podstawówek młodzież szkół śred-
nich oraz studenci uczelni wyż-
szych. W województwie moraw-
sko-śląskim najwięcej wyjeżdża ich 
codziennie z gmin powiatu frydec-
ko-misteckiego. Najczęstszym ce-
lem podróży za edukacją jest Ostra-
wa.  (sch)

Zmiany przy 
przekraczaniu granicy
Czesi wprowadzają 

kolejną zmianę do-
tyczącą przekraczania 
granicy. Od 5 lutego, 
aby wjechać na tery-
torium Czech z krajów 
wysokiego ryzyka, ko-
nieczne będzie okaza-
nie wyniku testu an-
tygenowego albo PCR. 
Bez testu przekroczenie 
granicy będzie możliwe 
w niektórych przypadkach tylko 
na okres 12 godzin.  Wprowadzona 
zostanie ponadto nowa katego-
ria dla krajów o bardzo wysokim 
ryzyku zakażenia. Od piątku, jak 
zapowiedziało wczoraj czeskie 
Ministerstwo Spraw Zagranicz-
nych, zaostrzeniu ulegną zasady 
dotyczące wjazdu na terytorium 
Republiki Czeskiej. Wprowadzenie 
surowszych przepisów jest podyk-
towane, jak argumentuje resort, 
niekorzystnym rozwojem sytuacji 
epidemicznej oraz obawami z po-
wodu rozprzestrzeniania się bry-
tyjskiego wariantu koronawirusa. 

– Mamy świetnych lekarzy i pie-
lęgniarki, ale nawet oni mogą sobie 
nie poradzić z szybkim wzrostem 
liczby hospitalizowanych zakażo-
nych nową mutacją wirusa – tłu-
maczył minister spraw zagranicz-
nych Tomáš Petříček. 

Każdy, kto będzie chciał prze-
kroczyć czeską granicę, przyjeż-
dżając z kraju oznaczonego na 
mapie  kolorem pomarańczowym i 
czerwonym, będzie musiał jeszcze 
przed podróżą (nie wcześniej niż 
48 godzin przed przekroczeniem 
granicy) wykonać test antygeno-
wy albo PCR. To obostrzenie od 5 
lutego będzie dotyczyło Finlandii, 
Grecji, Norwegii i Islandii (średnie 
ryzyko), a także Niemiec, Bułgarii, 
Węgier, Austrii i Polski (wysokie 
ryzyko). 

Jednakże w przypadku tych 
ostatnich – oznaczonych na czer-
wono, czyli także Polski – dodat-
kowo najpóźniej do pięciu dni od 
przyjazdu konieczne jest wykona-
nie testu PCR a następnie jego wy-
nik należy zgłosić do odpowiedniej 
dla danego regionu stacji sanitarno-
-epidemiologicznej. 

Ponadto w obu przypadkach po-
dróżny musi wypełnić elektronicz-
ny formularz wjazdowy – dostępny 
na stronie ministerstwa. 

Nową grupę tworzyć będą kraje 
o bardzo wysokim ryzyku zakaże-
nia – na mapie czeskiego systemu 
ostrzegania o ryzyku zakażenia 
koronawirusem zostaną one ozna-
czone kolorem ciemnoczerwonym. 
Podróżni, którzy będą chcieli od 
piątku wjechać do Czech m.in. ze 
Słowacji, Hiszpanii, Portugalii, Ir-
landii czy też krajów spoza Unii 
Europejskiej, zobowiązani będą 
do wykonania przed podróżą testu 
PCR (antygenowy nie wystarczy!), 
a po przekroczeniu granicy zostaną 
skierowani na pięciodniową kwa-
rantannę kończącą się ponownym 
testem PCR. Ponadto wprowadzony 
zostanie w tej kategorii 10-dniowy 
obowiązek (od dnia przyjazdu) no-
szenia maski ochronnej typu FFP2. 

Powyższe zasady nie dotyczą wy-
branych wyjątkowych przypadków 
– transportu międzynarodowego, 
tranzytu przez Czechy i pracowni-
ków transgranicznych.

Co powyższe zasady oznaczają 
dla mieszkańców Zaolzia, którzy 
chcą wyjechać do Polski i wrócić 
do Czech bez robienia testu i bez 
kwarantanny? Krótkie wypady nie 
wiążą się z żadnymi obostrzeniami. 
Kwarantanna ani testy nie są obo-
wiązkowe dla obywateli czeskich, 
którzy przebywali za granicą nie 
dłużej niż 12 godzin w ciągu ostat-
nich 14 dni. Nadal można pójść lub 
pojechać do Polski na zakupy, w od-
wiedziny, do fryzjera czy w innym 
celu. Ale uwaga – podróżni, którzy 
przekroczą granicę z Polską trans-
portem zbiorowym, a więc na przy-
kład autobusem lub pociągiem, kie-
rowani są w Polsce na kwarantannę 
(wyjątek stanowią m.in. osoby pra-
cujące lub studiujące w Polsce oraz 
osoby zaszczepione na COVID-19, 
posiadające zaświadczenie). W tej 
sytuacji najlepszym rozwiązaniem 
jest własny samochód lub piesze 
przejście granicy.  (dc, szb)

Na ratunek
Koniec wydobycia w kopal-

niach spółki OKD to nie tylko 
problem znalezienia nowego za-
trudnienia dla jej pracowników. 
To również problem setek fi rm, 
które do tej pory współpracowa-
ły z  OKD. – Z  OKD jest powiąza-
nych szereg fi rm, które świadczą 
dla spółki najróżniejsze usługi i 
zatrudniają przedstawicieli naj-
różniejszych profesji. Dla osób 
zatrudnionych bezpośrednio 
w OKD są przygotowane dobre 
programy socjalne, jednak dla 
pracowników fi rm zewnętrznych 
nie ma czegoś takiego. Dlatego 
województwo morawsko-śląskie 
wspólnie z  Izbą Gospodarczą, 
Związkiem Przemysłu RC oraz 
Morawsko-Śląskim Paktem Za-
trudnienia postanowiło zawiązać 
wspólną inicjatywę na rzecz rato-
wania dotychczasowych miejsc 
pracy – zaznaczył na wczorajszej 

konferencji prasowej zastępca 
hetmana ds. przemysłu, energe-
tyki i sprytnego regionu, Jakub 
Unucka. 

Według wstępnego rozeznania 
w grę może wchodzić nawet 5 tys. 
pracowników. Ilu z nich może 
niebawem znaleźć się na bruku, 
twórcy programu chcą stwier-
dzić za pomocą ankiet, które w 
tych dniach dotrą do dotychcza-
sowych kontrahentów  OKD. Ich 
zdaniem, jako koło ratunkowe 
mogą posłużyć tu planowane 
duże państwowe inwestycje w 
infrastrukturę regionalną. Przed-
siębiorcy mogą ponadto liczyć na 
pomoc w transformacji produk-
cji oraz w poszukiwaniu nowych 
rynków zbytu. Ważne jednak, 
żeby w okresie przejściowym nie 
pozbywali się swoich pracowni-
ków.

 (sch)
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Pisząc do nas, podaj swój wiek, klasę i adres szkoły, do której uczęszczasz.

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

Postcovidowy powrót 
do kondycji
Pomimo wielu miesięcy pandemii, COVID-19 pozostaje wciąż dużą niewiadomą. Są osoby, które przechodzą 
go bezobjawowo oraz takie, których infekcja przykuwa do łóżka na długie tygodnie. Wówczas w powrocie do 
normalnego życia potrzebna jest fachowa pomoc. Sanatorium płucne w Jabłonkowie stworzyło w tym celu 
Centrum Postcovidowe.

Beata Schönwald

Jestem przekonany, że nikt na 
razie nie wie, co COVID-19 po-
trafi  zrobić. Prawdą pozostaje 

jednak to, że sporo ludzi, którzy 
przeszli tę chorobę, ma nadal pro-
blemy zdrowotne. Logiczne więc, 
że my – jako sanatorium płucne z 
długoletnią tradycją i wykwalifi -
kowanym personelem – postano-
wiliśmy objąć ich fachową opieką i 
umożliwić im powrót do zdrowia i 
kondycji – mówi dyrektor placów-
ki, Jan Zawada.

W jabłonkowskim sanatorium 
darmo jednak szukać drzwi z na-
pisem Centrum Postcovidowe. Pa-
cjenci, którzy już przeszli chorobę, 
zajmują bowiem kilka różnych od-
działów. Pod pojęciem centrum na-
leży raczej rozumieć realizowany 
tu program powrotu do zdrowia. 
Jego gwarantem jest ordynator, 
specjalista w zakresie chorób płuc, 
Ivan Tudík.

Jednemu pomaga, 
innemu szkodzi
– Obecnie na naszych oddziałach 
mamy ok. 20 chorych na CO-
VID-19 oraz ok. 30-35 ozdrowień-
ców. Chorzy trafi ają do nas z regu-
ły z ciężkim przebiegiem. Zwykle 
chodzi o osoby, które wcześniej 
leżały na doraźnych oddziałach 
covidowych trzynieckiego szpi-
tala. Kiedy ich stan staje się w 
miarę stabilny, przenoszeni są 
do nas – informuje ordynator. Na 
jego oddział nie trafi ają pacjenci 
w najcięższym stanie, w związku 

z czym zwykle nie jest świadkiem 
dramatycznej walki o życie chore-
go. Na co dzień rozwiązuje jednak 
inne dylematy. – Pacjenci, którzy 
walczą u nas z covidem, często 
mają szereg chorób współistnie-
jących, na które przyjmują różne 
lekarstwa. Tymczasem niektóre 
leki na reumatyzm czy wysoki po-
ziom cholesterolu we krwi mogą 
wywoływać uszkodzenie płuc. W 
przypadku preparatów, u których 
takie skutki uboczne są częste, 
musimy to uwzględnić, ponieważ 
koronawirus może je spotęgować. 
Wówczas na okres przejściowy 
wstrzymujemy ich podawanie. 
Gorzej, kiedy chodzi o leki na ser-
ce. Wtedy musimy szukać takiego 
rozwiązania, które nie osłabi ani 
nie uszkodzi żadnego z tych ży-
ciodajnych organów – wyjaśnia. 
Dodaje, że kiedy uda się przejąć 
kontrolę nad chorobą, to również 
jej dalszy przebieg bywa często o 
wiele bardziej przychylny. 

Ciężki przebieg, długa 
rehabilitacja
Najcięższym skutkiem infekcji jest 
obustronne zapalenie płuc, które 
zwykle jest bardzo rozległe. – Co 
prawda rozwija się trochę wolniej 
niż pozostałe wirusowe zapalenia 
płuc, za to trwa dłużej, w efekcie 
czego zmiany na płucach obserwu-
jemy jeszcze po 2-3 tygodniach od 
pojawienia się infekcji. Z czymś ta-
kim nie mieliśmy wcześniej do czy-
nienia – stwierdza Tudík. Dodaje, 
że innym poważnym powikłaniem 
występującym przy COVID-19 jest 

nadmierna krzepliwość krwi. Aby 
zapobiec wystąpieniu skrzepów 
żylnych, pacjentom podawane są 
leki przeciwzakrzepowe. 

Jednak najbardziej typowym 
skutkiem ciężkiego przebiegu cho-
roby, z którym personel jabłon-
kowskiego sanatorium na co dzień 
musi się zmierzyć, jest osłabienie 
mięśni systemowych i oddecho-
wych. To powoduje, że pacjent 
postcovidowy nie potrafi  o wła-
snych siłach podnieść się z łóżka. 
Rozwiązaniem jest rehabilitacja. 
Tę jednak można rozpocząć dopie-
ro w momencie, kiedy lekarz ma 
pewność, że schorzenie płuc zo-
stało opanowane i pacjent nie jest 
narażony na zatrzymanie funkcji 
życiowych. 

– Program fi zjoterapii jest we 
wszystkich placówkach, które le-
czą postcovidowców, taki sam. 
W zależności od stanu zdrowia 
i możliwości ozdrowieńca ule-
ga jednak modyfi kacji. Ponieważ 
większość pacjentów, którzy tra-
fi ają do naszego sanatorium, leży 
na łóżku, rozpoczynamy zupełnie 
od podstaw. Najpierw próbujemy 
go zmobilizować do tego, żeby 
usiadł, a potem żeby wstał. Kiedy 
to się udaje, może zacząć trenować 
z chodzikiem – przybliża ordyna-
tor. Treningowi chodzenia, który 
jest podstawą powrotu do kondycji 
sprzed wystąpienia choroby, sprzy-
jają długie korytarze sanatorium. 
Kiedy chodzik nie jest już potrzeb-
ny, pacjent otrzymuje krokomierz, 
by wspólnie z fi zjoterapeutą mógł 
śledzić swoje postępy. – Wyznaje-

my zasadę, że rehabilitację należy 
przeprowadzać stopniowo, niczego 
nie przyspieszając. Ważne, żeby 
zaobserwować pozytywny rozwój. 
Ruch może spowodować pew-
ne obciążenie organizmu, ale nie 
może być czynnikiem stresującym. 
Innymi słowy, dopuszczalna jest 
krótkotrwała zadyszka – wyjaśnia 
jabłonkowski pulmonolog. Potem 
przychodzi kolej na specjalne ćwi-
czenia oddechowe, rozwijające 
klatkę piersiową oraz poprawiają-
ce tzw. stereotyp oddychania. To 
wszystko zajmuje długie tygodnie, 
a czasem nawet miesiące. 

Dla tych, którzy 
chorowali w domu
– Myślę, że dziś możemy śmiało 
powiedzieć, że rehabilitacja pa-
cjentów postcovidowych, którzy 
wymagali wcześniej leczenia szpi-
talnego, działa w naszym sanato-
rium sprawnie i przynosi pierwsze 
efekty. To, co jednak chcemy do-
piero wprowadzić i odpowiednio 
nagłośnić, to program rehabilitacji 
tych ozdrowieńców, którzy prze-
byli chorobę w domu. Wielu z nich 
czuje się w miarę dobrze lub skarży 
się tylko na drobne dolegliwości. 
Wiemy jednak z doświadczenia, 
że w takich przypadkach wyniki 
prześwietlenia płuc lub spirometrii 
mogą wykryć pewne powikłania 
– przekonuje dyrektor jabłonkow-
skiego sanatorium. 

Rozwiązaniem jest wizyta w gabi-
necie pulmonologa, a potem reha-
bilitacja. – Obecnie rozwijamy pro-
gram powrotu do zdrowia również 

dla pacjentów ambulatoryjnych i 
prowadzimy na ten temat rozmo-
wy z ubezpieczalniami. Tej sprawie 
chcielibyśmy się bardziej poświę-
cić, chociaż wiemy, że wymaga ona 
większego nakładu pracy, a nasz 
5-osobowy zespół fi zjoterapeutów 
już teraz robi, co może – przekonu-
je Tudík. Na razie fachową pomocą 
i radą służy przychodnia chorób 
płuc, do której z odpowiednim 
skierowaniem można się zgłaszać 
na specjalistyczne badania. – Jeśli 
wszystko jest w porządku z punktu 
widzenia układu oddechowego, a 
pacjent na skutek choroby stracił 
kondycję, wówczas zalecamy, żeby 
próbował się ruszać nawet pomi-
mo zmęczenia. Człowiek, który 
wcześniej prowadził aktywny tryb 
życia, może zacząć powoli do niego 
powracać. Ludzi po pięćdziesiątce i 
to niezależnie od tego, czy przeszli 
koronawirusa, zawsze przestrzega-
my przed intensywną aktywnością 
fi zyczną przekraczającą jedną go-
dzinę. Zwłaszcza u osób, które nie 
uprawiają sportu regularnie, może 
ona wywołać stres oksydacyjny, na 
który serce źle reaguje – przekonu-
je lekarz specjalista.  

Sanatorium w Jabłonkowie dysponu-
je 163 łóżkami na trzech oddziałach. 
Największym z nich jest oddział 
chorób płuc, który może przyjąć jed-
norazowo aż 105 pacjentów. Przed 
pandemią były to głównie osoby 
z przewlekłą obturacyjną chorobą 
płuc, a także gruźlicą, zapaleniem 
oskrzeli i astmą. Pacjenci trafi ali tu 
bezpośrednio z oddziałów chorób 
płuc, interny lub na skierowanie pul-
monologa. Gros pacjentów stanowiły 
osoby w zaawansowanym wieku. Je-
śli przyjeżdżał na leczenie sześćdzie-
sięciolatek, był uważany za młodzia-
na. Obecnie w sanatorium „króluje” 
COVID-19, w związku z czym wiek 
pacjentów nieco się obniżył. Chociaż 
wciąż przeważają starsi, pojawienie 
się osób w wieku 50-60 lat nie jest 
już niczym wyjątkowym.

10 tys. 
kroków powinien zrobić zdrowy 
człowiek w ciągu jednego dnia. Po-
stcovidowi pacjenci jabłonkowskiego 
sanatorium rozpoczynają od 2-3 tys. 
kroków. 

• Ordynator Ivan Tudík pokazuje zmiany na płucach spowodowane przez COVID-19.

• Budynek jabłonkowskiego sanatorium, w którym pacjenci po koronawirusie 
wracają do kondycji. Zdjęcia: BEATA SCHÖNWALD

Pierwszy 
serial »Bajki«
Brakuje Wam przedstawień Sceny Lalek „Bajka”? W takim razie 
zajrzyjcie do YouTuba. Właśnie dziś zostanie tam opublikowany 
ostatni odcinek polskiej wersji „Wielkiej bajki policyjnej”. 

Danuta Chlup

„Wielka bajka policyj-
na” na podstawie 
dzieła znanego 

czeskiego pisarza Karla Čapka 
miała premierę na żywo tylko w 
języku czeskim. Polska premie-
ra miała odbyć się w lutym lub 
marcu, niestety ze względu na 
to, że teatry nie mogą grać dla 
widzów, została odwołana. Ale 
reżyser, aktorzy i inne osoby 
związane ze Sceną Lalek „Baj-
ka” Teatru Cieszyńskiego nie 
próżnują podczas pandemii. 
Wyprodukowali fi lmową wer-
sję spektaklu. Ma postać serialu 
składającego się z pięciominu-
towych odcinków, które można 
oglądać w Internecie na kanale 
YouTube. W domu przed za-
śnięciem? W przedszkolu? To 
już zależy od pomysłowości 

dzieci, ich rodziców i nauczy-
cielek. 

