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Dwa numeryczne modele 
pogodowe: GFS i ECM-
WF od kilku dni w swoich 

skrajnych scenariuszach mówią o 
nadejściu absolutnie ekstremalnej 
fali syberyjskiego zimna około 18 
lutego. Śledzę te prognozy od kilku 
dni. Wielu ekspertów uważało, że 
w ciągu następnych dni te progno-
zy zostaną złagodzone w wyniku 
aktualizacji danych. To myślenie 
okazało się błędne, ten scenariusz 
utrzymał się jako prawdopodobny 

– wypowiada się Kuczera w arty-
kule opublikowanym przez Wir-
tualną Polskę. –  Będziemy mieli 
szczęście, jeśli temperatury spad-
ną tylko do -30 stopni C. Tak na-
prawdę ochłodzenie niesie z sobą 
potencjał spadków temperatur do 
-40 st. C. Takie mrozy mogą wy-
stąpić na polsko-czeskim pograni-
czu w regionie Cieszyna oraz Żyw-
ca, a także w Niemczech – dodaje 
naukowiec.

Sprawie budzących uzasadnio-
ne obawy ekstremalnych mrozów, 
które niebawem powinny dotknąć 
również nasz region, postanowi-

liśmy przyjrzeć się z bliska. Zasta-
nowiło nas, czemu o nadchodzącej 
zimie stulecia milczą czeskie me-
dia, skoro autorem prognozy jest 
specjalista od pogodowej branży 
związany z praskim uniwersyte-
tem. Postanowiliśmy stwierdzić to 
u samego źródła – skontaktować 
się z Markiem Kuczerą (poprawnie 
Kučerą). 

Ponieważ w wykazach pracow-
ników naukowych Katedry Fizyki 
Atmosfery na Wydziale Matema-
tyki i Fizyki Uniwersytetu Karola 
w Pradze nie znaleźliśmy takiej 
osoby, zwróciliśmy się bezpośred-

nio do jej kierownika doc. Petra 
Pišofta. Ten potwierdził nam, że 
w jego katedrze nie miał studenta 
ani kolegi po fachu o takim nazwi-
sku. Wskazał nam jednak trop, ja-
kim powinniśmy się udać. – Usta-
liłem w systemie uniwersyteckim, 
że w katedrze geografii na Wydzia-
le Przyrodniczym był doktorant o 
takim nazwisku, który w tym roku 
zrezygnował ze studiów – napisał 
do nas doc. Pišoft. Dzięki temu, 
że podał nam również nazwisko 
opiekuna naukowego Kučery, spe-
cjalisty w zakresie meteorologii i 
klimatologii na Katedrze Geografii 

Fizycznej i Geoekologii doc. Rada-
na Hutha, mogliśmy zrobić kolej-
ny krok. Docent potwierdził nam, 
że rzeczywiście był opiekunem 
naukowym Marka Kučery. Jego 
podopieczny studiów doktoranc-
kich jednak nie dokończył. – Jego 
studia zostały zakończone jako 
niepomyślne z powodu niewypeł-
niania obowiązków. Obecnie M. 
Kučera nie jest w żaden sposób 
związany z Uniwersytetem Karo-
la. Zdecydowanie nie polecałbym 
traktować jego poglądów i domy-
słów jako obowiązujących – zazna-
czył Huth. 

Rekordy zimna
Jeśli temperatura spadnie do -40 st. Celsjusza, powtórzy się sytuacja z zimy 1929 roku. Wtedy 

11 lutego w Żywcu i Olkuszu oraz miejscowości Sianki w Bieszczadach odnotowano -40 stopni C. 

W tym samym dniu rekordy padały również w Czechach Południowych. W Litwinowicach namie-

rzono wówczas -42,2 st. Celsjusza. 

Zimowe zawirowania
PROBLEM: Przed nami 
prawdopodobnie najchłodniejszy 
weekend tej zimy. Na dzisiejszy 
poranek meteorolog Dagmar 
Honsowa zapowiada 20-stopniowe 
mrozy. O rekordowym spadku 
temperatury nawet do -40 stopni 
Celsjusza i zimie stulecia mówi też 
cała Polska, powołując się na opinię 
Marka Kuczery, „meteorologa i fizyka 
atmosfery z Uniwersytetu Karola 
w Pradze”. Jak się okazało, dziś nikt 
taki na praskiej uczelni nie pracuje.

Fot. NORBERT DĄBKOWSKI
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niedziela

dzień: -6 do -9 C 
noc: -9 do -16 C 
wiatr: 1-4 m/s

dzień: -1 do -6 C 
noc: -6 do -16 C 
wiatr: 1-6 m/s

dzień: -1 do -6 C 
noc: -6 do -14 C 
wiatr: 1-5 m/s

W lutym przy ul. Frydeckiej w Czeskim Cieszynie zaczął 
działać fotoradar służący do odcinkowego pomiaru 
prędkości pojazdów. W Internecie od razu zrobiło się 
„gorąco”. Część zmotoryzowanych uważa, że zestaw do 

takiego pomiaru został ustawiony po to, by zarabiać, a nie dla popra-
wy bezpieczeństwa. Przyznam, że ja również nie lubię odcinkowych 
pomiarów prędkości dużo bardziej niż klasycznych fotoradarów. 
Głównie dlatego, że są znacznie bardziej „niebezpieczne”. Nie da się 
ukryć, że takie zestawy to doskonałe narzędzie do okiełznania fan-
tazji kierowców w miejscach, gdzie zbyt szybką jazdą zagrażają oni 
sobie lub innym. W przeciwieństwie do tradycyjnego, stacjonarnego 
fotoradaru nie działają bowiem punktowo. Nic nie da zwolnienie do 
przepisowej prędkości tuż przed urządzeniem i powrót do poprzed-
niego tempa po jego minięciu. Profesjonalne analizy potwierdzają, że 
odcinkowe pomiary prędkości realnie wpływają na bezpieczeństwo w 
ruchu drogowym. Liczba wypadków maleje. Jest mniej ofi ar śmiertel-
nych i mniej rannych. Generalnie robi się bezpieczniej. Mimo to wielu 
kierowców uważa te urządzenia za „maszynki do robienia pieniędzy”. 
Przekonują przy tym, że bezpieczna prędkość to taka, przy której 
panuje się nad samochodem i nie stwarza zagrożenia na drodze. Pręd-
kość ta może zaś być zarówno wyższa (gdy ograniczenie prędkości nie 
ma większego uzasadnienia), jak i niższa od wskazanej na znakach 
(np. w czasie mgły). Super, tyle że podobne, jałowe dywagacje w przy-
padku fotoradaru na ul. Frydeckiej nie mają większego sensu, bo nie 
da się kwestionować zasadności ustawienia tego urządzenia akurat 
przy tej ulicy. A mandatów nie płacą ci, co nie przekraczają dozwo-
lonej prędkości. To najprostsza metoda uniknięcia „pamiątkowego” 
zdjęcia. Mimo to uważam, że krytycy nowego urządzenia mają trochę 
racji. Moim zdaniem nowy fotoradar może nie jest „maszynką do ro-
bienia pieniędzy”, ale na pewno na siebie zarobi. Będzie tak przynaj-
mniej do czasu, kiedy kierowcy przyzwyczają się, że na ul. Frydeckiej 
trzeba bezwzględnie zdjąć nogę z gazu.  

DZIŚ...

12
lutego 2021

Imieniny obchodzą: 
Benedykt, Ludwik, Norma
Wschód słońca: 7.03
Zachód słońca: 16.57
Do końca roku: 322 dni
(Nie)typowe święta:
Międzynarodowy Dzień 
Dojeżdżania Rowerem do 
Pracy Zimą
Przysłowia: 
„Na świętego Ludwika, 
na grudzie koń utyka”

JUTRO...

13
lutego 2021

Imieniny obchodzą: 
Jordan, Jordana
Wschód słońca: 7.01
Zachód słońca: 16.58
Do końca roku: 321 dni
(Nie)typowe święta:
Światowy Dzień Radia
Przysłowia: 
„Jeśli luty śnieżny, 
mroźny, spodziewaj się 
wczesnej wiosny”

POJUTRZE...

14
lutego 2021

Imieniny obchodzą: 
Cyryl, Metody, Walenty
Wschód słońca: 7.00
Zachód słońca: 17.00
Do końca roku: 320 dni
(Nie)typowe święta:
Światowy Dzień 
Małżeństwa
Przysłowia:
„Gdy na św. Walenty 
mróz, chowaj sanie, szykuj 
wóz”

ZDANIEM... Witolda Kożdonia

POGODA

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

CZESKI CIESZYN
Fotoradar przy ul. Fry-
deckiej, służący do 
odcinkowego pomiaru 
prędkości pojazdów, już 
działa. Mimo iż zimowy 
stan dróg nie zachęca do 
szybkiej jazdy, wyniki jego 
pracy nie napawają opty-
mizmem. Jak informuje 
Urząd Miejski, urządzenie 
uruchomiono „na ostro” w 
poniedziałek, 1 lutego, a 
pierwszy „grzesznik” został 
zarejestrowany już o godz. 
4.30. Łącznie pierwsze-
go dnia odnotowano 79 
przypadków przekroczenia 
prędkości, natomiast od 
poniedziałku do niedzieli 
odnotowano 509 takich 
wykroczeń, z czego 94 do-
puścili się kierowcy jadący 
autami z zagranicznymi 
tablicami rejestracyjnymi, 
a 87 razy przekraczały 
przepisy samochody, któ-
rych właściciele mają stałe 
miejsce zamieszkania lub 
siedzibę w Czeskim Cie-
szynie. Na razie rekordzistą 
jest kierowca, który pół-
torakilometrowy odcinek 
ul. Frydeckiej pokonał ze 
średnią prędkością 97 km/
godz.  (wik)

KARWINA
Rada 
Miejska 
zdecydowa-
ła o fi nansowym 
wsparciu lokalnych, 
karwińskich przed-
siębiorców. Celem 
programu o nazwie 
„Antywirus I” jest 
złagodzenie ekono-
micznych skutków 
spowodowanych epi-
demią koronawirusa. 
Biznesmeni będą mogli 
otrzymać wsparcie o 
wartości do dwudziestu 
tysięcy koron. Wnioski o 
dofi nansowanie należy 
składać w formie pisem-
nej lub elektronicznej 
od 15 do 22 lutego. 
Formularz zgłoszeniowy 
i szczegółowy regulamin 
programu są dostępne na 
stronie internetowej mia-
sta. Kwota przeznaczona 
na pomoc fi nansową dla 
przedsiębiorców to dwa 
miliony koron. 
 (wik)

TRZYNIEC
Służby oczyszczania mia-
sta zebrały w styczniu 

ponad dwie tony choinek. 
Zbiórka niepotrzebnych 
bożonarodzeniowych 
drzewek trwała do 2 lute-
go. W kompostowni były 
one sukcesywnie kruszo-
ne i mieszane z innymi, 
biodegradowalnymi odpa-
dami. W efekcie zostaną 
przetworzone w wysokiej 
jakości kompost. Na co 
dzień trzyniecka kompo-
stownia przetwarza głów-
nie skoszoną trawę, liście, 
gałęzie i inne pozostałości 
roślinne z ogrodów i go-
spodarstw domowych 
dostarczane w ramach 
miejskiego systemu zbiór-
ki bioodpadów. Tylko w 
ub. roku wyprodukowała 
ok. 1867 ton kompostu. 
 (wik)

KRESKĄ MALOWANE

KARWINA

CZESKI CIESZYN

Andrej Babiš
premier Republiki Czeskiej

CYTAT NA DZIŚ

•••

Szczepionki Sputnik V nie 

zastosujemy w Czechach bez zgody 

Unii Europejskiej

TRZYNIEC

• Pogoda za oknem pokrzyżowała plany zwolennikom teorii globalnego 
ocieplania. Aura w tym miesiącu daje popis przykładnej i porządnej zimy. Na 
zdjęciu widok znad brzegu Olzy w Jabłonkowie. (endy)
Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

W tym roku 
w Republice Czeskiej 
wprowadzono 
elektroniczne winiety 
autostradowe. 
Skończyła się 
era umieszczania 
nalepek na przedniej 
szybie samochodu. 
Wojewódzka 
Komenda Policji 
w Ostrawie informuje, 
że funkcjonariusze 
rozpoczęli kontrolę 
winiet.

Danuta Chlup

Soňa Štětínská, ofi cer prasowy 
policji, wyjaśnia, jak policja 
sprawdza, czy konkretny samo-

chód posiada winietę: – Policjanci w 
województwie morawsko-śląskim są 

wyposażeni w kilka zestawów kon-
trolnych. System odczytuje nume-
ry rejestracyjne samochodów bądź 
kamerą zewnętrzną umieszczoną 

w radiowozie, albo też kamerą 
w tablecie. Dzięki temu funkcjo-
nariusze mogą przeprowadzać 
kontrole także na parkingach au-

tostradowych. Dzięki podłącze-
niu do Internetu korzystają z ak-
tualnej bazy danych uiszczonych 
opłat. 

Jeżeli system elektronicz-
ny „wyłapie” na płatnym 
odcinku pojazd bez elektro-
nicznej winiety, policjanci 
przeprowadzą kontrolę. De-
likwent może zostać ukara-
ny na miejscu karą grzywny 
do 5 tysięcy koron. 

Elektroniczne zestawy 
kontrolne umożliwiają tak-
że wyszukiwanie na podsta-
wie numeru rejestracyjnego 
samochodów kradzionych, 
bez ważnego przeglądu 
technicznego czy też niepo-
siadających ubezpieczenia 
od odpowiedzialności cywil-
nej (OC). 