– W tej chwili kończymy nasz 
serial, jednak nadal można go 
oglądać w Internecie. Chcieli-
byśmy go spopularyzować, za-
chęcić do obejrzenia jak najwię-
cej widzów – powiedział nam 
Jakub Tomoszek, kierownik ar-
tystyczny Sceny Lalek „Bajka”. 

– Wszystko robimy sami, czas 
pandemii sprawił, że uczymy 
się kręcenia fi lmu lalkowego, 
montażu. Nie angażujemy w 
to żadnej fi rmy zewnętrznej. 
Wydaje mi się, że z każdym od-
cinkiem idzie nam coraz lepiej 
– cieszył się pan Jakub. 

Internetowe spektakle „Baj-

ki” nie skończą się na „Wielkiej 
bajce policyjnej”. Teraz teatr 
rozpoczyna kręcić kolejny fi lm 
lalkowy – „Pinokia” Carlo Col-
lodiego. Powstanie zarówno 
polska, jak i czeska wersja. 

– Jeszcze się nie zdecydowa-
liśmy, czy to będzie jeden fi lm, 
czy serial. Ale przygotowania 
już się rozpoczęły – powiedział 
nam kierownik Sceny Lalek.

Prócz pracy nad fi lmami „Baj-
ka” przygotowuje spektakl ple-
nerowy. Zespół ma nadzieję, że 
latem nie będzie takich ścisłych 
obostrzeń jak obecnie i można 
będzie zagrać spektakl na żywo 
podczas różnych imprez plene-
rowych.  

Jak w łatwy sposób można znaleźć serial w Internecie? W 
wyszukiwarce na kanale YouTube wystarczy wpisać „Wielka bajka 
policyjna”, a następnie otworzyć playlistę i oglądać kolejne odcinki.

• „Wielką bajkę policyjną” można oglądać w Internecie. Fot. OLGA ZMELÍKOWA

Olimpiada w Gnojniku 

Miły Głosiku,
przesyłamy Ci zdjęcia z Zimowych Igrzysk Olimpijskich, które odbyły 
się w zeszłym tygodniu w naszym przedszkolu. Konkurencje olimpij-
skie zostały przeprowadzone w sali przedszkola i na śniegu w ogro-
dzie. Współzawodniczyliśmy w slalomie, biegu na nartach, skoku, cur-
lingu, łyżwiarstwie, rzucaniu śnieżkami, robieniu aniołków na śniegu 
i zjazdach na ślizgaczach. O zasadach gry w hokeja na lodzie opowie-
dział nam hokeista z drużyny Orłów, który odwiedził nas w swoim 
stroju sportowym z całym ekwipunkiem. Na ceremonii zakończenia 
otrzymaliśmy medale olimpijskie. Nad prawidłowym przebiegiem 
konkurencji czuwały nasze panie z przedszkola. Zachowywaliśmy się 
jak prawdziwi sportowcy. Kto wie, może kiedyś weźmiemy udział w 
prawdziwych igrzyskach? 

Żegnamy się okrzykiem olimpijskim:  „Każde dziecko o tym wie. 
Chcesz być zdrowy – ruszaj się”.

Przedszkolaki z gnojnickiego przedszkola im. Jana Kubisza

• Zjeżdżanie z górki to niesamowita frajda! Fot. ARC przedszkola

Anetka urodziła się 23 listopada ub. roku w słowackiej Trnawie. 
Dziewczynka ważyła 3140 g i mierzyła 48 cm. Jest trzecim dzieckiem 
szczęśliwych rodziców Moniki (z domu Juchna) i Jana Ďurovków, ma 
już czteroletnią siostrzyczkę Elenkę i dwuletniego braciszka Jakubka.

Anetka jest od urodzenia bardzo wesoła i uśmiechnięta. I nic w tym 
dziwnego, bo kiedy przyjeżdża do dziadków w Suchej Średniej, czeka 
na nią trójka wspaniałych kuzynów: Natalka, Tobiaszek i Viktorka. 

Wszystkiego dobrego życzą Anetce i całej rodzince dziadkowie, pra-
babcie oraz wujkowie. 

Aneta pochodzi od francuskiego imienia Annette, które z kolei wy-
wodzi się z hebrajskiego słowa „channah”, oznaczającego wdzięk i ła-
skę.  (dc)
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17 września-10 listopada 1980
Doktryna Stanisława Kani zakłada 

dążenie do rozbicia „Solidarności” 
poprzez podsycanie wewnętrznych 

konfl iktów między robotnikami a opozycyjną 
inteligencją. Sytuację zaognia aresztowanie 
przywódcy KPN – Leszka Moczulskiego. Lech 
Wałęsa i inni liderzy Związku podróżują po 
kraju – wszędzie witani są owacyjnie, a spo-
tkania z nimi gromadzą rozentuzjazmowane 
tłumy. Jednocześnie trwają już tajne przygo-
towania do wprowadzenia stanu wojennego.

24 września dochodzi do próby rejestracji 
NSZZ „Solidarność”, jednak Sąd Wojewódzki 
w Warszawie narusza statut Związku, samo-
wolnie wprowadzając zmiany do jego treści. 
W odpowiedzi Krajowa Komisja Porozumie-
wawcza – koordynująca działalność Związku 
– składa apelację i grozi strajkiem. Pertrakta-
cje KKP ze stroną rządową kończą się kom-
promisem, zakładającym uchylenie zmian i 
10 listopada NSZZ „Solidarność” zostaje za-
rejestrowany. 

Międzyzakładowy Komitet 
Założycielski NSZZ 
„Solidarność” w Gdańsku, 
w oświadczeniu
W całym kraju, w prasie centralnej i lokalnej 
mnożą się ataki na siły określane przez wła-
dze jako antysocjalistyczne, które rzekomo 
usiłują wcisnąć się do niezależnych związ-
ków zawodowych. Kampania ta zaczęła się 
już w czasie strajku. Pisano wówczas, że siły 
antysocjalistyczne podburzały robotników 
do strajków i narzucały im żądania nieza-
leżnych związków zawodowych. (...) MKZ 
oświadcza, że nic mu nie wiadomo o tym, 
aby jakieś siły antysocjalistyczne, teraz czy 
kiedykolwiek, usiłowały opanować niezależ-
ny ruch związkowy.

Gdańsk, 17 września 1980
„Biuletyn Informacyjny Solidarność”, 

Gdańsk, nr 15/1980

Jacek Kuroń,
doradca Krajowej Komisji Porozumiewawczej
Tymczasem zaczął się niebywale ostry atak 
na KOR i KPN. Personalnie na mnie i Moczul-
skiego. Po pierwsze, dokonano drobnego fał-
szerstwa w artykule ze „Spiegla”.

(…) Po wyjściu z aresztu (1 września) trafi -
łem w domu na konferencję prasową. Wśród 
dziennikarzy był moskiewski korespondent 
„Spiegla”, wracający z placówki do Niemiec. 
Po drodze postanowił napisać reportaż z War-
szawy. Skonstruował go w ten sposób, że moje 
mieszkanie na Mickiewicza jawiło się jako 
sztab dowodzenia. Swoją własną konstata-
cję, że to, co się stało, to wcale nie strajkujący 
robotnicy, ale precyzyjny, strategiczny plan 
KOR-u, podał w tym reportażu tuż po cytacie 
z mojej wypowiedzi. KOR – to sztab, a Wałęsa 
to marionetka, ofi cer liniowy. W takim mniej 
więcej duchu był cały reportaż. Nie wydaje 
mi się, żeby była to tylko bezinteresowna głu-
pota autora reportażu. W każdym razie treść 
artykułu była bardzo na rękę komunistom i w 
tym samym dniu, w którym ukazał się w „Der 
Spiegel”, nadały ten tekst telewizja czecho-
słowacka i moskiewska. W tym samym dniu! 
Trochę, jak na mój gust, za szybko.

Wrzesień 1980
Jacek Kuroń, „Gwiezdny czas. Wiary i winy dalszy 

ciąg”, Londyn 1991

Andrzej Gwiazda,
członek KKP
Już we wrześniu aresztowano Moczulskie-
go, a potem całe kierownictwo KPN, zanim 
zdołaliśmy ludziom wytłumaczyć, że jeśli 
się kogoś broni, to nie znaczy, że jego poglą-
dy się podziela. Można być nawet jego poli-
tycznym przeciwnikiem, a nie pozwolić, by 
siedział w więzieniu. Gdyby „Solidarność” 
stanęła całym frontem, moglibyśmy Moczul-
skiego wcześniej wyciągnąć z więzienia. Ale 

w Związku powstałby nieprawdopodobny 
kociokwik, bo cała linia „Solidarności” w od-
czuciu społecznym byłaby utożsamiana z li-
nią KPN. Na to nie mogliśmy sobie pozwolić.

Janina Jankowska, „Portrety niedokończone. 
Rozmowy z twórcami »Solidarności« 1980-1981”, 

Warszawa 2004

Erich Mielke, minister 
bezpieczeństwa państwowego 
NRD, w wytycznych 
dla jednostek operacyjnych 
ministerstwa
Wszędzie należy zapobiegać przejawom zara-
żania się NRD kontrrewolucyjnymi pogląda-
mi i rodzajami aktywności z PRL. (...) Należy 
niezwłocznie przedsięwziąć środki koniecz-
ne do operacyjnego opracowania lub kon-
troli wszystkich osób, o których wiadomo, że 
utrzymują one kontakt i stosunki z antyso-
cjalistycznymi siłami w PRL. (...) Szczególnie 
należy zwracać uwagę na negatywno-wrogie 
środowiska z kręgów inteligencji, kultury i 
sztuki oraz z kręgów kościelnych.

Berlin, 9 października 1980
Karnawał z wyrokiem. „Solidarność” 1980-81, 

Warszawa 2005

Antoni Antolak,
przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” w Zespole Szkół Mechanicznych 
w Nowym Targu
Gdy 19 października Lech przyjechał do Nowe-
go Targu, na lodowisku był nadkomplet ludzi.

 Spotkanie z Wałęsą to było coś, co stawiało 
człowieka na nogi. Było w tym coś niesamo-
witego, kiedy pełna hala zaśpiewała „Jeszcze 
Polska nie zginęła...”. Taki dreszcz po czło-
wieku przeszedł, widać było tę moc. Wałęsa 
mówił, że ten system musimy naprawić, że 
tak nie może być. Wręczałem mu ciupagę, 
Rózia Bigos – obraz Matki Boskiej Ludźmier-
skiej, a Kazek Piszczek nałożył mu na głowę 
kapelusz góralski. To spotkanie dodawało 
ducha, każdy wychodził z przekonaniem, że 
to, co robi przy zakładaniu „Solidarności”, 
robi słusznie, że ma mocne oparcie.

Nowy Targ, 19 października 1980
„Wolność i prawda. NSZZ »Solidarność« Nowy 

Targ i NSZZ RI »Solidarność« Podhala, Spisza 
i Orawy w latach 1980-1981 we wspomnieniach 

założycieli”, Kraków 2003

Leonid Breżniew
I sekretarz KC KPZR, 
na posiedzeniu Biura Politycznego
W Polsce pełne rozpasanie kontrrewolucji 
(...). Wałęsa jeździ z jednego końca na drugi, 
z miasta do miasta, wszędzie przyjmują go z 
honorami, a polscy przywódcy milczą, prasa 
także, telewizja nie występuje przeciw anty-
socjalistycznym elementom. Może rzeczywi-
ście trzeba będzie wprowadzić stan wojenny.

Moskwa, październik 1980
Witalij Pawłow, „Byłem rezydentem KGB 

w Polsce”, Warszawa 1994

Wiesław Chrzanowski,
doradca KKP
Sędzia (Zdzisław) Kościelniak w ciszy odczy-
tał całą sentencję, a w niej dokonane przez 
Sąd zmiany w statucie, polegające na dopisa-
niu akapitu o uznaniu zasad ustroju socjali-

stycznego, o uznaniu PZPR za siłę sprawującą 
kierowniczą rolę w państwie, o akceptacji so-
juszy międzynarodowych, o wyrzeczeniu się 
przez Związek roli partii politycznej, oraz na 
wykreśleniu postanowień o strajku. Zapano-
wało niesamowite wzburzenie.

Warszawa, 24 października 1980
„Pół wieku polityki, czyli rzecz o obronie czynnej. 

Z Wiesławem Chrzanowskim rozmawiali Piotr 
Mierecki i Bogusław Kiernicki”, Warszawa 1997

Krajowa Komisja 
Porozumiewawcza 
w oświadczeniu
W dniu dzisiejszym Sąd Wojewódzki w War-
szawie po jawnej rozprawie wydał postanowie-
nie, mocą którego orzekł rejestrację naszego 
Związku, jednocześnie dokonując w arbitralny 
i jednostronny sposób zmian w naszym statu-
cie. (...) W naszej pracy kierować się będziemy 
uchwalonym przez nas statutem bez wniesio-
nych przez Sąd poprawek. Jednocześnie za-
skarżamy orzeczenie Sądu Wojewódzkiego w 
części wnoszącej zmiany w naszym statucie. 
Oświadczamy, że ich nie przyjmujemy.

Gdańsk, 24 października 1980
„Biuletyn Informacyjny”, Gdynia, nr 37/1980

Jacek Kuroń
Najpierw dowiaduję się od Gwiazdów, że Pre-
zydium gdańskie przenosi się już do Stoczni 
i rozpoczyna strajk. Groza. Idę do Mazowiec-
kiego (...). Okazało się, że mamy zbliżoną 
ocenę całej sprawy. Tę samą miał Karol Mo-
dzelewski. Trzeba jechać na rozmowy do War-
szawy. W wypadku, gdyby nie dały rezulta-
tów, należy zapowiedzieć strajk ostrzegawczy. 
(…) Na przerwie w małej salce zebraliśmy się: 
Wałęsa, który był przeciwny strajkowi, Stocz-
nia i ludzie z Prezydium, czyli głównie WZZ-
-owcy (dawni członkowie Wolnych Związków 
Zawodowych). Długo ich przekonywałem – 
wreszcie zaakceptowali tę formułę.

Gdańsk, 26 października 1980
Janina Jankowska, „Portrety niedokończone…”

Wiesław Chrzanowski
W wyniku rozmów uzyskaliśmy zobowią-
zanie, że rozprawa w Sądzie Najwyższym 
odbędzie się 10 listopada, choć nie tylko nie 

złożyliśmy jeszcze rewizji, ale nawet nie do-
tarło do nas uzasadnienie wyroku. W trakcie 
obrad urzędnik przywiózł nam to uzasadnie-
nie z Sądu Wojewódzkiego. Tak to wyglądała 
sprawa niezawisłości Sądu.

Warszawa, 31 października 1980
„Pół wieku polityki, czyli rzecz o obronie czynnej…”

Karol Modzelewski,
doradca KKP
Brałem wraz z Mazowieckim i Andrzejem 
Gwiazdą udział w negocjacjach poufnych z 
Tadeuszem Grabskim, Sylwestrem Zawadz-
kim i Józefem Bareckim, które uzgodniły plat-
formę kompromisu czy też listka fi gowego dla 
władzy, która wycofała się z konfl iktu rejestra-
cyjnego. (...) Grabski zapewniał, że Sąd uchyli 
wpis Kościelniaka, a na nasze żądanie zgodził 
się również, że uzasadnienie nowego wyroku 
musi być czysto prawnicze, nie zaś polityczne. 
Bez powołania się na formułkę o kierowniczej 
roli, jedynie przytoczenie dokumentów, w któ-
rych ta „rola” się znajduje. I trzeci punkt – że 
żadna ze stron nie będzie dąć w propagando-
we fanfary, że odniosła zwycięstwo.

Warszawa, 31 października 1980
Janina Jankowska, „Portrety niedokończone…”

Wiesław Chrzanowski
Wokół budynków Sądu zgromadziły się ty-
siące ludzi. Do środka wpuszczono tylko 
członków KKP i pełnomocników. (...) Gdy 
(Sąd) ogłosił postanowienie o zarejestrowa-
niu Związku, zapanował entuzjazm. Po twa-
rzy sekretarki Sądu leciały łzy, gdy z ulicy 
dobiegły potężne okrzyki: „Niech żyje Sąd 
Najwyższy!”. Przewodniczący składu sędzia 
Witold Formański na zakończenie uzasad-
nienia wyraził przekonanie, że jest to chwila 
historyczna i dlatego podejmującej działal-
ność zalegalizowanej „Solidarności” pragnie 
złożyć najlepsze życzenia zrealizowania 
swych zadań i zamierzeń. (...)

Z gmachu Sądu Wałęsę wyniesiono na rę-
kach. Powiedział kilka zdań o potrzebie po-
rozumienia, po czym zaintonował „Boże, coś 
Polskę”, kończąc: „Ojczyznę wolną racz nam 
wrócić Panie”.

Warszawa, 10 listopada 1980
„Pół wieku polityki, czyli rzecz o obronie czynnej…”

• Warszawa, 24 października 1980. Rejestracja 
NSZZ „Solidarność” w Sądzie Wojewódzkim. Od 
lewej: Lech Wałęsa, Bogdan Lis, Zbigniew Bujak, 
Tadeusz Mazowiecki, Wiesław Chrzanowski, Jan 
Olszewski.

• Gdańsk, Stocznia im. Lenina, 3 października 
1980. Jednogodzinny strajk ostrzegawczy w 
proteście przeciwko nierealizowaniu przez wła-
dze Porozumień Sierpniowych. Zdjęcia Wojtek Łaski/
East News, Janusz Uklejewski/ CAF/ PAP

ADAM PALOWSKI (10 KWIETNIA 1943-29 STYCZNIA 2021)

Odszedł jeden z ostatnich, 
co tak poloneza wodził
Był wszystkim – plastykiem, początkującym literatem, dramaturgiem, choreografem, reżyserem, śpiewakiem, 
społecznikiem, pasjonatem folkloru, duszą towarzystwa, nade wszystko dobrym człowiekiem, który każdemu chciał 
pomóc. Wszystko wyniósł z domu. I tak to jest. Czym skorupka za młodu nasiąknie... 

Daniel Kadłubiec

Więc jaka była ta Jego dzie-
cięcość i młodość? Któż 
by pomyślał, że taki folk-

lorysta urodzi się w Boguminie?! A 
jednak. Tu też przez pięć lat chodził 
do nieistniejącej już polskiej szkoły 
ludowej, by potem przenieść się do 
wydziałówki dolnolutyńskiej. Po 
8. klasie było oczywiste, że pój-
dzie do Gimnazjum Orłowskiego 
co najmniej z dwóch powodów. 
Pierwszy – miał humanistyczną 
duszę z wyraźnym odcieniem ar-
tystycznym, drugi – jego ojciec, 
Władysław, był tam profesorem, a 
dobrze jest mieć syna na oku. A po 
maturze? Uzdolniony plastycznie 
śnił o architekturze, ale zapropo-
nowano Mu budownictwo na pra-
skiej politechnice. Spróbował, nie 
spodobało się i wrócił do swoich. 
Postanowił wejść do górniczego 
fachu i takim sposobem zrósł się 
z kopalnią Armii Czechosłowac-
kiej, pnąc się, niczym po fartach, 
po drabinie zawodowych szczebli. 
Został cenionym mierniczym, po-
tem technikiem projektantem. I 
też się wtedy ożenił, o czym niżej, 
a był to rok 1969, z panną równie 
urodziwą, co błyskotliwą, świetną 
polonistką Jadwigą Jacakówną, 
późniejszą znakomitą dyrektorką 
podstawówki w Karwinie-Nowym 
Mieście, która to szkoła za jej ka-
dencji była bastionem kultury, 
także ludowej. Wspierana przez B. 
Bednarza stworzyła dwa zespoły 
– „Dziołchy” i „Syncy z Kolónije” 
oraz „Gizdy”, które rozsławiły nie 
tylko Karwinę, ale całe Zaolzie da-
leko poza ich granicami.

Drogi do folkloru
Zaczęło się tak. W Gimnazjum Or-
łowskim wystawiano „Krakowia-
ków i Górali”, oczywiście z Adamem 
Palowskim, który był tak widoczny, 
że od razu ściągnięto go do karwiń-
skiego zespołu reprezentacyjnego 
ZG PZKO, czyli do „Górnika”, w któ-
rym to stopniowo ujawniał swoje 
talenty przez 35 lat. Zaczęło się od 
tańca, potem było słowo śpiewane i 
mówione, w końcu układanie całych 
programów, a zatem choreografi a i 
reżyseria w jednym, jak również – 
co może najważniejsze – poznanie 
swojej przyszłej żony Jadzi, solistki 
zespołu. Odtąd razem występowa-
li, tworząc niezapomnianą parę ta-
neczną, razem i dzielnie szli przez 
życie. Po ojcu odziedziczył umiło-
wanie książki, z którą się nigdy nie 
rozstawał, i umiejętności plastycz-
ne, czemu dawał wyraz w oprawach 
scenografi cznych koncertów, w 
propozycjach afi szy, zaproszeń itd. 
Jednym słowem, artysta komplet-
ny. „Górnik” był Jego szkołą folklo-
ru. Jako samouk doszedł prawie do 
profesjonalizmu. Wiele zawdzięczał 

p. Zofi i Iwanek, która z Cieszyna 
przyjeżdżała na próby do Karwiny. 
Przez szereg lat przyglądał się jej 
jako choreografowi, pedagogowi, 
psychologowi, bowiem to wszystko 
musi mieć ten, kto pracuje z ludźmi. 

Gorol niskopienny
Tak określają Podhalańczycy ce-
prów, czyli nie-goroli, którzy jed-
nak wdarli się w ich grono. Okre-
ślenie to pasuje jak ulał do Adama. 
Góry zawsze Go pociągały. Ich 
zdobywanie wiąże się z wysiłkiem, 
z pokonywaniem słabości, zmę-
czenia, zniechęcenia. Ale jest też 
nagrodą. Gdy się osiągnie szczyt, 
rozszerza się świat, widać nowe ho-
ryzonty. To właśnie Go pociągało. 
Nowe horyzonty, nowe wyzwania.

Dlatego co piątek wsiada do po-
ciągu i pnie się z nim pod górę aż 
do samych naszych rubieży, do Mo-
stów pod słowacką granicą. Musi 
tu być, są bowiem młodzi, którzy 
chcą założyć zespół, więc trzeba im 
pomóc. Rok 1981. Właśnie wtedy 
narodzili się „Górole”, dla których 
był wszystkim – choreografem, 
scenarzystą, dramaturgiem, wiel-
kim autorytetem. Zdobywają na-
grody na znaczących festiwalach 
folklorystycznych, wydają kasety, 
płyty, utrwalają swoją obecność 
wśród najlepszych. Gorolskie fun-
damenty, które pomagał budować, 
były fundamentem tych sukcesów. 
Dzięki nim „Górole” żyją do dziś. 

Stylizacje
Folklor na scenie nie jest nigdy 
folklorem autentycznym, ale styli-
zowanym. Jego adaptacje scenicz-
ne są zawsze wielkim problemem 
i próbką umiejętności i klasy cho-
reografa, który nie może się po-
sunąć do rozwiązań kabaretowo-
-estradowych, by nie przekształ-
cić folkloru w widowisko zatraca-
jące jakikolwiek z nim związek. 

Adam wiedział o tym doskonale, 
a widać to w Jego nacechowanych 
oryginalnością rozwiązaniach 
scenicznych, trzymających się 
jednak mocno autentyku. Zdawał 
sobie doskonale sprawę z tego, co 
można pominąć, a co koniecznie 
zachować, toteż nigdy nie było 
dylematu – skąd jest ten taniec, ta 
pieśniczka? Zawsze było jasne, że 
to od Pietwałdu, to od Błędowic, 
a to z okolic Mostów. Stylizował, 
by uwydatnić charakter danego 
przejawu kulturowego, a nie, by 
zamazywać jego rodowód, gene-
zę. Trzeba jednak wiedzieć, gdzie 
są granice stylizacji. Do tego są 
potrzebne dwie rzeczy – dosko-
nała znajomość oryginału i talent 
włącznie z wizją sceniczną. To ce-
chy prawdziwych twórców. Adam 
do nich należał.

Powroty 
do swojego matecznika
Jego temperament artystyczny 
sprawiał, że zajmowanie się jed-
nym zespołem to dla Niego za 
mało. Różnorodność kulturowa 
zawsze Go fascynowała, toteż gdy 
na początku lat 80. ub. wieku spo-
tkał kamratów z błędowickiej ka-
peli noszącej takie miano, dał się 
namówić do nowego czynu, jako że 
budowanie od podstaw było – jako 
niedoszłego architekta – Jego pa-
sją. Był to skok z gór na niziny, na-
wet do kopalni. Rodziły się „Błędo-
wice”, jeden z naszych najlepszych 
i najlepiej wyglądających zespo-
łów, znakomity ambasador, obok 

„Suszan”, cieszyńsko--zagłębiow-
skiej tradycji duchowej, dającej o 
sobie znać w takich Adamowych 
widowiskach, jak „Skok przez skó-
rę”, „Postawiym ci moja” czy „Ej, 
zolyty, zolyteczki”. To była przeło-
mowa chwila. „Dolańska” kultura 
zyskała uznanie i prawo bytu na 
cieszyńskiej scenie folklorystycz-
nej. I nie tylko. Podbijała jurorów i 
publiczność wszędzie, gdzie tylko 
się z nią „Błędowice” pojawiały, 
czy to na światowych festiwalach 
polonijnych w Rzeszowie, czy na 
prestiżowej Strażnicy, czy w końcu 
na Tygodniu Kultury Beskidzkiej. 

Społecznik z krwi i kości
Co On z tego miał? – zapytałby 
niejeden, zwłaszcza z młodszego 
pokolenia, myśląc o pieniądzach. 
Jako że czas to pieniądz. Otóż nie 
tylko nie miał żadnych, ale do-
kładał do swojego niebywałego 
wysiłku, jak większość Jego po-
kroju pasjonatów, z własnej kie-
szeni. I to są wielcy ludzie dzięki 
swej bezinteresowności. Działali i 
działają, bo tak trzeba, w imię dziś 
niemodnych ideałów, ale dzięki 
nim jeszcze na Zaolziu jesteśmy. 
Bezinteresownie więc organizo-
wał i prowadził kursy taneczne, 
wodzirejowskie, pisał scenariusze 
zespołom, tworzył dla nich cho-
reografi e, był tam, gdzie go zapra-
szano. 

Rok 1999
Udar mózgu, zawał serca, w 
konsekwencji częściowy paraliż 

kończyn, a co najgorsze, utrata 
mowy. Jednym słowem, tragedia. 
Ale nie dla Niego, i to dzięki żo-
nie, która – jak się rzekło – była 
dla Niego wszystkim, aniołem 
stróżem, ostoją, towarzyszką 
życia na dobre i na złe. Dzięki 
niej nadal Go spotykaliśmy na 
naszych imprezach. Doskonale 
reagował na wszystko, wiedział, 
co się dzieje, uśmiechał się, był 
absolutnie przytomny. Gdyby 
mógł, powiedziałby, co nałeża-
łoby w tańcu czy pieśniczce po-
prawić, zmienić. Widać to było w 
Jego oczach, reakcjach, mimice. 
I tak mijały lata, a z nimi blakły 
nadzieje, że będzie lepiej, że nie 
tylko oczy będą mówiły. Nadzie-
je i cierpienia dobiegły końca 29 
stycznia.

No i jak to wszystko zakończyć? 
Podziękowaniami za Jego de-
terminację, za pomysły, za serce 
włożone w pielęgnowanie tego, 
dzięki czemu żyjemy tu jako Po-
lacy mający swoją tożsamość, za 
setki godzin na próbach, na roz-
myślaniach, czym by tu jeszcze 
zachwycić, spędzonych w pocią-
gach, autobusach, bez których 
nie byłoby wzruszających, peł-
nych refl eksji chwil nad pięknem 
naszej Ojcowizny. Pozostawił w 
niej trwały ślad. Zrobił bowiem 
dla niej więcej niż niejedna in-
stytucja. Pamiętajmy, jak wiele 
Mu zawdzięczamy. Pamięć jest 
naszym spoiwem i życiem. Jeżeli 
przestaniemy pamiętać, stanie-
my się martwi. 

• Adam Palowski śpiewa na jubileuszu Zespołu 
Regionalnego „Błędowice”. Fot. ARC
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Tomasz Wolff 

Wkrótce minie rok od rozpoczęcia pan-
demii koronawirusa. Na skutek epidemii 
ferie w tym roku nad Wisłą miały nieco-
dzienny przebieg. Z przekazów medial-
nych nie wynika jednak, żebyście mieli 
mniej pracy...
– Zgadza się. Mogłoby się wydawać, że 
skoro mamy pandemię, to powinniśmy 
siedzieć w domu, zachować dystans i 
nie szukać guza. To jednak tylko po-
zory. Ludzie na co dzień zamknięci w 
domach, wykonujący pracę zdalnie, jak 
tylko przyszły ferie, zaczęli urządzać 
sobie wypady w góry, jednodniowe. 
Szczególnie duży ruch obserwowaliśmy 
w tym czasie w Bieszczadach, Beski-
dach i Karkonoszach, co się przełożyło 
na liczbę wypadków. Porównując dane 
z ubiegłorocznych ferii z tegoroczny-
mi, liczba interwencji była... zbliżona. 
Jeżeli mówimy o Beskidzie Śląskim, 
to największy ruch panował w rejonie 
Baraniej Góry i Skrzycznego. Na nar-
tostradach, gdzie wyciągi zostały za-
mknięte (dla narciarzy i snowboardzi-
stów), pojawili się nie tylko narciarze 
skiturowi, ale ludzie na różnych, dziw-
nych pojazdach – jabłuszkach, listkach 
czy nawet workach wypchanych słomą 
oraz reklamówkach.

Jeżdżenie na jabłuszkach, skądinąd nie-
bezpieczne na nartostradach czy nawet 
zwykłych szlakach, stało się kolejnym 
polskim sportem narodowym?
– Na pewno to niebezpieczny proce-
der. Z założenia trasy narciarskie są 
przeznaczone wyłącznie do zjazdu. 
Podchodzenie więc nimi w świetle obo-
wiązujących przepisów w normalnych 
czasach, jest zabronione. Jeżeli dojdzie 
do wypadku, od razu można wskazać 
winnego. Na przykład będzie nim nar-
ciarz podchodzący pod górę.
W czasie pandemii trasy były ofi cjalnie 
zamknięte. Życie napisało jednak inny 
scenariusz – zjeżdżali nimi skiturowcy 
albo zwykli narciarze, którzy posta-
nowili wytaszczyć sprzęt na górę i też 
ruszyć w dół. A do tego, zwłaszcza w 
niższych partiach, królowały całe ro-
dziny. Zrobił się więc swoisty koktajl 
narciarsko-jabłuszkowo-saneczkowo-
-workowy, a do tego trzeba dodać jesz-
cze rowerzystów, bo i oni się pojawili 
na stokach. W takiej sytuacji, tylko się 
prosiło o wypadki, które rzeczywiście 
miały miejsce. 

W tym roku rekordy popularności bije 
„suche morsowanie”, czyli wchodzenie 
na szczyty w samej bieliźnie. Kilka osób 
trzeba było ratować na Babiej Górze, 
ostatnio na Tarnicy. W Republice Cze-
skiej nie jest to aż tak popularne, ale w 
Polsce... Skąd wzięła się taka moda? A 
może to pandemia ma aż tak negatywny 
wpływ na niektórych?
– Z informacji, które posiadam, w Kar-
paczu u podnóża Karkonoszy posta-

ROZMOWA Z JERZYM SIODŁAKIEM, NACZELNIKIEM GÓRSKIEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO

Nie poddajemy się 
i robimy swoje
Dawniej podział był prosty – latem pomoc turystom, w zimie narciarzom i snowboardzistom. Potem doszli 
paralotniarze, rowerzyści... Ostatnio rekordy popularności bije „suche morsowanie”. Ratownicy wciąż, „bez względu 
na porę roku, dnia i stan pogody”, spieszą na pomoc poszkodowanym w górach. O tym rozmawiamy z szefem 
Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, pochodzącym z Katowic Jerzym Siodłakiem.

nowił zamieszkać pewien Holender, 
który jest ojcem morsowania na sucho. 
On to traktuje jako fi lozofi ę życia, żeby 
nie powiedzieć religię. Wymaga to, jak 
wiele rzeczy w życiu, odpowiedniego 
przygotowania, w tym przypadku przy-
stosowania organizmu do tak niskich 
temperatur. Nie każdy ma przecież ta-
kie predyspozycje, nie każdy się do tego 
nadaje. Nawet wydał podobno taki po-
radnik w języku polskim i nagle w tym 
roku ludzie zaczęli wychodzić w góry 
w strojach kąpielowych. O ile jeszcze 
mamy ze sobą ciepłe ubranie w pleca-
ku, gorący napój w termosie, kalorycz-
ne przekąski, to wszystko jest w porząd-
ku. Kiedy przychodzi kryzys, jesteśmy 
przemarznięci, szybko się ubieramy, 
wzmacniamy organizm i wracamy. Ale 
jeżeli wybieramy się prawie na golasa, 
bez odpowiedniego zabezpieczenia, 
to bardzo ryzykujemy. Zwłaszcza przy 
takich temperaturach, jakie panowały 
ostatnio. Tymczasem zjawisko się roz-
szerza, nie uciekniemy od niego. Po 
prostu przybył nam kolejny sposób na 
spędzanie wolnego czasu w górach. My, 
ratownicy, będziemy ratować także ta-
kie osoby. Do tego jesteśmy powołani. 
Osobiście nie ganię takich osób, pod 
warunkiem, że wszystko odbywa się w 
granicach zdrowego rozsądku.

Piotr van der Coghen, doświadczony 
ratownik GOPR i instruktor, po wypad-
kach z „golasami” na Babiej Górze oraz 
Tarnicy, napisał na Facebooku tak: „Czy 
ma sens rozbieranie się zimą w górach? 
Jako stary (prawie 70-letni) naczelnik 
Pogotowia Górskiego i biegły sądowy ds. 
wypadków górskich i narciarskich, odpo-
wiem: To zależy bowiem od wielu czyn-
ników. Bowiem jeśli nie mamy stosow-
nego przygotowania, to z odpowiedzią 
na pytanie, czy morsowanie w górach 
jest fajne i bezpieczne, może być trochę 
jak w tym dowcipie polegającym na od-
powiedzi na pytanie: czy przyjemnie jest 
całować tygrysa w tyłek? Odpowiedź 

jest jasna: przyjemność to dyskusyjna, 
ale za to ryzyko znaczne! 
– To jest moim zdaniem moda, która 
nie ma podłoża w fi lozofi i. 

A może wielu takich wypadów by nie 
było, gdyby nie media społecznościowe. 
To przecież takie kuszące móc pochwalić 
się zdjęciem na przykład z Babiej Góry w 
samych spodenkach, które potem wrzu-
camy na Facebooka, Instagrama, nawet 
pod groźbą ostracyzmu ze strony innych 
internautów... Bo „suche morsowanie” 
raczej jest hejtowane...
– Obnażanie się w mediach społeczno-
ściowych to jest szersze, psychologicz-
no-socjologiczne zagadnienie. Doszła 
tylko nowa dyscyplina: jakim to ja nie 
jestem bohaterem, czego to nie zrobi-
łem i gdzie nie byłem. Byle tylko ścią-
gnąć na siebie uwagę. Za chwilę pojawi 
się coś nowego, kolejna moda. Popatrz-
my na to z tej strony – trzaska mróz, a 
ktoś maszeruje w stroju kąpielowym 
po górach. To budzi sensację i przycią-
ga uwagę. Pamiętam, że sam wiele lat 
temu będąc w czerwcu i lipcu w Nor-
wegii wchodziłem na śnieg na bosaka. 
To było jednak na pięć minut, a zdję-
cia nie mogłem nigdzie opublikować 
(śmiech).