Wysokość opłat za korzy-
stanie z  czeskich autostrad 
nie zmieniła się w stosunku 
do ub. roku. Opłata całorocz-
na dla samochodów osobo-
wych wynosi 1,5 tys. koron, 
za 30 dni zapłacimy 440 ko-
ron, a za 10 – 310 koron. Na 
niektóre pojazdy przysługu-
ją ulgi. Winiety najprościej 
można kupić w sklepie elek-
tronicznym edalnice.cz.

Policja przypomina, że 
zeszłoroczne winiety straciły waż-
ność 31 stycznia i należy je usunąć 
z przednich szyb samochodów.

 

Ruszyła kontrola winiet

• Tablet służący do kontroli winiet elektronicz-
nych Fot. ARC

Media bez wyboru
Część prywatnych polskich me-

diów protestowała w środę 
we wspólnej akcji „Media bez wy-
boru”. Od rana telewizje TVN24 
i Polsat News zamiast programu 
nadawały specjalny komunikat. Na 
internetowych portalach TVN24, 
Onet czy Interia nie pojawiły się 
artykuły. Do akcji przyłączyły się 
też stacje radiowe – m.in. RMF FM, 
ZET, TOK FM czy Rock Radio – a 
także niektóre tytuły drukowane, 
„Gazeta Wyborcza” czy „Tygodnik 
Powszechny”, a z regionalnych np. 
„Dziennik Zachodni”.

Jak informuje Polska Agencja 
Prasowa, na początku lutego do 
wykazu prac legislacyjnych rzą-
du wpisano projekt ustawy, której 
konsekwencją będzie wprowadze-
nie składki z tytułu reklamy inter-
netowej i reklamy konwencjonal-
nej. Zgodnie z założeniami połowa 
wpływów ze składek od reklam ma 
trafi ć do Narodowego Funduszu 
Zdrowia. Przeciw takiemu rozwią-
zaniu protestują liczne media pry-
watne.

Na swoich stronach interneto-
wych opublikowały one list otwar-
ty do władz RP i liderów ugrupo-
wań politycznych. „Zwracamy się 
w sprawie zapowiadanego nowego, 
dodatkowego obciążenia mediów 
działających na polskim rynku, 
myląco nazywanego »składką«, 
wprowadzaną pod pretekstem CO-
VID-19. Jest to po prostu haracz, 
uderzający w polskiego widza, słu-
chacza, czytelnika i internautę, a 
także polskie produkcje, kulturę, 
rozrywkę, sport oraz media” – na-
pisali sygnatariusze listu.

Według nich wprowadzenie go 
będzie oznaczać osłabienie, a na-
wet likwidację części mediów dzia-
łających w Polsce, a także ograni-
czenie możliwości fi nansowania 
jakościowych i lokalnych treści.

Plany wprowadzenia składki z 
tytułu reklamy internetowej i re-
klamy konwencjonalnej w rozmo-
wie z PAP skomentował rzecznik 
rządu Piotr Müller. Podkreślił, że 
propozycja dotyczy największych 
podmiotów na rynku reklamo-
wym. – Od długiego czasu w UE 
trwa dyskusja na temat regulacji 
dotyczących m.in. sprawiedli-
wego opodatkowania cyfrowych 
gigantów internetowych. Ta dys-
kusja niestety znacząco się prze-

dłuża. W związku z tym Polska, 
podobnie jak kilka innych krajów 
europejskich, zaproponowała kra-
jowe rozwiązania podatkowe. Na-
leży podkreślić, że dotyczy to naj-
większych podmiotów na rynku 
reklamowym – powiedział Piotr 
Müller.

Poparcie dla protestu wyrazili 
m.in. politycy opozycji w Polsce, a 
także Madeleine Albright, była se-
kretarz stanu USA w gabinecie Bil-
la Clintona.  (wik)

• Tak wyglądały okładki niektórych polskich gazet w środę 10 lutego. Fot. ARC

Proponują ciekawsze lekcje
Uniwersytet Ostrawski wyciągnął 
pomocną dłoń do tych nauczycieli w 
naszym regionie, którzy chcą swoje 
lekcje zrobić bardziej atrakcyjne. W 
tym celu stworzył portal interne-
towy univerzitaproskoly.osu.cz, na 
którym udostępnił ponad sto warsz-
tatów oraz wykładów z zakresu 
nauk przyrodniczych i humanistycz-
nych. Uczelnia od wielu lat proponu-
je ciekawe tematy do wykorzystania 
na zajęciach przedszkolnych oraz 
lekcjach w szkołach podstawowych 
i średnich. Do tej pory brakowało 
jednak wspólnej platf ormy, która 
skupiałaby w jednym miejscu całą 
ofertę. – Mamy nadzieję, że nauczy-
ciele znajdą tutaj nowe, łatwe i zro-
zumiałe narzędzie, a równocześnie 
znakomity arsenał do uzupełnienia i 
ożywienia nauki. Zupełnie prosto, w 
jednym miejscu wybiorą, zamówią i 
ustalą z lektorem szczegóły. Wszyst-
ko bezpłatnie – przybliżył kierownik 
uniwersyteckiego projektu, Stanislav 
Ožana. Przykładem takich nietypo-

wych zajęć mogą być np. warsztaty 
z oprogramowaniem astronomicz-
nym, podstawy udzielania pierwszej 
pomocy, odczytywanie kodu gene-
tycznego owoców czy triki stoso-
wane przez współczesnych autorów 
fake newsów.
Prócz uatrakcyjnienia klasycz-
nych lekcji szkolnych Uniwersytet 
Ostrawski proponuje jeszcze jedną 
nowość – w zakresie organizowa-
nia wycieczek edukacyjnych oraz 
zwiedzania zabytków. – Staramy 
się reagować na aktualną sytuację, 
w związku z czym nasza oferta bę-
dzie dostępna częściowo również 
w trybie on-line – zapewnia Ožana, 
zaznaczając jednak, że obecna sytu-
acja epidemiczna na razie – niestety 
– nie pozwala na pełne korzystanie 
z uniwersyteckiej oferty warsztatów 
i wykładów. Kiedy jednak nauka w 
szkołach i na uczelniach wróci do 
normy, również propozycje opubli-
kowane na portalu będą w pełni do 
zrealizowania.  (sch)

•••
Prezydenci nad Bałtykiem

Dwa dni trwał szczyt liderów państw 
Grupy Wyszehradzkiej inaugurujący 
obchody 30-lecia formatu V4. We 
wtorek i środę prezydenci Polski 
Andrzej Duda, Czech Miloš Zeman, 
Słowacji Zuzana Čaputowa oraz 
Węgier János Áder spotkali się w 
rezydencji prezydenta RP na Mierzei 
Helskiej w Juracie. Rozmowy prezy-
dentów zdominował temat walki z 
pandemią koronawirusa. – Rozma-
wialiśmy o problemach dotyczących 
dostaw szczepionek, o programach 
szczepienia w naszych krajach, o 

ich zaawansowaniu. Dyskutowali-
śmy też o tym, kiedy spodziewamy 
się i mamy nadzieję, że pandemia 
koronawirusa się skończy i jaka jest 
w związku z tym sytuacja dziś w 
naszych społeczeństwach – relacjo-
nował Andrzej Duda.
W Juracie rozmawiano ponadto o 
bezpieczeństwie energetycznym i 
ochronie klimatu. W przerwie obrad 
prezydenci odsłonili natomiast ta-
blicę pamiątkową z okazji jubileuszu 
30-lecia Grupy Wyszehradzkiej. 
 (wik)

W SKRÓCIE

Znajdź nas na YouTubie 

Fot. ARC
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HYDE PARK W rubryce tej publikujemy materiały nadesłane przez czytelników, wyrażające ich opinie, poglądy i przekonania. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów.

Danuta Chlup

Dlaczego Spis Ludności budzi emocje? To 
przecież tylko statystyka….
– Spisy ludności są sprawą bardzo po-
ważną. Pięknym symbolem tego jest 
fakt, że nasza zachodnia, chrześcijań-
ska cywilizacja, zaczyna się od spisu 
ludności. Józef z Marią udają się z Na-
zaretu do Betlejem, aby się spisać. Jed-
nak spisy ludności w postaci podobnej 
do tej, jaką znamy, kojarzą się głównie 
ze społeczeństwem obywatelskim. Za-
częto je przeprowadzać mniej więcej 
od czasów Oświecenia, kiedy to społe-
czeństwo feudalne przekształciło się w 
obywatelskie. Trzeba było m.in. ustalić, 
ilu rekrutów można zaciągnąć do woj-
ska, ile można pobrać podatków itp. Na 
ziemiach dawnej monarchii austriackiej 
pojawiają się spisy powszechne w dru-
giej połowie XIX wieku i trwają do dziś. 

Jeśli chodzi o określanie narodowości 
spisywanych osób, jako kryterium w 
czasach Habsburgów stosowano język. 
Dzisiaj w Republice Czeskiej stosowane 
jest określenie „narodowość”. 
– W naszej kampanii przedspisowej wy-
korzystaliśmy jeden z elementów daw-
nych spisów austriackich – właśnie ten, 
że do określenia narodowości używano 
języka, jakim mieszkańcy posługiwali 
się na co dzień. Na Śląsku Cieszyńskim 
najpowszechniejsza była tak zwana 
gwara śląsko-polska (schlesische-po-
lnische Mundart). Chcemy w naszej 
kampanii potraktować gwarę cieszyń-
ską jako kryterium narodowości pol-
skiej w naszych czasach. I tu jest pewna 
zmiana w stosunku do 2011 roku, kiedy 
nie zwracaliśmy takiej uwagi na gwarę, 
ale mówiliśmy ogólnie o polskości. 

I tu nasuwa się pytanie, pod jakimi 
względami różni się tegoroczna kam-
pania Kongresu Polaków od tej sprzed 
dekady?
– Będzie to kampania bardzo nowo-
czesna. Wykorzystamy zarówno na-
rzędzia klasyczne (plakietki, ulotki), 
jak i – przede wszystkim – nowoczesne 
media. Brałem udział zarówno w po-
przedniej kampanii, jak i w tej obecnej, 
dlatego mogę porównywać. Kampania 
w 2011 roku była kampanią patriotycz-
ną, można powiedzieć narodową. Ha-
sło „Postaw na polskość” nie do końca 
dotarło do serc najmłodszych człon-
ków naszej społeczności, którzy mają 
ogromny wpływ także na swoich dziad-
ków i ogólnie rodziny. Dlatego w tym 
roku poprosiliśmy, aby sama młodzież 
podsunęła nam pomysł, jak przemó-
wić do tego pokolenia. Zwróciliśmy się 
z pytaniem do Rady Młodzieży, która 
nie jest – wbrew temu, co napisał Ma-
rian Siedlaczek w swoim krytycznym 
komentarzu na łamach „Głosu” – żad-
nym tajemniczym ciałem, lecz została 
powołana przez Zgromadzenie Ogólne 
Kongresu Polaków. Rada Młodzieży za-
proponowała hasło #jeżechpolok, które 
– jak widać już w dyskusjach interneto-
wych – budzi wiele kontrowersji.

Największym zagrożeniem 
jest obojętność
Po opublikowanym w jednym z poprzednich numerów wywiadzie z Michałem Przywarą, kierownikiem Centrum 
Polskiego Kongresu Polaków w RC, rozpętała się dyskusja nt. haseł i narzędzi kampanii promującej wpisanie 
narodowości polskiej w zbliżającym się Spisie Ludności. O kontrowersjach, a także kontekście historycznym spisów, 
rozmawiamy z Józefem Szymeczkiem, wiceprezesem Kongresu i historykiem.

Marian Siedlaczek we wspomnianym 
komentarzu skarcił młodych, że gdyby 
wiedzieli, „skąd ich ród”, takie żenujące 
hasło nie wpadłoby im do głowy. To 
zarzut ciężkiego kalibru. Siedlaczek ma 
rację?
– Aby zrozumieć cały kontekst, trzeba 
podkreślić, że kampania w stylu #je-
żechpolok jest jedną ze ścieżek, które 
mają prowadzić do sukcesu w Spisie 
Ludności. A sukcesem jest dla nas prze-
konanie jak największej liczby osób o 
polskich korzeniach, by wpisały polską 
narodowość do formularza spisowego. 
Oficjalne hasło kampanii jest „Wpisuję 
polská” i tego się trzymajmy, ale jeżeli 
jest taka potrzeba, to w poszczególnych 
środowiskach zamkniętych i rodzinach 
można stosować inne hasła, takie jak 
„Liczymy się”, „Jestem Polakiem. Jo 
też. Liczymy się” czy też to z poprzed-

niej kampanii, „Postaw na polskość”. 
To nie powinno się wzajemnie wyklu-
czać, chcemy trafić do jak największej 
liczby osób. A pokazując im gwarę jako 
jedno z kryteriów polskości, wierzymy, 
że łatwiej do nich dotrzemy i że będą 
oni skłonni wpisać w rubryce narodo-
wość „polska”, choć nie żyją w stu pro-
centach w polskim kręgu kulturalnym. 
Nie bójmy się dialogu z młodzieżą. Za-
pewniam wszystkich, że młodzież w 
tej kampanii nie jest naszym przeciw-
nikiem, ale sprzymierzeńcem. Młodzi 

są naszą przyszłością, im przekażemy 
pałeczkę. Teraz, w tej chwili, przy tym 
spisie decyduje się o tym, czy będzie im 
co przekazać. 