Po każdej takiej akcji, w której ratownicy 
Górskiego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego narażają życie, wybucha 
dyskusja. Internauci mówią zgodnie, 
że za głupotę trzeba płacić i mówią o 
obowiązkowym ubezpieczeniu w górach. 
Tymczasem Jan Krzysztof, naczelnik 
Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego, od lat neguje ten pomysł. 
Jakie jest twoje zdanie na ten temat?
– Wszyscy mówią o tym od lat. Na mojej 
ścieżce zawodowej przerobiłem to dwa 
razy. Parę ładnych lat temu było blisko 
wprowadzenia obowiązkowego ubez-
pieczenia w górach w życie. Nie jest to 
jednak taka prosta sprawa, jak mogłoby 
się wydawać. Inne kraje rzeczywiście 

mają obowiązkowe ubezpieczenie, ale 
nie dotyczą obywateli danego kraju, ale 
przyjezdnych. 
Po latach zmagania się z tym tematem, 
jestem daleki od wchodzenia w struk-
tury stricte ubezpieczeń, bo to nie jest 
żadne rozwiązanie. Ani to nie wzmocni 
fi nansów służb ratowniczych w Polsce 
(głównie się płaci tak naprawdę za go-
towość w ratownictwie górskim, a nie 
konkretne akcję), a trzeba liczyć się z 
dochodzeniem praw. Już raz to prze-
żyłem, będąc naczelnikiem Grupy Be-
skidzkiej GOPR. Postępowanie trwało 
bardzo długo, a kara była iluzoryczna, 
żeby nie powiedzieć symboliczna. Wię-
cej było całego zamieszania, jeżdżenia 
po sądach, niż to wszystko było warte. 
Raczej była to dla mnie nauczka, że-
bym się nie wychylał na przyszłość. Im 
bardziej idziemy w las, tym więcej jest 
drzew. Koszty ratownictwa górskiego w 
Polsce w skali budżetu państwa są tak 
nieznaczące, że robienie dziś rewolu-
cji w tej materii, w tym momencie nie 
przyniosłoby żadnych rezultatów dla 
żadnej ze stron. Może fi rmy ubezpie-
czeniowe podreperowałyby budżety, 
otwierając jeszcze jedną ścieżkę. Re-
asumując, dyskusja rzeczywiście wraca 
co kilka lat, ale gotowego rozwiązania 
nie ma i właściwie nikt się nie chce tego 
tematu podjąć.

Pochodzisz z Górnego Śląska. Pierwsze 
górki, jakie widziałeś w życiu, to poko-
palniane hałdy. Potem była długoletnia 
przygoda z Grupą Beskidzką GOPR, któ-
rej byłeś naczelnikiem ponad 20 lat. Od 
ponad roku stoisz na czele całego GO-
PR-u. Zamieniłeś widok ze Skrzycznego 
na Giewont. Jak ty, chłopak z Górnego 
Śląska, czujesz się w najwyższych pol-
skich górach?
– Stanie na czele całego Górskiego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowe-
go to jest trochę inny zakres pracy. W 
okresie pandemii była ona nastawiona 
głownie na administrowanie i zarzą-
dzenie całą strukturą ratowniczą. W 
normalnych warunkach naczelnik w 
ciągu całego roku byłby więcej w tere-
nie, w poszczególnych grupach, i roz-
wiązywał różne problemy. A tych jest 
sporo, począwszy od samej struktury 
organizacyjnej, po jakże ważny temat, 
jakim jest fi nansowanie i zarządzanie 
całym pogotowiem. Na pewno mam 
ogromne poczucie odpowiedzialności 
za całe Górskie Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe w Polsce. 

Jak będzie wyglądała przyszłość ratow-
nictwa górskiego w Polsce?
– My, jako GOPR, nie poddajemy się i ro-
bimy swoje. Cały czas pojawiają się nowe 
aktywności w górach, jak wspomniane 
choćby na początku „suche morsowa-
nie”. Od tamtego roku ogromną popu-
larnością zaczęły się cieszyć rowery 
elektryczne w górach, co także przeło-
żyło się na liczbę wypadków. Mamy nad 
czym myśleć na przyszłość. 

123
ratowników zawo-
dowych pracuje w 
siedmiu grupach 
regionalnych 
Górskiego Ochot-
niczego Pogotowia 
Ratunkowego 
(Beskidzka, Biesz-
czadzka, Jurajska, 
Karkonoska, 
Krynicka, Podha-
lańska, Sudecka). 
Do tego trzeba 
doliczyć ochotni-
ków, których jest 
824 (dane na 31 
grudnia 2020 roku). 
W ubiegłym roku 
ratownicy w całej 
Polsce uczestniczyli 
w 1880 akcjach 
ratunkowych, w 
tym 105 z udziałem 
śmigłowca oraz 19, 
w którym posiłko-
wali się pomocą 
psów.

● Jerzy Siodłak, naczelnik Górskiego Ochot-
niczego Pogotowia Ratunkowego. Fot. ARC

Warto robić coś, co ma głębszy sens
Wybitna polska reżyserka fi lmowa Agnieszka Holland o swoim ostatnim obrazie „Szarlatan”, o kinie, które 
w pandemii straciło swoją pozycję siły, a także Jamesie Bondzie, którego dalsze losy pozostawi raczej innym.

Janusz Bitt mar

Zbliża się rocznica premiery „Szar-
latana” na festi walu w Berlinie. Z 
powodu lockdownu ten obraz miał 
ciężki los w kinach, ale czternaście 
nominacji do Czeskiego Lwa to chy-
ba duża satysfakcja?
– Tak, choć nie do końca ten minio-
ny sezon był tak udany, jak zapla-
nowaliśmy. Pandemia pokrzyżo-
wała nam nieco plany, co dotyczy 
zresztą całej kinematografi i. Na 
całe szczęście dystrybutorzy w 
Czechach odważyli się puścić ten 
fi lm między dwiema falami pande-
mii. I „Szarlatan” miał duże powo-
dzenie, co oczywiście wszystkich 
nas napawa radością. To, że Czeska 
Akademia Filmowa najpierw no-
minowała nasz obraz do Oscara, 
a potem wręczyła mu czternaście 
nominacji do Czeskiego Lwa, jest 
piękne. Cieszę się, że „Szarlatan” 
robi wrażenie zarówno na widzach, 
jak też moich kolegach po fachu.

Czy Ivan Trojan był pierwszym i 
jedynym kandydatem do odtwórcy 
głównej roli w fi lmie?
– Ivan był pierwszym pomysłem. 
Bałam się, czy jestem obiektyw-
na, bo mam szczególną sympatię 
do tego aktora. Zrobiliśmy prób-
ne zdjęcia, w których zgodziło się 
wziąć udział chyba z  dziesięciu 
ciekawych aktorów, ale ostatecznie 
stało się dla nas jasne, że Ivan jest 
najbliższy wyobrażonej przez nas 
postaci. 

Zauważyłem, że lubi pani niejedno-
znacznych bohaterów. Mikolášek to 
nie do końca wyłącznie pozytywna 
postać, a w pani twórczości ten 
schemat powtarza się regularnie. 
Na myśl przychodzą mi chociażby 
Janosik czy w zasadzie wszyscy bo-
haterowie „Pokotu”. 
– To nie jest kwestia „lubię czy nie 
lubię”, ale po prostu cały świat jest 
skomplikowany. Nawet najszla-
chetniejsze postaci mają jakieś 
swoje ciemne zakątki. Nie spo-
tkałam jeszcze nikogo, kto był-
by kryształowo czysty. Są ludzie, 
którzy mają w sobie jakby gen 
szlechetności czy odwagi, takie 
postaci również występują w mo-
ich fi lmach. Chociażby w „Zabić 
księdza” z 1988 roku, w fi lmie, któ-
ry powstał na podstawie wydarzeń 
związanych z zabójstwem księdza 
Jerzego Popiełuszki, czy ostatnio 
w obrazie „Obywatel Jones”, gdzie 
dziennikarz walijski postanawia 
ogłosić światu o zbrodniach 
Stalina, o wielkim głodzie, 
ryzykując bardzo wiele, jak 
się później okazuje, rów-
nież swoje życie. Gareth 
Jones jest postacią 
jednoznacznie szla-
chetną, ale starali-
śmy się pokazać, 
że motywacje, 
które nim na 
początku kiero-
wały, były cał-
kiem zwyczaj-
ne. Ambicja, 
c i e k a w o ś ć . 
Dopiero kie-
dy zetknął 
się twarzą 

w twarz z  tragedią głodujących, 
poczuł, że jego misją i obowiąz-
kiem jest upublicznić tę zbrodnię. 
Gareth Jones wykazał się dużą 
ludzką i obywatelską odwagą, ale 
zwykle ludzie radzą sobie trudniej 
z  tak skrajnymi wyborami. Poka-
zując złożoność, niejednoznacz-
ność postaci zbliżamy się bardziej 
do prawdy psychologicznej. To 
jest ważne również dla aktora, bo 
może używać różnych kolorów, a 
nie tylko jednego. Jeśli chodzi o 
Mikoláška, to my nie wiemy prze-
cież, który był ten prawdziwy. Czy 
był szczery, czy przeważała wiel-
koduszność, czy pycha i ambicja. 
Z  dokumentów zachowało się 
niewiele. Znamy jego hagiogra-
fi czną autobiografi ę, relacje jego 
pacjentów pełnych wdzięczności. 
Znamy też liczne donosy na niego, 
z archiwów bezpieki. W związku z 
tym Mikolášek, który jest na ekra-
nie, jest kreacją scenarzysty, moją 
i aktorów, bo trzeba podkreślić, 
że oprócz Ivana Trojana w postać 
młodego Mikoláška wcielił się syn 
Ivana, Josef. Myślę, że obecnie ży-
jemy w świecie, gdzie ludzie mają 
skłonność do prostych podziałów 
na zło i dobro, do czarno-białego 
widzenia i oceniania ludzi oraz 
zjawisk. To bardzo utrudnia poro-
zumienie między ludźmi, między 
szkołami ideowymi, bo jeśli coś 
jest zero-jedynkowe, to brakuje 
rzeczowej dyskusji. Nie będę ze 
złem dyskutować i odwrotnie. 

Jeśli już mowa o „Obywatelu...”, to 
Netf lix w swojej ramówce szykuje 
na początku lutego emisję pani 
fi lmu. W tym serwisie streamin-
gowym znajduje się zresztą kilka 
pani produkcji, przypomnę, że 
współpracowała pani w realiza-
cji serialu „House of Cards”, jest 
też na Netf lixie serial „1983”, 
w tym wypadku była pani 
producentem wykonawczym. 
Rozumiem, że pani stosunek do 
serwisów streamingowych jest jak 
najbardziej pozytywny?
– Tak, ta forma może być wpraw-
dzie niebezpieczna dla dystrybu-
cji kinowej, ale w zasadzie te dwa 
światy powinny ze sobą współpra-
cować. I tak było aż do pandemii. 
„House of Cards” to była 
moja pierwsza 
d u ż a 

współpraca z Netfl iksem, zatrosz-
czyłam się o dwa odcinki trzeciego 
sezonu i dwa piątego. Wydawało 
się, że coraz popularniejsze serwisy 
streamingowe mogą być przydatne 
również dla promocji kina i że to 
będzie współpraca z korzyścią dla 
obu stron. Niestety wielkie festi-
wale fi lmowe w momencie, kiedy 
Netfl ix poprosił je o bliższą współ-
pracę, powiedziały „nie”. Snobi-
stycznie zachował się zwłaszcza 
festiwal w Cannes. Wydaje mi się, 
że cała kinematografi a potrzebuje 
teraz właśnie wsparcia nowocze-
snych platform, ale w międzycza-
sie kino straciło swoją pozycję siły. 

Serial „1983” reprezentuje gatu-
nek, który zwłaszcza w obecnych, 
pandemicznych czasach zyskuje na 
znaczeniu i wymowie. Dystopia, 
alternatywna przyszłość lub teraź-
niejszość, czy to panią od zawsze 
interesowało?
– To od zawsze atrakcyjna tema-
tyka dla literatury i fi lmu. W trud-
nych, przełomowych momentach 
staje się jeszcze atrakcyjniejsza. Od 
kilku lat przeżywamy kryzys de-
mokracji liberalnej. Mamy wzrost 
tendencji autorytarnych, populi-
stycznych. Niektóre pozycje z tego 
gatunku należą już do klasyki li-
teratury, jak choćby 
„1984” Orwel-
la, ale są 
t e ż 

powieści, które w latach 80. i 90. 
przeszły bez echa, jak „Opowieść 
podręcznej” Margaret Atwood, i 
które parę lat temu, po wyborze 
Trumpa, zostały zaadaptowane na 
seriale i okazały się prorocze. Dy-
stopia na pewno ma w sobie coś 
niepokojącego, szczególnie kiedy 
się sprawdza. 

Wydarzenia z przeszłości mają jed-
ną zaletę: są już zapisane na kartach 
historii. Pani przeżyła wydarzenia 
Praskiej Wiosny na własnej skórze, 
jako studentka praskiej FAMU. Na 
ile własne doświadczenia pomogły 
pani podczas realizacji „Gorejącego 
krzewu”, udanej produkcji czeskiego 
oddziału HBO? 
– Ta mini-seria była dla mnie bar-
dzo osobista. Wspomnienia z prze-
łomu 1968/69, samospalenie Jana 
Palacha, początek normalizacji, 
to wszystko były przełomowe do-
świadczenia w moim życiu, które w 
dużym stopniu uformowały mnie 
jako człowieka. Zapamiętałam z 
tamtego okresu namacalne rzeczy, 
atmosferę tych lat, sposób bycia, 
ubierania, doznania, odkrywanie 
świata. To był dla mnie powrót do 
bardzo intensywnego okresu moje-
go życia. Co było dla mnie najbar-
dziej zaskakujące, to fakt, że scena-
riusz tej mini-serii napisał młody 

człowiek, Štěpán Hulík. Kie-
dy czytałam jego sce-
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Mieszka pani we 
Francji. Podobno ze 

szczepieniem przeciw 
COVID-19 Francja radzi 

sobie najgorzej z całej 
Unii. Czy faktycz-

nie Francuzi 
są jesz-

cze większymi biurokratami niż my, 
spadkobiercy austro-węgierskiej 
mentalności?
– Tak było na początku, ale te-
raz przyspieszyli i raczej mamy 
problem z dostawą szczepionek. 
Umówmy się jednak, wszystkie 
kraje sobie nie radzą. Po pierwszej 
fali stwierdzono, że najlepiej idzie 
państwom, na czele których stoją 
kobiety-polityczki: Niemcy, Nowa 
Zelandia, Finlandia, Tajwan. Naj-
bardziej szkodliwe jest kłamstwo 
rządzących, to powoduje zanik za-
ufania społecznego. 

Pani się zaszczepi?
– Jestem za szczepionką, obiema 
rękami się pod tym podpisuję. 
Szczepienia przeciw chorobom to 
jest jeden z największych darów, 
jakie ludzkość otrzymała od świa-
ta nauki. Na przestrzeni wieków 
szczepionki uratowały życie mi-
lionom ludzi. Czyli obecne podwa-
żanie sensu szczepień jest dziwną 
tendencją, która może prowadzić 
prosto do samozagłady.

Nieodzownym elementem pani 
fi lmów jest muzyka. Parafrazując 
Woody’ego Allena, z którym kom-
pozytorem fi lmowym zawsze chcia-
ła pani współpracować, ale bała się 
go o to zapytać?
– Jest kilku kompozytorów, którzy 
są dla mnie inspiracją. Chociaż-
by Philip Glass i jego podejście do 
muzycznego minimalizmu, z kolei 
z polskich kompozytorów Paweł 
Szymański czy Paweł Mykietyn. Od 
dłuższego czasu pracuję z Antonim 
Komasą-Łazarkiewiczem, który 
jest otwarty na różne gatunki mu-
zyczne. Inspiruje go obraz, emocje 
i przekaz fi lmu i świetnie mi się 
z nim współpracuje. 

Proszę sobie wyobrazić taką sy-
tuację: dzwoni producent wyko-
nawczy serii z Jamesem Bondem 
i proponuje pani przejęcie sterów 
reżyserskich w następnej odsłonie 
przygód Agenta 007. Zgodziłaby się 
pani? Ja myślę, że Bond to typowy 
przedstawiciel nurtu moralnego 
niepokoju…
– Chyba bym się nie zgodziła. Fak-
tycznie, stara seria należy już do 
klasyki kina, ale w nowym wcie-
leniu jest już tyle efektów specjal-
nych i akcji, że mnie to nudzi i 
zresztą nie jestem w tym najlepsza. 
Jeśli już, to na pomoc musiałabym 
wezwać moją córkę Kasię Adamik, 
ona umie kręcić takie rzeczy. Ge-

neralnie jednak zastanawiam 
się ostatnio, co też tak waż-

nego mam jeszcze do 
powiedzenia poprzez 

fi lm. Życie przecież 
nie jest wieczne i 

myślę, że teraz, 
po tym covi-

dowym roku 
warto robić 

coś, co ma 
g ł ę b s z y 

sens.  
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stało się dla nas jasne, że Ivan jest 
najbliższy wyobrażonej przez nas 

Zauważyłem, że lubi pani niejedno-
znacznych bohaterów. Mikolášek to 
nie do końca wyłącznie pozytywna 
postać, a w pani twórczości ten 
schemat powtarza się regularnie. 
Na myśl przychodzą mi chociażby 
Janosik czy w zasadzie wszyscy bo-
haterowie „Pokotu”. 
– To nie jest kwestia „lubię czy nie 
lubię”, ale po prostu cały świat jest 
skomplikowany. Nawet najszla-
chetniejsze postaci mają jakieś 
swoje ciemne zakątki. Nie spo-
tkałam jeszcze nikogo, kto był-
by kryształowo czysty. Są ludzie, 
którzy mają w sobie jakby gen 
szlechetności czy odwagi, takie 
postaci również występują w mo-
ich fi lmach. Chociażby w „Zabić 
księdza” z 1988 roku, w fi lmie, któ-
ry powstał na podstawie wydarzeń 
związanych z zabójstwem księdza 
Jerzego Popiełuszki, czy ostatnio 
w obrazie „Obywatel Jones”, gdzie 
dziennikarz walijski postanawia 
ogłosić światu o zbrodniach 
Stalina, o wielkim głodzie, 
ryzykując bardzo wiele, jak 
się później okazuje, rów-
nież swoje życie. Gareth 
Jones jest postacią 
jednoznacznie szla-
chetną, ale starali-
śmy się pokazać, 
że motywacje, 
które nim na 
początku kiero-
wały, były cał-
kiem zwyczaj-
ne. Ambicja, 
c i e k a w o ś ć . 
Dopiero kie-
dy zetknął 

szkołami ideowymi, bo jeśli coś 
jest zero-jedynkowe, to brakuje 
rzeczowej dyskusji. Nie będę ze 
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● Agnieszka Holland. 
Fot. Marlene Film Producti on
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Survival
Był rok 1937. Polska młodzież wracała z 

międzynarodowego zlotu w Holandii. 
Harcerze wędrowali górami i dotarli do Sta-
rej Bystrzycy. Rozpalili ognisko. Prawie cała 
wieś się zbiegła, żeby się przyjrzeć, posie-
dzieć, pośpiewać, pogadać, posłuchać. Spo-
tkanie przeciągnęło się do późna, a kiedy 
nastała noc, zasnęli prawie wszyscy. War-
townik czuwał. Taka była jego rola. A harcer-
skie „Czuwaj!” znaczy – bądź do dyspozycji, 
bo może jesteś komuś potrzebny. Więc nie 
możesz zmrużyć oka, nie możesz machnąć 
ręką, nie możesz zdrzemnąć się na chwilę, 
bo ta chwila bywa decydująca. 