Co jest największym zagrożeniem dla 
pomyślnego wyniku Spisu Ludności dla 
naszej grupy narodowej?
– Obojętność, niezdecydowanie. Trzeba 
sobie uświadomić, że kampania przed 
Spisem jest czasem nadzwyczajnym. 
Mobilizujemy się, ponieważ liczy się 
każda osoba, która wpisze narodowość 
polską. Dlatego chcemy różnymi spo-
sobami dotrzeć do ludzi, szczególnie 
tych obojętnych, niezdecydowanych. 
Przypomnijmy, że przed dziesięciu 
laty niespełna 3 mln ludzi w Republice 
Czeskiej nie podało żadnej narodowo-
ści, ponieważ ta rubryka była i także w 
tym roku będzie dobrowolna. My tym-
czasem chcemy osiągnąć to, aby ludzie 
wpisywali swoją polską narodowość, 
aby zrobiła to także ta milcząca, obo-
jętna część społeczeństwa. Szacujemy, 
opierając się na wynikach badań socjo-
logicznych, że prawdopodobnie co naj-
mniej 10 tys. Polaków w Republice Cze-
skiej nie wpisało w poprzednim Spisie 
Ludności żadnej narodowości. W mil-
czeniu, w obojętności kryje się zdrada 
narodowości przodków. Ci, którzy nie 
przyznają się do polskości, szkodzą tak-
że młodemu pokoleniu, naszym intere-
som w przyszłości. I właśnie tych nie-
zdecydowanych ludzi chcemy zachęcić 
do wpisania polskiej narodowości, pro-
ponując im gwarę cieszyńską jako kry-
terium polskości. Chciałbym dodać, o 
czym mówił już na łamach „Głosu” pre-
zes Kongresu Polaków Mariusz Wałach, 
że także kombinacja dwóch narodowo-
ści nie pomoże naszej sprawie. Dlatego 
chcemy poprosić małżeństwa polsko-
-czeskie, aby nam pomogły, wpisując 
polską narodowość dzieci. Później na 

pewno będą inne okazje, aby określiły 
je także z czeskiej strony i dalej żyły w 
harmonii, bez gwałtu na własnym su-
mieniu. 

Siedlaczek w swoim komentarzu posunął 
się do stwierdzenia, że Rada Młodzieży 
przekonuje, aby unikać patosu i przesad-
nego patriotyzmu, ponieważ, w myśl „le-
wackich teoryjek”, patriotyzm utożsamia 
z faszyzmem. Osobiście uważam to za 
grubą przesadę…
– To schematyzm, który Siedlaczek na 
siłę przeniósł z polskich mediów do za-
olziańskich realiów. Ludowe, uwstecz-
nione myślenie naszej młodzieży nie 
wynika z tego, że to są „lewacy”, ono ma 
zupełnie inne korzenie. 

Skrytykował także fakt, że w czeskich 
mediach mają się ukazać „artykuły uspo-
kajające czeską większość”. Zdaniem 
Siedlaczka chodzi o wyraz czołobitności 
wobec Czechów. 
– Kampania jest dopiero na samym 
początku, na dobre zacznie się na ja-
kieś trzy tygodnie przed Spisem. Kon-
trowersje wokół hasła #jeżechpolok to 
dopiero początek, jeszcze wiele będzie 
się działo. Wulkan emocji dopiero eks-
ploduje, kiedy pojawią się kolejne ele-
menty kampanii. Dlatego jeszcze raz 
podkreślam, że staramy się dotrzeć do 
różnych grup ludzi i dlatego używamy 
różnych narzędzi. Apeluję, aby nasi za-
służeni polscy działacze tak bardzo się 
nie podniecali niektórymi hasłami, bo 
niejedna z tych ścieżek prowadzących 
do celu nie dla nich jest przeznaczona. 
Działania przed Spisem trzeba trakto-
wać jako kampanię w pewnym sensie 
polityczną, której celem jest pozyska-
nie jak największej liczby osób, które 
wpiszą polską narodowość. Stąd różne 
ścieżki i różne narzędzia, które stosuje-
my.  

•••
Apeluję, aby nasi zasłużeni polscy 

działacze tak bardzo się nie podniecali 
niektórymi hasłami, bo niejedna z tych 

ścieżek prowadzących do celu nie dla nich 
jest przeznaczona

•••
W milczeniu, w obojętności kryje się 

zdrada narodowości przodków

Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

Gulasz z opiniami
Duże poruszenie wywołał komentarz Mariana Siedlaczka „Ad: »Bez patosu, z naciskiem na region«”, który 
zamieściliśmy przed tygodniem na łamach „Głosu”. Wywołał falę komentarzy na Facebooku. Część z nich 
przytaczamy poniżej, zaznaczając jednocześnie, że to nasz subiektywny wybór. Wszystkie wypowiedzi zostaną 
przytoczone w oryginalnej pisowni. Posługujemy się także oficjalnymi imionami i nazwiskami z Facebooka.

Tomasz Wolff

Artykuł Mariana Siedlaczka 
ukazał się w piątek w pa-
pierze, życie w wirtualnej 

przestrzeni dostał we wtorek. W 
ciągu tylko 24 godzin doczekał się 
blisko 100 komentarzy, w których 
– co najważniejsze – nikt nikogo 
nie obrażał. Liczyła się siła argu-
mentów, a nie argumenty siły, tak 
dobrze znane z przestrzeni medial-
nej, w której hejt jest zjawiskiem 
powszechnym. Dyskusję otworzyła 
Maria Ciahotna, która przyznała, 
że hasło „Liczymy się” przemawia 
do niej o niebo lepiej. – Nic dodać, 
nic ująć! Zgadzam się i brawo Ma-
rian Siedlaczek – pisał Zbigniew 
Mikesz, a Maryla Adamcowa 
stwierdziła wprost: – Moje zdanie 
jest takie, że takie kampanie nie 
mają sensu.

Dla odmiany Gabriel Kopeć po-
dzielił się spostrzeżeniem, że jego 
zdaniem „Hashtag #jeżechpolok 
jest tylko jednym z kilku „elemen-
tów” całej dużej kampanii infor-
macyjno-marketingowej. – Haseł, 
hashtagów, filmików, materiałów 
propagacyjnych itp. jest więcej i dla 
różnych grup docelowych. Ciekawi 
mnie (i stawiam to jako pytanie 
retoryczno-filozoficzne), ilu ludzi 
hashtag  #jeżechpolok  zirytuje na 
tyle, że nie wpiszą „polska” do spi-
su, a ilu zaciekawi i przekona (wraz 
z innymi elementami marketingu) 
do wpisania „polska”. Jeśli wynik 
będzie chociażby „+1” ...to warto 
było – przekonywał.

– Oficjalne hasło kampanii to 
„Wpisuję polska” z jasnym i pro-
stym przekazem. Hashtag  #je-

żechpolok  służy do markowania 
niektórych działań kampanijnych 
w sieci – podkreślił Michał Przy-
wara, kierownik Centrum Polskie-
go Kongresu Polaków w Republice 
Czeskiej.

Urszula Drahná, mieszkająca 
na co dzień w Pradze, bardzo czę-
sto komentująca nasze posty na 
Facebooku, zirytowała się z kolei 
na wplątanie do przyczynku sło-
wa „lewak”. – Nie wiem, dlaczego 
Pan Siedlaczek w każdej swojej 
wypowiedzi wtrąca wyimagowa-
ne pojęcie jakiegoś „lewaka”, dla 
którego „patriotyzm to faszyzm”. 
Tym mnie, patriotkę, mocno zra-
ża. Zraża mnie jednak również 
hasło spisu ludności. „Jestem Po-
lakiem” to patos? Przejaw nacjo-
nalizmu? No to się zdecydujmy, 
po co jeszcze na Zaolziu jesteśmy 
– zastanawiała się. W kontrze do 
postu Siedlaczka stanął też Pavel 
Hajek: – To, że my sóm tu stela 
nie znaczy, że my nie sóm Polocy. 
Panie Siedlaczek, przeca mogymy 
być jednocześnie Polokami a czuć 
se tu stela. Czymu mo wszecko 
być podle warszawskich kano-
nów? Nejlepi zrobić kolejnóm 
kampanie o żołnierzach Wyklę-
tych, Powstaniu Warszawskim, 
akademie ku czci Sienkiewicza 
i marsze na trzeciego maja! Na 
pewno zachęci tym Pan młodzież, 
a na pewno z takim skutkym, jako 
tymu je przez ostatni dekady…

W swoim tekście Marian Siedla-
czek odniósł się także do młodych, 
pisząc o „jakiejś tajemniczej Radzie 
Młodzieży”. Potem przyznał: – I 
można pomyśleć – bardzo dobrze, 
że młodzież chce się angażować 
w promowanie polskości. Tyle że 

owa Rada Młodzieży 
chce nas przekonać, 
że w kampanii „na-
leży unikać patosu 
i przesadnego pa-
triotyzmu, bo takie 
podejście bardziej 
drażni, niż zachę-
ca”. Do tego wątku 
odniósł się Domi-
nik Poloček. – Rada 
młodzieży zastana-
wiała się, w jaki spo-
sób najlepiej dotrzeć 
do młodych ludzi 
(18-27 lat). Prawdą 
jest to, że przecięt-
ny Gimplok, czy 
SAJowiec nie ma 
potrzeby wieszania 
polskiej flagi ani 
noszenia biało-czer-
wonej koszulki. Gru-
pą docelową kampa-
nii są młodzi ludzie, 
którzy chcą zapisać 
Zaolziak, Tustela-
nin. Stwierdziliśmy, 
że właśnie takie 
osoby będą podraż-
nione biało-czer-
wonymi kolorami i 
patriotycznymi, pa-
tosowymi hasłami. 
Do młodych trzeba 
podchodzić przyja-
cielsko. Celem  #je-
żechpolok  jest po-
dejść do młodych, nie drażniąc ich, 
a jednak wywołać poczucie polsko-
ści. Moim zdaniem hashtag jest od-
powiedni.

P.S. Wiem, że jestem młody, głu-
pi, dużo rzeczy nie wiem, jeszcze 
więcej nie rozumiem, i mam od 

„starszych” dużo rzeczy do naucze-
nia... po prostu mało śniegu żech 
poch... Ale czy celem stworzenia 
Rady Młodzieży nie było właśnie 
danie głosu młodym, czyli przy-
szłości? – napisał przedstawiciel 
młodego pokolenia.

Każda dyskusja, szczególnie 
przed tak ważnym wydarzeniem, 
jakim jest Spis Ludności, jest po-
trzebna. Byle tylko nie okazało się, 
że część osób będzie miało, jak na-
pisał na Facebooku Jan Kantor, gu-
lasz. 

Ego zranione, lewaccy faszyści i dlaczego zawsze lepsiejsi być musimy
Panie Marianie Siedlaczku, to ja – lewacka 
faszystka. Byłabym tylko lewaczką, ale skoro 
lubi pan przypinać ordery wszelakie, a naród 
polski w kolejkach stać umie, to poproszę, i 
mnie o zdradę oskarż, panie.

●●●
Od lat żyję na ziemi tej, skąd nasz ród i pa-
trząc z daleka na folwark zaolziański nijak 
mam się ku powrotowi. Dlaczego? Abo wła-
śnie, Polska z nami, „lewackie teoryjki” z 
Wami, jak to pan niefortunnie określił. Dla-
czego być sobą nie mogę? Dlaczego pana wy-

obrażenia spełniać muszę? Jestem purystką 
językową, Wantuła z domu po naszymu mó-
wić nie umiy. Ale czy to oznacza, że wszyscy 
w szablon ten wpadać musimy? I dlaczego 
pan innych obraża w imię ego swego w stanie 
zapalnym? Zgadzam się, „liczymy się” źle nie 
brzmi, lecz czy coś znaczy? Czy do Zaolziaka 
trafia? Walczy pan o inkluzywność, tę wła-
śnie zwalczając: #jeżechpolok pana postawy 
obywatelskiej nie uwzględnia, nie reprezen-
tuje – i to jest okej, mojej też nie. Tylko dla-
czego walka o poszerzenie horyzontu to rów-
nocześnie sabotaż zaolziańskiej polskości? 

Spójrzmy prawdzie w oczy – raczej nas nie 
przybywa. Wojny na własnym poletku, czyja 
prawda mojsza i który hasztag lepszy, tylko 
do podziałów zaprowadzą.

●●●
Pan mówisz – Jestem Polakiem, sąsiad zaś – 
Jeżech Polok. Czy to aby nie moment wspa-
niały, by paść sobie w ramiona, zakopać topór 
i krzyknąć – nie ja sam sobie „sterem, żegla-
rzem, okrętem”, bo nas ci zuchów dwóch i cel 
wspólny. Chcemy dbać o polskość – to dbaj-
my. Hejterstwo zostawmy w 2010. I jeszcze 

jedno – nieinkluzywny patriotyzm to nacjo-
nalizm właśnie. Polecam spacer po Warszawie 
11 listopada, to jest ta nie-kresowa wersja pol-
skości, którą do wiadomości przyjąć trudno.

●●●
I jeszcze słowo do pana Michała Przywary 
– nie wszyscy na Zaolziu tustelanami jeste-
śmy, nie wszyscyśmy gwarowi – Jeżech Po-
lok, jestem Polok. Stąd jestem, myślę, czuję, 
decyduję. Rada Młodzieży młodzież repre-
zentować powinna.

 Alicja Wantuła

Kopnij Polaka...
Na portalu internetowym Se-

znamzpravy.cz pojawił się w 
środę artykuł pt. „Obor, který od-
nesl covid nejvíc, teď dorazí polská 
konkurence” („Branżę, która naj-
bardziej ucierpiała przez COVID-19, 
teraz dobije polska konkurencja”). 
Mocny tytuł, w swoim brzmieniu 
oskarżający Polaków o niepowodze-
nie czeskich firm w branży targowo-

-wystawienniczej, firmuje artykuł, 
który tak naprawdę nie dotyczy 
Polski. Polska ambasada w Pradze 
zareagowała na tendencyjny tytuł. 