I tak się stało wtenczas, w Starej Bystrzycy. 
Gdyby nie czujny wartownik, pożar zauwa-
żyliby dużo później. Tymczasem właśnie on 
wypatrzył o północy dziwny blask. To ogień 
palił się na poddaszu jednego z domów, a w 
tym domu był garaż, w nim autobus, samo-
chód i dwie beczki z benzyną. Wartownik 
obudził śpiący obóz. 

 – Gdyby nie wy, cała wieś poszłaby z dy-
mem – mówili rano wzruszeni i wdzięczni 
mieszkańcy Bystrzycy. 

Szybkość, z jaką nocą zareagowali harce-
rze, ich sprawność i skuteczność spowodo-
wała, że kiedy przyjechała zaalarmowana 
straż pożarna, sytuacja była już opanowana.

•••

Brzmi jak dydaktyczna historyjka z książek 
dla dzieci, a jednak to historia prawdziwa. 
Przeczytałam o niej w wydanej niedawno 
książce zawierającej dwa reportaże Zofi i 
Kossak z międzynarodowych zlotów har-
cerskich, które odbyły się w 1933 roku na 
Węgrzech („Szukajcie przyjaciół”) i w 1937 
w Holandii („Laska Jakubowa”). Autorką 
posłowia i opracowania jest prof. Krystyna 
Heska-Kwaśniewicz, literaturoznawczyni i 
harcmistrzyni. 

Po co przypominać tamte czasy? Po co 
wracać do idei skautingu? I czemu mamy 
przyjrzeć się młodym ludziom, którzy już 
zdążyli się zestarzeć, odejść na wieczną war-
tę i zamknąć życie upływające pod hasłem 
wierności harcerskiemu: „Czuwaj!”. Czy dzi-
siaj jeszcze to kogoś interesuje?

•••
Być twardzielem, przetrwać w trudnych 
warunkach, zdobyć sprawności, a potem 

móc się pochwalić, że się skończyło kurs u 
znanego podróżnika, który prowadzi szkołę 
survivalową. To stało się modne tak bardzo, 
że nawet gwiazdy fi lmowe, celebryci i boga-
cze, którzy mogą spokojnie spać w bogatym 
i ciepłym domu – taplają się w błocie, umie-
rają ze strachu i niewyspania, szczękają zę-
bami z zimna po to tylko, żeby mieć stempel 
i etykietę twardziela.

Naczelny skaut świata, sir Robert Baden 
Powell, którego nazywano pieszczotliwie 
w rodzinnej Anglii: Bi-Pi, jako pierwszy za-
uważył, że młodzi ludzie chcą i potrafi ą być 
dzielni. Że marzy im się bycie twardzielem 
i że można ich tego nauczyć. I można ich 
także nauczyć, że „Czuwaj!” znaczy też: bądź 
gotowy, bo może ktoś potrzebuje nie tylko 
twojej siły i sprawności, ale i twojego serca 
i wrażliwości.

•••
Kiedy ruch skautowski zainicjowany przez 
Baden Powella prezentował się na kolejnych 
zlotach i tysiące młodych ludzi w żołnier-
skim szyku oddawało mu honory, on był już 
u kresu, oni zaś – na początku drogi. A Zofi a 
Kossak, która przyglądała się wszystkiemu, 
opisała tak, że czytając, zobaczyła jego syl-

wetkę i twarz. I domyśliła się, jak bardzo był 
wzruszony, kiedy mówił, że w wieku pięć-
dziesięciu lat zaczęła się jego druga mło-
dość – młodość skautowska – piękniejsza od 
pierwszej.

Jak to się stało, że stary, szczupły, kru-
chy człowiek, o dość już niepozornej po-
sturze, porwał za sobą tysiące postawnych, 
silnych ludzi wchodzących dopiero w ży-
cie? Mówił do nich, żeby szukali przyja-
ciół, żeby nie tracili czasu, bo czas bardzo 
szybko mija, przecieka przez palce, a każ-
dy dzień, w którym będą zamknięci jak w 
skorupie w swojej samolubnej samotności, 
jest stracony.

Tak mówił stary, kruchy, powoli żegnający 
się życiem człowiek, a kiedy skończył, w nie-
bo poderwała się biała chmura i z szumem 
skrzydeł rozpierzchła wzdłuż i wszerz. To 
polskie grupy harcerzy wypuściły dwieście 
białych gołębi. Żeby zaniosły jego słowa na 
wszystkie świata strony.

Potomkowie tamtych gołębi wciąż żyją i 
wracają co jakiś czas, żeby przypomnieć, iż 
czas szybko mija i nie wolno nam stracić ani 
jednego dnia. 

O P I N I E 

HYDE PARK W rubryce tej publikujemy materiały nadesłane przez czytelników, wyrażające ich opinie, poglądy 
i przekonania. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów.
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Świat się zmienia
Świat się zmienia – i to przekonanie po-

zostaje niezmienne, czy to w ustach 
gangstera Radziwiłka, czy narodowca Żwir-
skiego. Obaj to bohaterowie serialu „Król”, 
wyreżyserowanego przez Jana P. Matuszyń-
skiego na podstawie bestsellerowej powieści 
Szczepana Twardocha pod tym samym ty-
tułem. Zacofany konfederat barski, Jędrzej 
Kitowicz w „Opisie obyczajów za panowa-
nia Augusta III”, przekonuje znowu, że „(l)
ubo nie masz nic nowego pod słońcem, jako 
powiedział Salomon, jednakowoż rzeczy na 
świecie, odmieniając się ustawicznie we-
dług przepisanego im od Stwórcy prawa i za 
koleją jedne po drugich następując, nowy-
mi być się zdają, chociaż już dawniej były”. 
Ktoś może uzna porównanie kwestii wygła-
szanych już to przez gangstera, już to przez 
zaczadzonego ideologicznie zamachowca 
z wiarą rzeczyckiego proboszcza – za nie-
stosowne. Nie lepiej przeanalizować po raz 
kolejny esej słynnego socjologa Immanuela 
Wallersteina „Koniec świata jaki znamy”? 
No cóż, są dwa 
powody, dla któ-
rych wybrałem 
akurat ideologicz-
no-gangsterskich 
autorów. Pierwszy 
z nich to przeko-
nanie Żwirskiego, 
że świat zmienia 
się zgodnie z jego 
pragnieniami, i 
Radziwiłka – że 
jest (będzie) to 
świat, w którym on i tacy jak on będą mogli 
się dobrze urządzić. I powód drugi – to fun-
damentalna kwestia rzucana i przez Radzi-
wiłka, i głównego bohatera „Króla”, Jakuba 
Szapiro: „Boga nie ma”, ja jestem (lub – my 
jesteśmy). W naukowych rozważaniach na 
temat zmiany świata osobiste interesy au-
torów nie są zwykle tak ostentacyjnie eks-
ponowane, a rozważania na temat istnienia 
bądź nieistnienia Boga zamykają się najczę-
ściej w formułach entuzjastycznie nasta-
wionych do sekularyzacji bądź krytycznego 
nad nią namysłu, jak ma to miejsce chociaż-
by w przypadku Johna Milbanka.

I 
Przeczytałem w internetowym leadzie jed-
nego ze styczniowych numerów „Gazety 
Wyborczej”, iż „(p)ogłoski, że myśl Leszka 
Kołakowskiego umarła wraz z nim, okazały 
się nieprawdziwe. To bowiem, co Kołakow-
ski oferuje nam dziś w burzliwych czasach, 
jako postawę w życiu i wobec życia, pozo-
staje ważne”. No cóż, dalsza część artyku-
łu jest w wydaniu cyfrowym niedostępna, 
więc pozostaje mi tylko domyślać się, czy 
chodziło o interpretację ostatniego zda-
nia książki profesora Kołakowskiego „Jeśli 
Boga nie ma” – „Co jest dla nas rzeczywiste, 
a co nierzeczywiste, jest sprawą raczej prak-
tycznego niż fi lozofi cznego zaangażowania; 
rzeczywiste jest to, czego ludzie rzeczywi-
ście pragną”. Czy też może szło o rozważa-
nia z pisanego w latach siedemdziesiątych 
XX wieku eseju „Odwet sacrum na kulturze 
świeckiej”: „Mamy często wrażenie, jakby 
wszystkie znaki i wszystkie słowa, które 
budowały naszą podstawową siatkę poję-
ciową (…) waliły się na naszych oczach; jak-
by wszystkie bariery między opozycyjnie 
uzupełniającymi się pojęciami zacierały się 
z dnia na dzień. Nie ma już jasnego odróż-
nienia, w życiu politycznym, między wojną 
a pokojem, między suwerennością i niewo-
lą; ani bezspornej granicy między katem a 
ofi arą, między kobietą a mężczyzną, mię-
dzy pokoleniami, między zbrodnią a boha-

terstwem, między prawem a gwałtem, mię-
dzy zwycięstwem a porażką, między lewicą 
a prawicą, między rozumem a obłędem (…) 
między sztuką a błazeństwem, między wie-
dzą a ignorancją”. Dalej Kołakowski – w 
tekście napisanym w roku 1973, wspomina 
o rozpaczliwych usiłowaniach, by „zatrzeć 
różnicę między kobietą i mężczyzną, co 
tzw. ruch wyzwolenia kobiet, jak mody mło-
dzieżowe co krok objawiają”. I dodaje wybit-
ny fi lozof jeszcze i to: „Kiedy sens sakralny 
ulatuje z kultury, ulatuje też jakikolwiek 
inny sens. Razem z zanikiem sacrum, które 
narzucało granice doskonalenia profanum, 
upowszechnić się musi jedno z najniebez-
pieczniejszych złudzeń naszej cywilizacji: 
złudzenie, iż przekształcenia ludzkiego ży-
cia nie znają barier, że społeczeństwo jest w 
zasadzie doskonale plastyczne i że plastycz-
ność tę i tę zdolność do doskonalenia kwe-
stionować to przeczyć całkowitej autonomii 
człowieka, a więc samego człowieka zane-
gować”. A może autorowi/autorce wspo-

mnianego arty-
kułu w „Gazecie 
Wyborczej” cho-
dziło o odgrzanie 
po latach refl eksji 
dwudziestoparo-
letniego wówczas 
Kołakowskiego, w 
których mianował 
się „osobistym 
wrogiem boga”. 
Cóż, nie wiem, 
ale gdyby chodzić 

miało o to ostatnie, to trzeba zauważyć – 
czy może tylko przypomnieć – że z „dzie-
cięcej choroby lewicowości” zdążył się Ko-
łakowski szybko wyleczyć.

II
W internecie znaleźć można nie tylko arty-
kuły zachwalające aktualność myśli wybit-
nych fi lozofów – takich jak profesor Leszk 
Kołakowski. Więcej tam oczywiście cho-
ciażby ofert handlowych. Niekiedy – taką 
przynajmniej mam nadzieję – niezwyczaj-
nych. Jak bluzy z napisem „Burn your local 
church”, albo z rysunkiem obrazującym 
płonący kościół. I co – świat się zmienia? 
Czy może raczej – nie masz nic nowego 
pod słońcem”? George Orwell wspomina 
w swojej książce „Hołd dla Katalonii”, jak 
to w opiewanej przez postępowych inte-
lektualistów i artystów wojnie domowej w 
Hiszpanii – „większość kościołów (była) 
zniszczona pożarem, a fi gury świętych w 
zgliszczach. W wielu miejscach kościoły de-
molowane były przez brygady robotnicze”. 
Tak, demolowanie kościołów to stara po-
stępowa tradycja i to od jej rewolucyjnych 
początków. Wystarczy chociażby zajrzeć 
do niedawno wydanej książki François So-
uchala poświęconej wandalizmowi Rewo-
lucji Francuskiej, żeby zobaczyć inną twarz 
postępu. Co nie dziwota, że i sam chorąży 
postępu – Stalin, miał pomysł na rewitali-
zowanie świątyń chrześcijańskich. Najgło-
śniejszy z nich to zburzenie w 1931 najwięk-
szego obiektu sakralnego Moskwy, Świątyni 
Chrystusa Zbawiciela, by w tym właśnie, 
dokładnie w tym miejscu wybudować Pałac 
Sowietów. Tak, stawianie w miejscu burzo-
nych świątyń – pałaców i komitetów Nowej 
Wiary, to niemal reguła. Przypomina mi się 
początek fi lmu Luisa Bunuela „Widmo wol-
ności”, kiedy to pijane rewolucyjne żołdac-
two na wszystkie znane sobie sposoby pro-
fanuje w kościele wszystko, co tylko można. 
Aha, wydany przed kilkunastu laty przez 
zbiór moich felietonów nieprzypadkowo 
nosi tytuł „Widma wolności”.  

Dziennik pandemiczny
DEKA-GRA-MERON UŚMIECHÓW

Dzień drugi – Opowieść trzecia

Trzej bracia
Niespełna sto kilometrów na zachód 

od Paryża znajduje się miasteczko 
Anet. To zaledwie osiem kilometrów 

kwadratowych powierzchni, lecz właśnie 
tutaj mieści się jeden z zamków nad Loarą. 
Zamek w Anet powstał na polecenie kró-
la Henryka II w połowie XVI wieku. To za-
mek miłości, gdyż został on wzniesiony dla 
ukochanej króla, kochanki Diany, lecz nie o 
Henryku jest ta historia. Na ulicach miasta 
do dziś przechadzają się trzej bracia – Julek, 
Bastek i Wincenty. Rodzice ponoć należeli 
do rodu królewskiego, lecz nie wiadomo do-
kładnie do której linii, odłamu tych dobrych, 
złych, walecznych czy zdrajców narodu. Nie 
ma to dziś większego znaczenia, gdyż nikt w 
Anet nie pamięta lub nie chce pamiętać tych 
dawno minionych czasów królewskiej świet-
ności. Ostatnim znaczącym wydarzeniem w 
mieście był epizod fi lmowy. Dokładnie tutaj 
odgrywała się bowiem pierwsza scena słyn-
nego agenta MI6, samego Jamesa Bonda. Był 
to rok 1965. 

Trzej bracia wychowali się pod murami 
zamku. Znali każdą dziurę w płocie królew-
skich ogrodów. Odkryli tajemnice, których 
turyści nigdy nie poznali. Widok zamku 
stał się dla młodzieńców tak powszedni, że 
w późniejszym wieku nie zwracali uwagi 
na wartość tej budowli. Gdy rodzice zmarli, 
bracia odziedziczyli ogromny majątek, któ-
ry pozwolił im na beztroskie życie w dostat-
ku. Zatrudnili służbę, kupili kilkadziesiąt 

drogich samochodów, a z grupą znajomych 
z USA urządzali polowania w lasach Dreux, 
które słynęły z obfi tości w zwierzynę. Julek 
był najmłodszy, lecz dosyć wcześnie zrozu-
miał, że takie podejście do życia nie wróży 
nic dobrego. Nie trzeba było długo czekać. 
Po kilku latach wielce nieroztropnego za-
rządzania majątkiem bracia znaleźli się na 
granicy bankructwa i byli zmuszeni sprze-
dać wszelkie dobra nabyte. Gdy jednak 
skończyły się pienxiądze, postanowili oni 
wyjechać z miasta i poszukać innego zaję-
cia. 

Julek, Bastek i Wincenty pojechali do 
Londynu. Wynajęli tam mały dom z dala od 
centrum i prowadzili skromne życie. Zaosz-
czędzone pieniądze jeszcze z Francji zainwe-
stowali w wysokoprocentowe pożyczki. Nie 
ma co owijać w bawełnę… Bracia uprawiali 
lichwiarstwo. Zajęcie karygodne i niezbyt 
królewskie, ale żaden z nich nie miał kon-
kretnego wykształcenia. Co ciekawe, owo 
zajęcie pozwoliło im odbudować swoją po-
zycję fi nansową. Gdyby Wielka Brytania nie 
postanowiła odciąć się od europejskich tra-
dycji, może do dziś bracia prowadziliby dzia-
łalność pod Londynem. Historycznie rzecz 
ujmując ta decyzja była do przewidzenia, a 
miłość do Francuzów zdecydowanie nie leży 
w interesie Brytyjczyków. Bracia postanowili 
wrócić do Anet, lecz ktoś musiał dopilnować 
bieżących spraw. W Londynie został Julek, 
jako najmłodszy z braci. Bastek i Wincenty 

wrócili do domu, gdzie zajęli się odbudową 
zniszczonego wcześniej dobrego imienia 
rodziców. Tutaj bracia szybko zapomnieli o 
wcześniejszych kłopotach. Pod nieobecność 
Julka pożyczali pieniądze i żyli ponad stan. 
Po pewnym czasie długi wobec wierzycie-
li osiągnęły niebotyczne rozmiary. Bastek 
i Wincenty stali się niewypłacalni i zostali 
aresztowani. 

Tymczasem Julek dobrze sobie radził w 
Londynie i wszystkie sprawy doprowadził 
do końca. W pewnym momencie postanowił 
sprzedać domek i zamknąć ten rozdział ży-
cia trzech braci. Tuż przed Brexitem załapał 
się na ostatni samolot do Paryża. Gdy wracał 
do domu miał dwadzieścia pięć lat i bagaż 
doświadczeń. Nie wiedział, co będzie po po-
wrocie. Nieświadomy kłopotów braci wracał 
do Anet.