„Kiedy potrzebujesz komuś do-
kopać, kopnij Polaka. Ta złota re-
guła wielu edytorów czeskich me-
diów funkcjonuje i ma się dobrze” 
– napisał na Twitterze (po czesku) 
pełniący obowiązki ambasadora 

Maciej Ruczaj. Podkreślił, że tytuł 
artykułu nie ma w gruncie rzeczy 
nic wspólnego z jego treścią. 

Redaktor Filip Horáček pisze na 
Seznamzpravy.cz o ciężkiej sytu-
acji firm wystawienniczych w cza-
sach pandemii, które albo plajtu-
ją, albo próbują się przestawić 
na inną działalność. Wspomina 
o tym, że największe targi bran-

żowe odbywają się w Niemczech. 
Część artykułu poświęca rządo-
wemu programowi wsparcia dla 
branży wystawienniczej. 

Skąd zatem w tytule znaleźli 
się Polacy? O polskiej konkuren-
cji pada w tekście tylko jedna 
wzmianka. Jiří Carda, szef Aso-
cjacji Firm Wystawienniczych, 
wyraża swoje obawy:

 – Mogłoby się zdarzyć, że stu-
letnia tradycja czeskiego wysta-
wiennictwa się skończy i zosta-
niemy zastąpieni konkurencją z 
Polski, Węgier, Niemiec lub Au-
strii. 

Bliżej niesprecyzowane przy-
puszczenia jednej osoby zostały 
wykorzystane w tytule o nacjona-
listycznym wybrzmieniu.  (dc)
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Janusz Bitt mar 

Dla jednych szok, dla innych 
pozytywne zaskoczenie. 
Steven Wilson, jeden 
z najbardziej opiniotwórczych 
współczesnych artystów 
rocka, melduje się z zupełnie 
inną, niż dotychczas płytą. 
Czy stylistycznie „odjechał” 
albo wręcz przeciwnie? 
O tym w recenzji. 

RECENZJE

STEVEN WILSON 
– Th e Future Bites

Najnowszy album wizjonera rocka Ste-
vena Wilsona, człowieka-orkiestry, 
powstał już w zeszłym roku, cierpliwie 
jednak czekał na swoją okazję do stycz-
nia 2021. Powód był prozaiczny – mar-
cowy lockdown, który wielu artystów, 
w tym Wilsona, zmusił do przeanalizo-
wania strategii wydawniczej. Słuchając 
„The Future Bites”, nie mogę się jednak 
oprzeć wrażeniu, że gdyby album wy-
puszczono na rynek wiosną zeszłego 
roku, dziś świętowalibyśmy zmierzch 
pandemii. 

Ta muzyka leczy, kojąc zarówno 
duszę, jak i ciało, co sprawdziłem na 
własnej skórze. Steven Wilson posiadł 
dar uzdrawiania, którym oddziaływali 
na słuchaczy tacy geniusze muzycz-
nej pięciolinii, jak Wolfgang Ama-
deusz Mozart, Claude Debussy czy 
Fryderyk Chopin. Ktoś powie, że Bit-
tmar przesadza, że defi nicja recenzji 
muzycznej zakładająca subiektywne 
spojrzenie osiągnęła w tym wypadku 
szczyt najwyższej góry świata. Nie, 
wcale nie przesadzam. Po pięciu pro-
g-rockowych albumach „Insurgentes” 
(2008), „Grace for Drowning” (2011), 
„The Raven That Refused To Sing” 
(2013), „Hand. Cannot. Erase” (2015) i 
„To The Bone” (2017) Wilson zdecydo-
wał się porzucić gitarowe brzmienie 
na korzyść elektronicznych bitów. Po-
wstała płyta idealnie wpisująca się w 
nazwę tej rubryki, stworzonej dawno 
temu przez Darka Jedzoka (któremu 
niniejszym ślę serdeczne pozdrowie-
nia do Australii). „The Future Bites” 
jest kwintesencją popowego artyzmu, 

jakkolwiek dziwacznie może to za-
brzmieć. 

Zanim „The Future Bites” rozłożę na 
czynniki pierwsze, chciałbym przytoczyć 
obszerny fragment komentarza do całej 
płyty autorstwa mistrza Wilsona. Kiedy 
zaznajomiłem się z nim po raz pierwszy 
na początku stycznia, w początkowym 
odruchu pomyślałem, że były lider Por-
cupine Tree… mocno odjechał.

„Uważam, że aby stworzyć dziś roc-
kowy album, który brzmi świeżo i 
nowocześnie, a na tym zależało mi w 
przypadku »The Future Bites«, po pro-
stu musisz posługiwać się elektroniką. 
Dzisiejszy świat jest światem dźwięków 
elektronicznych. Jesteśmy przez nie 
otoczeni każdego dnia i nie chodzi mi 
o muzykę, której słuchamy, ale o dźwię-
ki, które do nas docierają z kompute-
rów, smartfonów, samochodów. Nawet 
dzwonki do drzwi. Takie jest brzmienie 
świata. Moim zdaniem brzmienie gi-
tary, basu i bębnów to brzmienie dru-
giej połowy XX wieku. Niezależnie od 
tego, jak bardzo kochasz rock – a ja go 
kocham – nie da się zaprzeczyć, że zni-
ka on z mainstreamu. Dla moich dzie-
ci gitary nie istnieją, one nie znają ich 
brzmienia, chyba, że gra na nich tata. A 
ja w gruncie rzeczy uważam to za pozy-
tywne zjawisko. Bo to oznacza, że mu-
zyka wciąż się rozwija, wciąż ewoluuje, 
a to jest pozytywne zjawisko. Negatyw-
nym zjawiskiem byłoby, gdyby muzyka 
stała w miejscu, stała się powtarzalna 
i pasywna. To jednak rodzi ofi ary, a w 
tym przypadku ofi arą jest gitara elek-
tryczna i klasyczny rock”. 

Teraz, po kilkukrotnym przesłucha-
niu „The Future Bites”, wiem na pewno, 
że fascynacja Wilsona elektronicznymi 
smaczkami nie jest marketingową kal-
kulacją, ale wychodzi prosto z serca. 
Zresztą również na swoich wcześniej-
szych płytach rockowych brytyjski mu-
zyk fl irtował z elektroniką, tyle że albo 

nieudolnie (koszmarny „Permanating” 
z albumu „To The Bone”) albo bez ikry, 
jak gdyby na etapie nieudanego eks-
perymentu (prawie cały debiutancki 
solowy krążek „Insurgentes”). Dopiero 
szósty w solowej dyskografi i album po-
kazuje pełnię możliwości Wilsona na 
polu muzyki poza-rockowej, przedsta-
wia go jako twórcę spełnionego, który 
cokolwiek by nie skomponował, to i tak 
wyjdzie z tego arcydzieło.