Na lotnisku Heathrow lot do Paryża miał 
opóźnienie ze względu na złą pogodę. Julek 
spacerował od sklepu do sklepu. Obserwo-
wał podróżnych. Przykucnął na moment. 
Zasnął. Obudził się, lecz samolot nadal był 
w opcji oczekiwania na lepsze warunki po-
godowe. Obok stoiska z perfumami zauważył 
dziewczynę, która nieśmiało przyglądała się 
produktom w szklanych sza� ach. Wyglądała 
na złodziejkę. Jej niechlujny ubiór wskazy-
wał na osobę, która nie zna się na modzie. 
Kobieta sprawiała wrażenie osoby nerwo-
wej. Gdyby Julek był ochroniarzem pewnie 
podszedłby i zainteresował się jej zachowa-
niem, ale Julek był zwykłym dwudziestopię-
cioletnim facetem, który wracał do domu i 
wszystko co brytyjskie postanowił zostawić 
tutaj. Spojrzał więc na tablicę odlotów i ku 
jego zadowoleniu okazało się, że samolot do 
Paryża jest już na płycie lotniska, a podróż-
ni mogą podejść do bramki. Po chwili Julek 
usiadł wygodnie w twardym fotelu nr 29 koło 

okna. Rozmarzony zamknął oczy czekając na 
procedurę startową. 

Przez lekko przymknięte powieki zauwa-
żył, że ktoś zajmuje miejsce nr 28. Jakież było 
jego zdziwienie, gdy osoba obok była kobie-
tą z lotniska. W pierwszym momencie Julek 
pomyślał, że poprosi o zmianę miejsca, lecz 
kobieta okazała się być dziewczyną z pierw-
szych stron gazet. To Gazel, gwiazda muzyki 
pop, francuska piosenkarka, która kilka lat 
temu postanowiła zrobić karierę w Wielkiej 
Brytanii. Teraz, tak samo jak Julek, wracała 
do domu. Gazel była sierotą. Rodzice zmarli 
w wypadku samochodowym wiele lat temu. 
Wtedy uciekła z kraju, by zapomnieć. Dziś 
jest dwudziestopięcioletnią kobietą, która 
wie czego chce. Dwoje młodych, doświad-
czonych Francuzów znalazło się w jednym 
samolocie tuż obok siebie. Nie ma przypad-
ków. Każdy ruch powietrza, a nawet samo-
lotu jest z góry zaplanowany. Gazel i Julek 
spędzili w samolocie prawie trzy godziny. Po-
mimo, iż lot z Londynu do Paryża trwa nie-
spełna pół godziny tym razem, ze względu 
na złą pogodę, cała procedura trwała o wiele 
dłużej. Zdenerwowanie podróżnych sięgnę-
ło zenitu, lecz Gazel i Julek nie żałowali ani 
chwili spędzonej razem. 

Z Paryża taksówką pojechali prosto do 
Anet. Julek zajął się długami rodziny. Gazel 
wpłaciła kaucję za braci, by mogli oni opu-
ścić więzienie. Od tego czasu Gazel i Julek 
co noc odwiedzali królewskie ogrody zamku 
nad Loarą, zamku, w którym każdy kamień 
jest wart miłości sięgającej gwiazd i pewnie 
do dziś spacerują oni po ulicach miasteczka, 
które w 1965 roku odwiedził Sean Connery, 
czyli James Bond, agent od zadań specjal-
nych. 

Bo Co 

Ad: »Bez patosu, z naciskiem na region«

„My chcemy dyskusji” – ape-
luje Michał Przywara, 

udzielając obszernego wywiadu 
Danucie Chlup na temat kampa-
nii przed Spisem Ludności (uka-
zał się na łamach Głosu” w piątek 
29 stycznia). Pozwolę sobie zatem 
skorzystać z tej zachęty i wtrącić 
swoje trzy grosze.

•••
Lektura wywiadu może sprawiać 
wrażenie, że oto zmobilizowano 
potężny sztab fachowców i za-
paleńców w celu przeprowadze-
nia precyzyjnie zaplanowanych 
działań strategicznych i taktycz-
nych po to, by wyniki spisu oka-
zały się dla nas jak najlepsze. Co 
prawda nie padła informacja, kto 
i na podstawie jakich kryteriów 
zmontował ów sztab, ale dowia-
dujemy się, że w jego pracach 
bierze udział jakaś tajemnicza 
Rada Młodzieży. I można pomy-
śleć – bardzo dobrze, że młodzież 
chce się angażować w promowa-
nie polskości. Tyle że owa Rada 
Młodzieży chce nas przekonać, 
że w kampanii „należy unikać 
patosu i przesadnego patrioty-
zmu, bo takie podejście bardziej 
drażni, niż zachęca”. Bum!!! Wita-
my w świecie lewackich teoryjek. 
Jasne, chcesz być trendy Euro-
pejczykiem, to musisz wiedzieć, 
że patriotyzm to faszyzm. A już 
przesadny patriotyzm! 

Chłopaki i dziewczęta, zapytaj-
cie dziadków, czym dla nich jest 
patriotyzm. Jakim słowem określa 
się poczucie dumy narodowej, wy-
nikającej z historii, dokonań przod-
ków, pielęgnowania tradycji i języ-
ka ojczystego. Bo gdybyście byli 
tego wszystkiego świadomi, gdyby-
ście naprawdę wiedzieli „skąd wasz 
ród”, nigdy nie wpadłoby wam do 
głowy żenujące hasło „#jeżechpo-
lok”. Taki pomysł mógł wpaść do 
głowy tylko temu, kto uważa, że 
prawdziwi Polacy mieszkają tylko 
w Polsce i że my „polocy” z Polską 
i narodem polskim nie mamy już 
nic a nic wspólnego. Bo my sóm tu 
stela.

•••
Druga sprawa, która w trakcie lek-
tury podniosła mnie z krzesła, to 
coś, co można nazwać Hołdem 
Polskim. Otóż Michał Przywara 
chce „uspokoić czeską większość, 
że nakłanianie osób narodowości 
polskiej do jej zadeklarowania w 
Spisie nie jest przejawem nowej fali 
nacjonalizmu i nie oznacza, że »Po-
lacy się rozpychają«”.

Co z tego zdania wynika na 
zdrowy, chłopski rozum? Ano, po 
pierwsze to, że Spis Ludności jest w 
mniemaniu pana Michała tak na-
prawdę sprytnym narzędziem do 
ujawnienia i wyłuskania wrażych 
członków wspólnoty obywatel-
skiej. Po to zapewne wprowadzono 

doń kategorię „narodowość inna 
niż większościowa”. Deklarujesz 
inną – jesteś nacjonalistą, czyli w 
sumie też faszystą, jak wspomnia-
łem wyżej. Po wtóre – nazywanie 
korzystania z przysługujących 
nam praw i swobód obywatelskich 
„rozpychaniem” nie jest niczym 
innym, jak tylko przejawem głębo-
kiego poczucia niższości podlanej 
sosem czołobitności.

PS Jeszcze w sierpniu ubiegłego 
roku zaproponowałem Kongre-
sowi Polaków slogan, mający być 
hasłem wiodącym w kampanii 
spisowej. Brzmiał on „Liczymy 
się!”, był zatem prosty w przeka-
zie, wykorzystując przewrotną grę 
słów, motywując trochę poprzez 
ambicję, zrozumiały dla każdego. 
Slogan razem z towarzyszącym mu 
logotypem został nawet zamiesz-
czony na teczkach z materiałami, 
które otrzymali delegaci ostatniego 
Zgromadzenia Ogólnego Kongresu 
Polaków. Przez kilka miesięcy nic 
się nie działo i teraz nagle… mamy 
to, co mamy. Przy okazji przez 
przypadek dowiedziałem się na-
wet, że slogan „Liczymy się!” został 
przez anonimowy sztab kampanii 
określony jako kontrowersyjny i 
konfl iktogenny… Ale chyba niepo-
trzebnie się czepiam, bo wygląda 
na to, że ma być jak w piosence T. 
Love – „Jest super, jest super, więc 
o co ci chodzi?”. 

Marian Siedlaczek

•••
W internecie znaleźć można nie tylko 

artykuły zachwalające aktualność myśli 
wybitnych fi lozofów – takich jak profesor 
Leszk Kołakowski. Więcej tam oczywiście 

chociażby ofert handlowych
•••

Po co przypominać tamte czasy? Po co wracać 

do idei skautingu? I czemu mamy przyjrzeć się 

młodym ludziom, którzy już zdążyli się zestarzeć, 

odejść na wieczną wartę i zamknąć życie 

upływające pod hasłem wierności harcerskiemu: 

„Czuwaj!”

Na nartach po 
szańcach

Z powodu epidemii koronawi-
rusa ośrodki narciarskie w 

Beskidach pozostają zamknięte. 
Miłośnicy aktywnego wypoczynku 
mogą jednak zamienić narty zjaz-
dowe na biegowe. Trasę do nar-
ciarstwa biegowego przygotowali 
między innymi gospodarze jabłon-
kowskich szańców. – Licząca około 
kilometra pętla prowadzi głównie 
po zewnętrznej koronie dawnych 
fortyfi kacji. Bieg na nartach najle-
piej rozpocząć przy w centrum dla 
zwiedzających. Drugim punktem 
startowym może być teren za ka-
pliczką przy fortyfi kacjach – infor-

mują pracownicy Górolskiego Cen-
trum Informacji Turystycznej w 
Mostach koło Jabłonkowa. Dodają, 
że w Beskidach panują obecnie do-
bre warunki śniegowe. W wyższych 
partiach gór zalega nawet pół metra 
śniegu, a do dyspozycji narciarzy w 
samych okolicach Mostów koło Ja-
błonkowa utrzymywanych jest oko-
ło 44 kilometrów torów. Na nartach 
można pobiegać m.in. niedaleko 
tamtejszego ośrodka narciarskiego. 
Inna z tras biegowych rozpoczyna 
się zaś przy górnej stacji ośrodka 
Kempaland w Bukowcu i prowadzi 
w kierunku Girowej.  (wik)
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S P O R T 

Weronika Nowakowska, 
polska biathlonistka w oczekiwaniu na igrzyska w Pjongczangu

W I E Ś C I  P O L O N I J N E

PIĄTEK 5 LUTEGO 

7.30 Gra słów. Krzyżówka (teletur-
niej) 7.55 Pytanie na śniadanie 10.40 
Panorama kraj 10.50 Pytanie na śnia-
danie 11.20 Przepis dnia 2 11.30 Na 
sygnale. Elvis żyje 12.00 Którędy po 
sztukę. Leonardo da Vinci 12.15 Co 
niesie dzień 12.30 M jak miłość (s.) 
13.20 Wilnoteka 13.40 Tego się nie 
wytnie 15.00 Kasta. Wartość względ-
na 15.30 Ostoja 16.00 Między wier-
szami 16.25 Bajki naszych rodziców. 
Bolek i Lolek wśród górników 16.45 
Bajki naszych rodziców. Reksio 17.00 
Lepsza połowa 17.30 Dziennik re-
gionów 17.50 Gra słów. Krzyżówka 
18.20 Stacja innowacja 18.35 Mówi-
my po polsku 18.50 Na sygnale (s.) 
19.20 Przystanek Ameryka 19.40 
Alarm! 20.00 Polonia 24, pogoda, 
sport 20.45 Na dobre i na złe. Gdyby 
kózka nie skakała 21.40 The Voice 
of Poland. Przesłuchania w ciemno. 
Małopolska 23.40 KabareTOP Story. 
„Song porzuconej” - kabaret Hrabi 
23.55 Focus on Poland. 

SOBOTA 6 LUTEGO 

7.00 Barwy szczęścia (s.) 7.55 Pyta-
nie na śniadanie 11.15 Przepis dnia 2 
11.20 Giganci historii. Kampania pol-
ska 1939 (teleturniej) 12.15 Powroty 
(mag.) 12.35 Nela Mała Reporterka. 
Co się budzi w nocy? 12.50 Czy wiesz, 
że... 13.00 Ojciec Mateusz 19 (s.) 13.50 
Na dobre i na złe (s.) 14.45 Hity kaba-
retu. Portfel i inne hity kabaretu Łow-
cy 15.40 Wolny Ekran 16.00 Kultural-
ni PL 17.00 Słownik polsko@polski 
17.30 Dziennik regionów 17.50 M jak 
miłość (s.) 18.40 Szansa na sukces. 
Opole 2020 19.40 Dobranocka 20.00 
Polonia 24, pogoda, sport 20.45 Lu-
dzie i bogowie. Śmierć i medycyna 
21.35 Boisko bezdomnych 23.40 Hity 
wszech czasów. 

NIEDZIELA 7 LUTEGO 

6.25 Polonia 24 7.00 Barwy szczęścia 
(s.) 7.55 Pytanie na śniadanie 11.05 
Wolny Ekran 11.25 Ziarno. Nieważna 
ilość, ale jakość 11.55 Między ziemią 
a niebem 12.00 Anioł Pański 12.15 
Między ziemią a niebem 12.45 Rwan-
da 2020. Misje na wzgórzach. Pomoc 
w każdej sytuacji 13.00 Transmisja 
mszy świętej z sanktuarium bł. Ka-
roliny Kózkówny w Zabawie 14.15 
Chłopi 15.15 Fajna Polska. Trójmiasto 
16.10 Powroty 16.30 Leśniczówka (s.) 
17.20 Gramy.pl 17.30 Dziennik regio-
nów 17.50 M jak miłość (s.) 18.45 Hity 
kabaretu - hity Kabaretu Moralnego 
Niepokoju 19.45 Dobranocka. 20.00 
Polonia 24, pogoda, sport 20.45 Ar-
tyści 21.40 Geniusze i marzyciele. Jan 
Czochralski 22.40 Wspomnienie lata. 

PONIEDZIAŁEK 8 LUTEGO 

7.25 Rok 1981. Kalendarium 7.30 Gra 
słów. Krzyżówka (teleturniej) 7.55 Py-
tanie na śniadanie 10.40 Panorama 
kraj 10.45 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. 
Śmierć i medycyna 13.20 Przystanek 
Ameryka 13.40 Kulturalni PL 14.35 
Rok 1981. Kalendarium 14.45 Gwiaz-
dozbiór TVP Rozrywka. Kasia Sob-
czyk 15.15 Okrasa łamie przepisy. Z 
wojskowej menażki 15.45 Zakochaj 
się w Polsce. Węgorzewo 16.15 Zwie-
rzaki Czytaki. Glutoplazmator 16.30 
Domisie (dla dzieci) 17.00 Lepsza po-
łowa 17.30 Dziennik regionów 17.50 
Gra słów. Krzyżówka (teleturniej) 

18.20 Beacon Hill. Amerykańska Czę-
stochowa 18.50 Barwy szczęścia (s.) 
19.20 Nad Niemnem 19.40 Olá Polô-
nia 20.00 Polonia 24, sport 20.45 
Miasto z morza 21.40 Mocne kino 
nocne. Nowa 22.30 Kasta. Balanga 
22.55 W starej koszuli, z odwagą w 
sercu 23.55 Focus on Poland 0.10 
Lepsza połowa. 

WTOREK 9 LUTEGO 

7.05 Pożyteczni.pl 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 (mag.) 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 W 
starej koszuli, z odwagą w sercu 14.45 
Kasta. Balanga 15.15 Smaki świata po 
polsku 15.45 Prywatne życie zwierząt 
4. Rogacze 16.15 Przyjaciele Misia i 
Margolci 16.40 Margolcia i Miś za-
praszają dziś 17.00 Lepsza połowa 
17.30 Dziennik regionów 17.50 Gra 
słów. Krzyżówka (teleturniej) 18.20 
Śląskie 4 YOU. Zofi a Oslislo 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 noc-
ne 22.30 Kasta. Pirat drogowy 23.00 
Warto rozmawiać 23.55 Focus on Po-
land 0.10 Lepsza połowa. 

ŚRODA 10 LUTEGO 

7.05 Korona królów 7.30 Gra słów. 
Krzyżówka (teleturniej) 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 Języczek u wagi 12.15 Co 
niesie dzień 12.30 Ranczo 2. Honor 
parafi i (s.) 13.25 Poland in Undiscove-
red. Niedzica 13.40 Twarze Solidar-
ności. Lech Ciężki, Tadeusz Bednar-
ski 14.00 Giganci historii. Kampania 
polska 1939 (teleturniej) 14.45 Kasta. 
Pirat drogowy 15.15 To je Borowicz. 
Podróże ze smakiem 15.45 Wojciech 
Cejrowski - boso przez świat. Łódź 
16.15 Zaczarowany świat... 16.30 
Nela Mała Reporterka. Co się budzi w 
nocy? 16.50 Na koniec smaku i jesz-
cze dalej. Augustyn na Ukrainie 17.00 
Lepsza połowa 17.30 Dziennik regio-
nów 17.50 Studio Lwów 18.10 Barwy 
szczęścia (s.) 18.40 Kierunek Zachód 
(mag.) 19.00 Msza święta w intencji 
ofi ar katastrofy smoleńskiej 20.15 
Polonia 24, pogoda, sport 21.05 Ran-
czo 2. Honor parafi i (s.) 22.00 Bar-
dzo mocne kino nocne. Nowa 22.50 
Amerykańskie tournée 23.55 Focus 
on Poland. 

CZWARTEK 11 LUTEGO 

7.30 Gra słów. Krzyżówka (teletur-
niej) 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 Dzieła, ar-
cydzieła. Albrecht Durer 12.15 Co nie-
sie dzień 12.30 M jak miłość (s.) 13.20 
Kierunek Zachód 13.40 Amerykań-
skie tournée 14.45 Kasta. Złote serce 
15.15 Rączka gotuje 15.45 Mówimy 
po polsku 15.55 Studio Lwów 16.15 
Al-chemik. Siła odśrodkowa 16.30 
Baw się słowami. Kazimierz Funk 
16.55 Nauka literek z Żużu. Literka Y 
17.00 Lepsza połowa 17.30 Dziennik 
regionów 17.50 Gra słów. Krzyżówka 
(teleturniej) 18.20 W obiektywie Po-
lonii. Wschód 18.50 Barwy szczęścia 
(s.) 19.20 Wilnoteka 19.40 Alert Co-
vid 20.00 Polonia 24, pogoda, sport 
20.45 Paradoks. Lęk 21.40 Bardzo 
mocne kino nocne. Nowa 22.30 Ka-
sta. Szary pracownik 23.00 Beacon 
Hill. Amerykańska Częstochowa 
23.30 Cafe piosenka. Marek Sierocki 
23.55 Focus on Poland. 

Ojciec Mateusz
Sobota 6 lutego, godz. 13.00 

Nie żyje Andrej Hryc
Smutna wiadomość dotarła do 

nas z Bratysławy. Nie żyje zna-
ny słowacki aktor polskiego po-
chodzenia Andrej Hryc. Jeden z 
najbardziej wziętych słowackich 
aktorów, współpracujący również 
często z czeskimi i polskimi twór-
cami, zmarł po ciężkiej chorobie w 
wieku 71 lat. 

Jak informują przyjaciele arty-
sty, członkowie Klubu Polskiego 
na Słowacji, Andrej Hryc był czę-
stym gościem imprez organizo-
wanych przez Polaków mieszka-
jących na Słowacji. Aktor polskie 
korzenie odziedziczył po matce, 
która w czasie wojny znalazła się 
w Bratysławie, gdzie poznała swo-
jego męża. 

Andrej Hryc w swojej karierze 
zagrał w ponad 50 fi lmach, był też 
wziętym aktorem teatralnym. Zna-
komitą kreację stworzył m.in. w fi l-
mie Petera Bebjaka „Čiara” (2017), 

z powodu swojej rosłej postury 
często był obsadzany w fi lmach 
o tematyce historycznej, takich, 

jak głośny obraz „Bathory” z 2008 
roku w reżyserii Juraja Jakubisko. 

 (jb)

Ambasada prosi 
o sprostowanie
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie zwróciła się do komercyjnej telewizji 
LNK o pilne sprostowanie historycznie błędnego i mylącego określenia. W trakcie 
programu użyto sformułowania „polski obóz koncentracyjny Auschwitz” (lit. „Lenkijos 
Aušvico koncentracijos stovykla”). Jest to wyrażenie, którego brzmienie sugeruje 
zakładanie obozów przez Polaków, co jest nieprawdą.

Ambasada opubli-
kowała komu-
nikat o prośbie 

względem LNK na swo-
im profi lu na Facebooku.

„Przypominamy, że 
podczas II wojny świa-
towej nie było polskich 
obozów koncentracyj-
nych ani zagłady. Niem-
cy zakładały i admini-
strowały obozy zagłady 
na swoim terytorium, 
a także w okupowanej 
Europie, w tym w oku-
powanej Polsce. Rząd 
polski nigdy nie współ-
pracował z niemieckimi 
okupantami i wyjechał 
na wygnanie do Paryża i 
Londynu, aby kontynu-
ować walkę z Niemca-
mi” – czytamy we wpi-
sie ambasady.

„Co więcej, Polacy 
stanowili największą 
narodową grupę wśród 
ratujących Żydów – 
Sprawiedliwych wśród 
Narodów Świata, ponad 
7 100 z ponad 27 700 uhonorowa-
nych przez Yad Vashem. Dlatego 
odwołanie się do „polskiego obozu 
koncentracyjnego Auschwitz” jest 
rażąco niedokładne i sprawia myl-
ne wrażenie, że zostało przeprowa-
dzone lub w jakiejkolwiek formie 
zaakceptowane przez Polskę lub 
Polaków” – wyjaśnia profi l amba-
sady na Facebooku.

Kierownictwo ambasady doda-
je też w liście, iż „The Wall Street 
Journal”, „The New York Times”, 
„The San Francisco Chronicle”, 
„Yahoo! Inc.” i „The Associated 
Press” zmieniły swoje przewodniki 
stylistyczne, zakazując używania 
błędnego historycznie i wprowa-
dzającego w błąd określenia „pol-
skie obozy koncentracyjne”. 

26 stycznia w Wilnie z okazji 
75. rocznicy wyzwolenia niemiec-
kiego obozu koncentracyjnego 
Auschwitz-Birkenau Ambasada 
Rzeczypospolitej Polskiej zorga-
nizowała wystawę pt. „Niemiecki 
Nazistowski Obóz Śmierci. Kon-
zentrationslager Auschwitz”.

„Kurier Wileński”
/LITWA

● Andrej Hryc był częstym gościem na imprezach organizowanych przez Klub 
Polski w Bratysławie. Fot. ARC Klubu Polskiego na Słowacji

● W trakcie programu użyto błędnego sformułowa-
nia „polski obóz koncentracyjny Auschwitz”. Fot. ARC

Łotewskie wejście smoka
Trwa piękna passa hokeistów 

Trzyńca. Stalownicy we wtor-
kowych hutniczych derbach roz-
bili Witkowice 7:1. Gwiazdami 
spotkania byli bramkarz Ondřej 
Kacetl i napastnik Miloš Roman, 
ale prawdziwe wejście smoka nr 
2 zanotował w drużynie Trzyńca 
łotewski obrońca Ralfs Freibergs, 
który w parze z Davidem Musilem 
dosłownie zamurował dla Kacetla 
przedpole bramkowe. 

Dla łotewskiego hokeisty, któ-
ry pod Jaworowy trafi ł z Komety 
Brno, mecz z Witkowicami był 
drugim w barwach nowego zespo-
łu.

– Lubię duże wyzwania, a Trzy-
niec to właśnie wyzwanie z kate-
gorii bardzo poważnych, które zo-
bowiązuje – stwierdził Freibergs, 
który w derbach popisał się piękną 
asystą przy bramce Romana na 
4:1. – W superlatywach oceniam 
krótką, ale konkretną współpracę 
z moim partnerem z defensywy, 
Davidem Musilem. To skromny 
chłopak, który woli przekonywać 
o swoich walorach na tafl i – skom-
plementował kolegę z drużyny ło-
tewski obrońca. 

Freibergs w swojej karierze może 
się pochwalić m.in. startami w bar-
wach reprezentacji Łotwy, w tym 

udziałem w mistrzostwach świata. 
Jeśli w tym roku ponownie docze-
ka się nominacji do drużyny naro-
dowej, w Rydze, gdzie zaplanowa-
no cały hokejowy czempionat elity 
2021, zaliczy swoje szóste w karie-
rze mistrzostwa świata.  

Tipsport Ekstraliga nie zwalnia 
tempa, zbliżając się konsekwentnie 
do fazy play off . Zanim jednak dru-
żyny powalczą w kluczowej części 
sezonu, trzeba wywiązać się z obo-
wiązków danych w rundzie zasad-
niczej. Już dziś Stalownicy zmierzą 
się na wyjeździe z Ołomuńcem 
(17.00), w niedzielę u siebie ze Zli-
nem (15.00).  (jb) ● Ralfs Freibergs czuje się w Trzyńcu znakomicie. Fot. hcocelari

W nowym roku 
na zwycięskiej ścieżce
Piłkarze ręczni Banika Karwina w 2021 roku nie zwalniają tempa. Rozgrywki ekstraligi, 
które w miniony weekend wróciły po przerwie zarezerwowanej dla mistrzostw świata 
w Egipcie, zdominowała jedna drużyna. – Forma napawa nas optymizmem, ale trzeba 
uważać, bo w czeskiej ekstralidze nie ma łatwych przeciwników – zaznaczył Michal Brůna, 
szkoleniowiec HCB Karwina. 

Janusz Bitt mar

W ubiegłą niedzielę kar-
winiacy bez większych 
problemów uporali się 

we własnej hali z drużyną z Nowe-
go Veselí (34:24), w środę zwycięży-
li zaś na parkiecie Lowosic (28:26).

– Nie spodziewałem się aż tak 
ciężkiej przeprawy. Gospodarze za-
grali świetnie, bardzo utrudniając 
nam zadanie – stwierdził Brůna. 
Losy meczu ważyły się w ostatnich 
dziesięciu minutach, żadna z dru-
żyn nie wypracowała sobie bowiem 
wcześniej komfortowej zaliczki. O 
zwycięstwie faworyta przesądziło 
doświadczenie kluczowych zawod-
ników.

– W naszym zespole brakuje ru-
tyniarzy, w dodatku do meczu nie 
włączył się Szwed Jonsson, a więc 
byliśmy w trudnej sytuacji – ocenił 

rozłożenie 
sił na par-
kiecie szko-
l e n i o w i e c 
L o w o s i c , 
Roman Jelí-
nek. 

K a r w i -
niacy, po-
d o b n i e 
jak w nie-
d z i e l n y m 
meczu z 
Nowym Ve-
selí, często 
w y p r o w a -
dzali akcje 
ś r o d k i e m 
boiska, wy-
k a ń c z a j ą c 
kontry za-
sługą świet-
nie dyspo-
n o w a n e g o 
obrotowego 
Jurija Gro-
myki. Biało-
ruski kołowy zdobył w środowym 
spotkaniu osiem bramek, najwię-
cej spośród podstawowej siódemki 
Banika. W nerwowej końcówce me-
czu gości ratował z opresji Neman-
ja Marjanović, który wyłapał kilka 
czystych piłek Lowosic. Serbskiego 
golkipera wspierał z ławki drugi 
bramkarz, Petr Mokroš, co dla tre-
nera Michala Brůny jest idealnym 
rozwiązaniem.

– Mamy dwóch klasowych bram-
karzy, to podstawa, żeby myśleć o 
najwyższych celach w tym sezonie 
– zaznaczył Brůna. 

Wysoka forma Banika dobrze 
wróży przed jutrzejszymi derbami 

z Frydkiem-Mistkiem (10.30). Kar-
winiacy zagrają z Frydkiem-Mist-
kiem nietypowo w sobotę, derby 
zapowiadają się jednak typowo 
– spodziewana jest walka o każdy 
centymetr boiska, tym bardziej, że 
zespół Frydka-Mistka prezentuje 
w całym sezonie świetny poziom. 
Goście z czwartego miejsca w tabeli 
Strabag Rail Ekstraligi tracą do pro-
wadzącej Karwiny pięć punktów.

– Od czwartku w głowach mamy 
już tylko Pepino Frydek-Mistek. 
Rywal na pewno nie sprzeda tanio 
skóry – stwierdził Slavomír Mlotek, 
środkowy rozgrywający Banika 
Karwina.  

12
zwycięstw zanotowali w dotychczaso-
wym sezonie ekstraligi piłkarze ręczni 
Banika Karwina. Najgroźniejsi rywale 
Banika, Talent Pilzno i Dukla Praga, 
mają odpowiednio po 10 i 9 wygra-
nych. Ten sezon zapowiada się ekscy-
tująco do samego końca.

STRABAG RAIL EKSTRALIGA

LOWOSICE – 
KARWINA 26:28
Do przerwy: 15:16. Karwina: Marja-
nović, Mokroš – Gromyko 8, Franc, 
Solák 7, Patzel 5/1, Nedoma 2, S. 
Mlotek 4, Skalický 1, Nantl 1, Nowo-
ryta, Plaček, Růža, Široký, Urbański, 
Jan Užek. 
Lokaty: 1. Karwina 24, 2. Pilzno 21, 
3. Dukla Praga 20, 4. Frydek-Mistek 
19 pkt. Jutro: Karwina – Frydek-Mi-
stek (10.30).

● W Lowosicach wal-
czono o każdy centy-
metr boiska. 
Fot. hazenalovosice

Czech Indoor 
Gala 2021

Pomimo pandemii koronawirusa w 
Ostrawie udało się w środę przepro-
wadzić tradycyjny lekkoatletyczny 
mityng Czech Indoor Gala 2021. Z 
korzystnej strony pokazali się nad 
Ostrawicą również Polacy.
Minima na halowe mistrzostwa Eu-
ropy w Toruniu wypełnili Pia Skrzy-
szowska (60 m ppł.) i Mateusz Bor-
kowski (800 m). W fi nale Skrzyszow-
ska wygrała z czasem 8,02 – to nie 
tylko rekord życiowy 20-letniej Polki, 
ale także szósty wynik w Europie i 
ósmy w historii polskiej lekkoatletyki. 
Świetnie zaprezentował się w Ostra-
wie również Adrian Świderski. Polak 
wygrał konkurs trójskoku osiągając 
16,67 m. To czwarty w tym roku 
wynik na świecie, niemniej minimum 
na halowe mistrzostwa Europy w 
Toruniu wynosi 16,95. 
Drugie miejsce w biegu na 60 m 
wywalczył Dominik Kopeć (6,67), 
na tym samym dystansie Klaudia 
Adamek była trzecia (7,38). Konkurs 
skoku w dal na trzecim miejscu ukoń-
czył Mateusz Różański (7,58), a na 
szóstym Mateusz Jopek (7,50). Na 
najniższym stopniu podium stanął w 
środę również Jakub Szyszkowski, 
trzeci kulomiot mityngu. 
Bezapelacyjną gwiazdą mityngu był 
jednak reprezentant gospodarzy, 
Pavel Maslák. Czeski sprinter trium-
fował w biegu na 400 m. Jego czas 
na mecie – 46,22 – to najlepszy te-
goroczny wynik w Europie.  (jb)

● Dominik Kopeć fi niszuje na 2. miej-
scu. Fot. Czech Indoor Gala 2021
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Bóg jest ucieczką i siłą naszą, 
pomocą w utrapieniach najpewniejszą.

      Psalm 46,2

8 lutego minie 50 lat od chwili, kiedy nieoczekiwanie 
odszedł na zawsze 

śp. ks. JERZY CYMOREK 
biskup Śląskiego Kościoła Ewang. A.W.

Z miłością i szacunkiem wspominają najbliżsi.
 GŁ-091

NEKROLOGI

Jest taka chwila,
o której myślimy, która na pewno nadejdzie,
ale zawsze nie w porę, zawsze za wcześnie.

W głębokim żalu pogrążeni zawiadamiamy wszyst-
kich krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 1 lute-
go 2021 zmarł po krótkiej chorobie w wieku 79 lat nasz 
Kochany i Drogi Mąż, Ojciec, Teść, Dziadek, Wujek 
i Kuzyn

śp. ANDRZEJ BURY
zamieszkały w Kojkowicach nr 43

Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbył się w czwartek. 
Dziękujemy wszystkim krewnym, znajomym i przyjaciołom, którzy 
w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami smutek i żal. Dziękuje-
my też za złożone kondolencje, przekazane kwiaty i udział w pogrzebie.

W smutku pogrążona rodzina. GŁ-096

Serdeczne wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy pani Alinie 
Bury z powodu śmierci 

MĘŻA 
składa MK PZKO w Lesznej Górnej. GŁ-097

Wyrazy szczerego współczucia z powodu odejścia

śp. ADAMA PALOWSKIEGO
małżonce Dziuni oraz rodzinie składają koleżanki i koledzy z gimpla 
w Łazach. GŁ-092

Najszczersze wyrazy współczucia pani Jadwidze Palowskiej z powodu 
śmierci Męża

śp. ADAMA PALOWSKIEGO
składają Zarząd Główny PZKO oraz redakcja „Zwrotu”. GŁ-090

Pogrążeni w smutku wspólnie z rodziną wspominamy Zmarłego 

śp. ADAMA PALOWSKIEGO 
dobrego kolegę, znakomitego tancerza i choreografa

Koleżanki i koledzy z „Górnika”.
 GŁ-094

Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia z powodu śmierci

ADAMA PALOWSKIEGO
wieloletniego kierownika i choreografa 

Zespołu Regionalnego „Górole” 
rodzinie Zmarłego składają członkowie zespołu i przyjaciele z Mostów. 
 GŁ-093

PROGRAM TV

PIĄTEK 5 LUTEGO 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 9.50 Grzeszni ludzie miasta 
Pragi 10.35 Doktor Martin (s.) 11.30 
AZ kwiz 12.00 Południowe wiadomo-
ści 12.30 Sama w domu 14.00 Na tro-
pie 14.25 Reporterzy TVC 15.10 Losy 
gwiazd 16.05 Łopatologicznie 17.00 
Mieszkać jak… nastolatka 17.30 AZ 
kwiz 18.00 Wiadomości regionalne 
18.25 Gdzie jest mój dom? 18.55 Pro-
gnoza pogody, wiadomości, sport 20.10 
Kukułki (s.) 21.05 13. komnata Bořka 
Slezáčka 21.35 Wszystko-party 22.25 
Zawodowcy (s.) 23.20 Kryminolog (s.) 
0.20 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne przed-
szkole 9.00 Najciekawsze miejsca na 
świecie 9.55 Jak Neron uratował Rzym 
10.50 Człowiek plus 11.40 Gejzery i 
eliksiry 12.20 Królestwo natury 12.45 
Niesamowity świat królików 13.45 Ży-
cie w powietrzu 14.40 Kawałek drewna 
14.55 Niezapomniany Concorde 15.45 
Skrzydła wojny 16.30 Zachód Stanów 
Zjednoczonych Ameryki 17.25 Granica 
w sercu 17.50 Dziennik młodych 18.45 
Wieczorynka 18.55 Zdrowsza kraina 
19.25 Znikające strony rodzinne 19.50 
Wiadomości w czeskim j. migowym 
20.00 Cudowna planeta 21.00 Biała 
królowa (s.) 22.00 Fargo (s.) 23.40 Ko-
lonia (fi lm). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Ulica (s.) 
9.45 Przychodnia w różanym ogrodzie 
(s.) 11.00 Co o tym sądzą Czesi? 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Mały 
Sheldon (s.) 12.50 Przychodnia w róża-
nym ogrodzie (s.) 14.05 Castle (s.) 15.00 
Mentalista (s.) 16.57 Popołudniowe 
wiadomości 17.25 Co o tym sądzą Cze-
si 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Szybcy i wściekli 
V (fi lm) 22.45 Ilu miałaś facetów? (fi lm) 
0.55 Mentalista (s.).
PRIMA 
6.15 Blade (s. anim.) 7.00 Nowy dzień 
9.10 M.A.S.H. (s.) 10.20 Zmiana miejsc 
(fi lm) 12.25 Strażnik Teksasu (s.) 13.25 
Policja Hamburg (s.) 15.25 Agenci NCIS 
(s.) 16.25 Policja w akcji 17.25 Wiadomo-
ści kryminalne 17.50 Nakryto do stołu! 
18.55 Wiadomości 19.50 Pogoda 19.55 
Showtime 20.15 Czechy i Słowacja mają 
talent 21.25 Dziewczyna do zabicia 
(fi lm) 23.45 Policja w akcji 0.40 Agenci 
NCIS (s.). 

SOBOTA 6 LUTEGO 

TVC 1 
6.00 Co umiały nasze babcie, a o czym 
my zapomnieliśmy 6.25 Łopatologicz-
nie 7.20 O mądrym szachu (bajka) 8.10 
Złota prządka (bajka) 8.45 Gniazdo (s.) 
9.45 Gejzer 10.15 Ojciec Brown (s.) 11.05 
Wszystko-party 12.00 Z metropolii, 
Tydzień w regionach 12.25 Nasze hob-
by 13.00 Wiadomości 13.05 Pacanów 
(bajka) 14.05 O królewnie solimańskiej 
(bajka) 14.40 Ostatni Podskalak (fi lm) 
16.15 Hercule Poirot (s.) 17.55 Kot to nie 
pies 18.25 Chłopaki w akcji 18.55 Pro-
gnoza pogody, wiadomości, sport 20.10 
Wszystko-party 21.00 Miroslav Donutil 
21.55 Maigret i nocne rozkosze (fi lm) 
23.20 Miejsce zbrodni – Berlin (s.) 0.55 
Bananowe rybki. 
TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Rodzina Bławat-
ków (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 Bara-
nek Shaun (s. anim.) 7.30 Studio Kolega 
9.00 Na hulajnodze 9.10 13. komnata J. 
Raški 9.40 Nasza wieś 10.05 W poszu-
kiwaniu piosenki 10.35 Tradycje 11.05 
Szkocja – pustkowia 11.55 W kamperze 
po Czechach 12.25 Lotnicze katastrofy 
13.15 Babel 13.40 Trzej muszkieterowie 
II (fi lm) 15.25 Cuda starożytności 16.05 
Planeta lodu 16.55 Kamera w podróży 
17.50 Cudowna planeta 18.45 Wieczo-
rynka 18.55 Granica w sercu 19.25 Cur-
riculum vitae 19.50 Wiadomości w cze-
skim j. migowym 20.00 Nędznicy (s.) 
21.40 Wybuch (fi lm) 23.25 Plotka (fi lm) 
0.50 Łowca (s.) 1.50 Doktor Foster (s.). 
NOVA 
6.05 Psi patrol (s. anim.) 7.00 Looney 
Tunes Show (s. anim.) 7.30 Kacze opo-
wieści (s. anim.) 8.15 Stokrotka (bajka) 
9.30 Ostatnia piosenka (fi lm) 11.35 
Dzwoń do TV Nova 12.10 Zamieńmy 
się żonami 13.30 10 000 BC (fi lm) 15.30 
Made In America (fi lm) 17.40 Shrek 
(fi lm anim.) 19.30 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.20 Piraci z Karaibów: Klą-
twa Czarnej Perły (fi lm) 23.00 R.I.P.D. 
Agenci z zaświatów (fi lm) 0.45 Made In 
America (fi lm). 
PRIMA 
6.05 Blade (s. anim.) 6.35 Bocianie hi-
storie (fi lm anim.) 7.05 Meteor Monster 
Truck (s. anim.) 7.35 M.A.S.H. (s.) 9.05 
Autosalon.tv 10.05 Wyprawa z tatą 
10.55 Hudson & Rex (s.) 11.55 Czechy i 
Słowacja mają talent 13.10 Morderstwa 
według Agathy Christie (fi lm) 15.15 
Jeść, pić i wyjść za mąż (fi lm) 17.00 
Pływacki mariasz (fi lm) 18.52 Pogoda 
18.55 Wiadomości 19.50 Pogoda 19.55 
Showtime 20.15 Poznaj mojego tatę 
(fi lm) 22.30 Nocny łowca (fi lm) 0.30 
Ryzykowny układ (fi lm). 

NIEDZIELA 7 LUTEGO 

TVC 1 
6.00 Ciekawostki z regionów 6.25 
Drzwi 6.40 Ostatni Podskalak (fi lm) 
8.15 Uśmiechy B. Záhorskiego 8.55 Ło-
patologicznie 9.45 Kalendarium 10.00 
Kamera na szlaku 10.30 Obiektyw 11.05 
Życie na zamku (s.) 12.00 Pytania Vác-
lava Moravca 13.00 Wiadomości 13.05 
Kłaniam się, Księżycu (bajka) 14.15 Jak 
pan Pinajs kupował u kota sadło (baj-
ka) 15.00 Czarnowłosa (bajka) 15.30 
Zła krew (s.) 16.40 Siedem żon Alfonsa 
Karáska (fi lm) 17.25 List do ciebie 18.25 
Co umiały nasze babcie, a o czym zapo-
mnieliśmy 18.55 Prognoza pogody, wia-
domości, sport 20.10 Zbrodnie wielkiej 
Pragi (s.) 21.20 168 godzin 21.55 105% 
alibi (fi lm) 23.25 Sprawy detektywa 
Murdocha (s.). 
TVC 2 
6.40 Friends (fi lm anim.) 7.05 Pan Bor-
suk i pani Lisica 7.20 Baranek Shaun (s. 
anim.) 7.30 Studio Kolega 9.00 Czecho-
słowacki tygodnik fi lmowy 9.15 Poszu-
kiwania utraconego czasu 9.35 Amery-
kańska wojna 10.20 Nie poddawaj się 
plus 10.45 Nie poddawaj się 11.15 Kró-
lestwo natury 11.40 Słowo na niedzie-
lę 11.45 Magazyn chrześcijański 12.15 
Przez ucho igielne 12.40 Magazyn reli-
gijny 13.10 Tajemnice Watykanu 14.05 
Na pływalni z Janem Svatošem 14.35 
Kot to nie pies 15.05 Dziennik młodych 
16.00 Mistrzowie medycyny 16.30 Naj-
ciekawsze miejsca na świecie 17.20 Za-
chód Stanów Zjednoczonych Ameryki 
18.15 Narodowe klejnoty 18.45 Wieczo-
rynka 18.55 Nasza wieś 19.20 Cieka-
wostki z regionów 19.50 Wiadomości w 
czeskim j. migowym 20.00 Opowieść o 
Jesse Lee (fi lm) 21.35 Buff alo Soldiers 

(fi lm) 23.15 Poszukiwania Józefa Men-
gele 0.10 Grantchester (s.). 
NOVA 
6.05 Psi patrol (s. anim.) 7.00 Looney 
Tunes Show (s. anim.) 7.25 Kacze opo-
wieści (s. anim.) 7.50 Bajka o krainie 
obfi tości (bajka) 9.05 Niesforna Zuzia 
(fi lm) 11.00 Dom nad jeziorem (fi lm) 
12.55 Sztuka zrywania (fi lm) 15.00 Bliź-
niacy (fi lm) 17.10 Osaczeni (fi lm) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Słoń-
ce, siano, policzki (fi lm) 22.25 Odłam-
ki 22.55 Nikomu ani słowa (fi lm) 1.15 
Sztuka zrywania (fi lm). 
PRIMA 
6.05 Blade (s. anim.) 6.35 Bocianie opo-
wieści (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 Poradnik 
Pepy Libickiego 14.20 Dziewczyna do 
zabicia (fi lm) 16.40 Martin a Venuše 
(fi lm) 18.52 Pogoda 18.55 Wiadomości 
19.50 Pogoda 19.55 Showtime 20.15 Ce-
lebrity z o.o. (fi lm) 22.30 Rocky Balboa 
(fi lm) 0.40 Ostateczna operacja (fi lm). 

PONIEDZIAŁEK 8 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 wiadomo-
ści 12.30 Sama w domu 14.00 Miłość 
14.25 105% alibi (fi lm) 15.55 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, wia-
domości, sport 20.10 Głowa Meduzy 
(s.) 21.10 Reporterzy TVC 21.50 Mój 
wujek Archimedes (fi lm) 23.25 Pr. roz-
rywkowy 0.20 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne przed-
szkole 9.00 Kamera w podróży 9.55 
Szkocja – pustkowia 10.50 Lodowata 
planeta 11.40 Czeskie wsie 12.00 Babel 
12.30 Magazyn religijny 12.55 Klucz 
13.25 Czechosłowacki tygodnik fi lmo-
wy 13.35 Zakazany bóg 14.05 Wspania-
ła Ameryka 15.00 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 sta-
rożytności 20.50 Duże maszyny 21.35 
Kroniki portowe (fi lm) 23.25 Ciężkie 
czasy (fi lm). 
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 
12.35 Mały Sheldon (s.) 12.55 Przy-
chodnia w różanym ogrodzie (s.) 14.10 
Castle (s.) 15.05 Mentalista (s.) 16.57 
Popołudniowe wiadomości 17.25 Co o 
tym sądzą Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Spe-
ce (s.) 22.20 Zabójcza broń (s.) 23.15 
Mentalista (s.). 
PRIMA 
7.00 Nowy dzień 9.10 M.A.S.H. (s.) 
10.25 Rasmus i Johanna (fi lm) 12.25 
Strażnik Teksasu (s.) 13.25 Policja Ham-
burg (s.) 15.25 Agenci NCIS (s.) 16.25 
Policja w akcji 17.25 Wiadomości kry-
minalne 17.50 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości 19.55 Showtime 20.15 Pie-
lęgniarki (s.) 21.35 Jak zbudować ma-
rzenie 22.55 Hudson & Rex (s.) 23.55 
Policja w akcji 0.50 Agenci NCIS (s.).  
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„Głos” nale-
ży do Sto-
warzyszenia 
Dzienników 
Mniejszo-
ści Narodo-
wych i Et-
nicznych Eu-
ropy MIDAS

 www.glos.live 
 GŁ-089

 GŁ-741

CO NA ANTENIE

POLSKIE WIADOMOŚCI: ČT1 SM, 
niedziela, wiadomości regionalne 
od godz. 6.00; powtórka na antenie 
ČT2, niedziela od godz. 19.30.
POLSKIE AUDYCJE. po-pt. godz. 
19.05 Ostrawa 107,3 MHz i Trzyniec 
105,3 MHz.
RADIO KATOWICE. „U Polaków 

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

OFERTY

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

Zwierzęcy świat
W piątek, 29 stycznia, Książnica Cieszyńska uruchomiła w swej 
galerii wystawę zatytułowaną „Orbis animalium – Świat zwierząt”. 
Wydarzenie zbiegło się zaś w czasie z liberalizacją obowiązujących 
dotąd w Polsce ograniczeń sanitarnych. – Jakkolwiek nie możemy 
zorganizować wernisażu wystawy, zapraszamy wszystkich Państwa 
do jej zwiedzania w godzinach pracy czytelni ogólnej, tj. od wtorku 
do piątku w godz. 10.00-18.00 oraz w soboty w godz. 9.00-15.00 – 
zachęcają gospodarze biblioteki.

Witold Kożdoń

Ekspozycję, której autorami 
są dr Aleksandra Golik-Prus 
oraz Krzysztof Kleczek, może 

zwiedzać jednocześnie nie więcej 
niż sześć osób. Otwiera ją prze-
chowywany w zbiorach Książnicy 
XVI-wieczny egzemplarz „Biblii Le-
opolity”. Stworzenie świata obrazu-
je on na pięknych drzeworytowych 
ilustracjach, jednak na potrzeby 
wystawy wybrano ponadto około 
stu innych, w znacznej części bo-
gato ilustrowanych dzieł, przedsta-
wiających w rozmaitych aspektach 
tytułowy „świat zwierząt”. Wśród 

prezentowanych tomów znajdu-
ją się zarówno zdobione efektow-
nymi drzeworytami XVI-wieczne 
publikacje systematyzujące ówcze-
sną wiedzę na temat zwierząt, jak i 
liczne XIX-wieczne, specjalistyczne 
wydawnictwa, których treść od-
zwierciedla stopień rozwoju nauki. 

– Tytułowy „Orbis animalium” 
przedstawiony został zaś na wy-
stawie w trzech dopełniających się 
kontekstach: ideowo-symbolicz-
nym, praktycznym i naukowym – 
informują bibliotekarze, dodając, że 
zebrane na wystawie druki obfi tują 
w dzieła rzadkie i cenne o zasadni-
czym znaczeniu dla dziejów kultury. 
I tak uwagę gości przyciągnie z pew-

nością dzieło tak fundamentalne, 
jak XIX-wieczne polskie wydanie 
przełomowej pracy Charlesa Darwi-
na „O powstawaniu gatunków”.

– Zachęcając Państwa do złożenia 
wizyty w naszej galerii, informuje-
my jednocześnie, że na facebooko-
wym profi lu Książnicy Cieszyńskiej 
rozpoczynamy publikację cyklu po-
stów poświęconych najciekawszym 
prezentowanym na wystawie dzie-
łom – zapowiadają jej organizato-
rzy. 

• XVII-wieczna „Hippika o koniach” 
Krzysztofa Dorohostajskiego – jeden z 
pierwszych bogato ilustrowanych, pol-

skich podręczników jazdy konnej. 
Fot. ARC Książnicy Cieszyńskiej

 Wszystko w rękach 
działaczy
Dokończenie ze str. 1

Jeżeli transakcja pomiędzy Ko-
łem PZKO a władzami miasta 

dojdzie do skutku, sytuacja będzie 
wyglądała następująco: miasto 
Jabłonków będzie właścicielem 
gruntów i nieruchomości w Lasku 
Miejskim, z wyjątkiem stoisk na-
leżących do poszczególnych kół 
PZKO. Miejscowe Koło PZKO w 
Jabłonkowie będzie od miasta wy-
najmować tereny Lasku Miejskiego, 
natomiast relacje jabłonkowskiego 
Koła i pozostałych kół będzie regu-
lować oddzielna umowa. Wynajem 
powinien być – jak dotychczas – 
bezpłatny czy za symboliczną opła-
tę. 

Przypomnijmy, że sprawa Lasku 
Miejskiego ciągnie się od kilku lat. 
Jan Ryłko tłumaczy: – Sprawę otwo-
rzyli radni miasta Jabłonkowa, pro-
ponując Miejscowemu Kołu PZKO 
sprzedaż kompleksu. Wydawało 
się, że nasze dwudziestokilkuletnie 

starania zostaną wreszcie 
uwieńczone sukcesem i 
będziemy tak samo trak-
towani jak Matice slez-
ská, która za symboliczną 
opłatę otrzymała na wła-
sność kompleks w Łomnej 
Dolnej. Zarząd MK PZKO uchwalił 
kupno gruntów, popierając swój 
wniosek szczegółowym wykazem 
czynności, które chce w celu rewi-
talizacji w Lasku Miejskim prze-
prowadzić. Jednak Rada Miasta 
odrzuciła przedstawiony wniosek 
MK PZKO dotyczący przeniesienia 
własności gruntów w Lasku Miej-
skim. Propozycja kupna niektórych 
nieruchomości od MK PZKO wyszła 
od przedstawicieli miasta Jabłon-
kowa po odrzuceniu wniosku Koła. 
Zostaliśmy poinformowani, że mia-
sto chce przeprowadzić gruntowną 
modernizację całego kompleksu i 
sfi nansować ją z dostępnych fun-

duszy unijnych. Aby to uczynić, po-
winno być właścicielem wszystkich 
nieruchomości znajdujących się na 
jego działkach. 

– Mamy przygotowaną koncep-
cję z  2015 roku, którą wybraliśmy 
wspólnie z  przedstawicielami 
PZKO z trzech propozycji. Obejmu-
je zaplecze dla wykonawców, scenę 
oraz wspólne elementy poszczegól-
nych stoisk. W tym roku wybuduje-
my altanę dla młodych myśliwych, 
pszczelarzy i wędkarzy, którzy 
chodzą na zajęcia do Domu Dzieci 
i Młodzieży. Chodzi o wspólny pro-
jekt z  Miastem Wisła – przybliża 
plany burmistrz Hamrozi. 

• Burmistrz Hamrozi pokazuje miejsce, gdzie 
w przyszłości stanie altana. 
Fot. NORBERT DĄBKOWSKI
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Rozwiązanie krzyżówki 
kombinowanej 
z 22 stycznia: 
GDZIE JEST WOLA, 
JEST I WYJŚCIE

KRZYŻÓWKA KOMBINOWANA

Wśród autorów 
poprawnych rozwiązań 

zostanie rozlosowana książka. 
Rozwiązania prosimy wysyłać 
na e-mail: info@glos.live. 
Termin upływa w środę 17 
lutego. Nagrodę książkową 
za poprawne rozwiązanie 
krzyżówki kombinowanej 
z 22 stycznia otrzymuje 
Ewa Onderek z Mostów 
koło Jabłonkowa. Autorem 
dzisiejszego zadania jest Jan 
Kubiczek.

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

• Bronisław Zyder przysłał nam taką fotografi czną cie-
kawostkę: dwa lotnicze zdjęcia kopalni „Dukla” w Ha-
wierzowie. Pierwsze zostało wykonane w 2004, kiedy 
kopalnia była jeszcze czynna. Drugie zdjęcie pochodzi z 
2021. Dziś zakładu już nie ma, a w tym miejscu jest stre-
fa przemysłowa. Dziękujemy za nadesłane materiały!

Tak było...

...tak jest
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Rozwiązaniem krzyżówki jest dokończenie fraszki, której autorem jest Jan Izydor Sztaudynger  (ur. 28 kwietnia 1904 w Krakowie, zm. 12 września 1970 tamże) – polski poeta, 
fraszkopisarz, satyryk, teoretyk lalkarstwa oraz tłumacz:
„Jak atutowy as,...” 

POZIOMO:
1. słona pustynia w Chile
2. krewny zająca
3. pojazd pogotowia ratunkowego
4. mała Arabelka, gdy dorośnie
5. biwak harcerski
6. górna część skrzyni lub inaczej pokrywa
7. ROZWIĄZANIE DODATKOWE
8. starożytne miasto w Mezopotamii, nad Eufratem, z wiszącymi ogrodami Semiramidy
9. Andre, amerykański tenisista, mistrz olimpijski, zwycięzca Wimbledonu 

10. dziesięć przykazań
11. myśli wyłącznie o swoich potrzebach
12. jednoosobowy samochodzik wyścigowy
13. internistka, dentystka lub okulistka

PIONOWO:
ABAKUS, ABSURD, AKACJA, AKAPIT, ALEUTY, BYBLOS, CZAPKA, DREWNO, HRABIA, JA-
COBS, JULUSY, KWAGGA, STRECZ, SUFLER, ŚLIZGI, WANDAL, ZABIEG, ZESKOK

Wyrazy trudne lub mniej znane: ATAKAMA, GOKART