„The Future Bites” jest albumem kon-
cepcyjnym. Przynajmniej w moim od-
czuciu, aczkolwiek sam Wilson nie lubi 
tego określenia. Bądź co bądź zostanę 
jednak przy tym określeniu, bo najbar-
dziej oddaje spójność tematyczną pły-
ty skupionej na lękach współczesnego 
świata, który został zakładnikiem no-
woczesnych technologii. Futurystycz-
ne bity w mniemaniu Wilsona to nic 
innego, jak przeróżnej maści aplikacje, 
świat mediów społecznościowych, ob-
szar lęków, które wynikają z konsump-
cjonizmu i wszechobecnego popędu 
materialistycznego. Wilson, który nie 
cierpi, kiedy w trakcie jego koncertów 
widzowie pstrykają sobie smartfonami 
zdjęcia albo co gorsza nagrywają frag-
menty jego występu na komórki, wy-
lał na płytę wszystkie swoje frustracje 
z tym związane. Nie mamy jednak do 
czynienia z destrukcyjną energią, ale 
wręcz przeciwnie. Z każdym kolejnym 
utworem aura robi się przyjaźniejsza, 
oczyszczająca ze wszystkich grzechów, 
nawet z tak dużych, jak poranne prze-
siadywanie ze smartfonem w ubikacji. 

Album rozpoczyna się od instrumen-
talnego wstępu „Unself”, przechodzą-
cego w zniewalającą popową mantrę 
„Self”. Jak mistrz obiecał, tak będzie. 
Pop żywcem wyjęty z lat 80. wylewa się 
z jak najbardziej współczesnej sokowi-
rówki. Nowoczesne nawiązanie do spu-
ścizny popowych mistrzów to nomen 
omen „The Future Bites”. W „Eminent 

Sleaze”, do którego Wilson stworzył dy-
stopijny teledysk, czuć odniesienia do 
muzyki Petera Gabriela czy grupy Talk 
Talk, z kolei najbardziej epicki fragment 
płyty,  trwający prawie dziesięć minut 
„Personal Shopper”, przywołuje skoja-
rzenia z grupą Queen, zwłaszcza w spo-
sobie traktowania drugiej linii wokal-
nej. Ten fantastyczny skądinąd utwór 
ukrywa kilka prawdziwych smaczków, 
włącznie z gościnnym udziałem Elto-
na Johna recytującego listę zakupową 
różnych „niezbędnie-zbędnych” pro-
duktów. Mamy też typowo trip-hopowy 
kawałek „King Ghost”, w którym Wilson 
kontynuuje rozpoczęte nieśmiało prace 
wykopaliskowe z poprzedniego albumu 
„To The Bone”. To jeden z najlepszych 
fragmentów „The Future Bites”, idealnie 
nadający się na radiowy singiel. O gita-
rach, a raczej ich absencji, Wilson opo-
wiadał powyżej, ale nie do końca spełnił 
swoje obietnice. Ukryty pod numerem 
czwartym fi lozofi czny temat „12 Thin-
gs I Forgot” defi niują właśnie gitary. 
Kto lubi jeden z najlepszych bocznych 
projektów Wilsona, brytyjsko-izraelski 
zespół Blackfi eld, z efektów „12 Things 
I Forgot” powinien być zadowolony. Dla 
mnie to najsłabszy utwór na płycie, taki 
wypadek przy pracy, niepasujący do 
stylistyki całego albumu. 

Trafniejszym opisem „The Future Bi-
tes” niech będzie deszcz z chmury za-
słaniającej całe miasto, lejący się w samo 
południe na głowy mieszkańców, którzy 
trzymają kurczowo swoje smartfony 
niczym kolty do obrony przed niewi-
dzialnym wrogiem. „Jeśli wystarczająco 
długo patrzy się na deszcz i nie myśli o 
niczym, człowieka stopniowo ogarnia 
uczucie, że jego ciało się uwalnia, otrzą-
sa z rzeczywistości świata. Deszcz ma 
hipnotyzującą moc” – twierdzi japoński 
powieściopisarz Haruki Murakami. Tak 
jak hipnotyzującą moc ma najnowsza 
muzyka Stevena Wilsona.  

Rammstein wróci jeszcze w tym roku
Jeszcze w 2021 roku powinien się 
pojawić nowy album klasyków 
niemieckiego industrialnego roc-
ka, formacji Rammstein. Wieści z 
obozu Tilla Lindemanna i spółki 
mówią, że zamiast kolejnej hi-
bernacji, jaka miała miejsce po-
między płytami „Liebe ist für alle 
da” (2009) i „Rammstein” (2009), 
szybko doczekamy się ósmego w 
dyskografi i grupy wydawnictwa 
studyjnego.

– Z powodu odwołanych kon-
certów byliśmy bardziej kreatyw-

ni. Mieliśmy więcej czasu, by wy-
myślić nowe rozwiązania. Dlatego 
też nagraliśmy album, którego po-
czątkowo nie planowaliśmy. Te-
maty, które poruszamy, dotyczą 
tego, co dzieje się obecnie, a prze-
cież zawsze jest o czym pisać pio-
senki. Poruszamy kwestie szaleń-
stwa ludzi, a w czasach pandemii 
temat ten mocno się nie różni niż 
w normalnych czasach – stwiedził 
Christian Lorenz, klawiszowiec 
grupy. A więc czekamy na efekty.
 

• Muzyka Stevena 
Wilsona nie stoi w 
miejscu, a szukanie 
nowych dźwięków 
to jego namiętność. 

PRZEZ LORNETKĘ • Grupa Rammstein w czasie pandemii nie 
próżnuje. Zdjęcia: mat. prasowe

KRZYŻÓWKA ZIMOWA

GŁOSIK I LUDMIŁKA

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

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

Labirynt w śniegu 
i jajo pingwina
Mroźna pogoda nie zraża dzieci z Hawierzowa-Błędowic do zabaw 
w ogrodzie. Przy okazji poznają zjawiska przyrodnicze i próbują się 
wczuć w rolę zwierząt polarnych, których domem jest zamarznięty 
biegun. 

Danuta Chlup

Chociaż miesiące zimowe 
zwykle bywały okresem, 
kiedy sporo przedszkola-

ków chorowało, w tym roku jest 
inaczej. Z 24 dzieci zapisanych 
do polskiego przedszkola w Błę-
dowicach we wtorek obecne były 
prawie wszystkie. 

– Hartujemy dzieci, codzien-
nie, bez względu na pogodę, wy-
chodzimy na dwór – śmiała się 
kierowniczka przedszkola Hele-
na Indrowa. 

Dzieci po wyjściu z przedszko-
la najpierw sprawdziły miseczki, 
do których rano wlały wodę i wy-
stawiły je na dwór. W niektórych 
lód był twardy, w innych słab-
szy. Przedszkolaki uczyły się, że 
na zamarzanie wody ma wpływ, 
prócz temperatury, także czas 
oraz głębokość. 

– W płytkiej misce lód powstaje 
szybciej niż w głębokiej – stwier-
dził 5-letni Sebastian. 

Potem dzieci wydeptywały 
labirynt w śniegu. Pani Hele-
na zdradziła nam, że niektóre 
przedszkolaki wręcz uwielbiają 
tę zabawę. Krętą ścieżynką dzieci 
dotarły na nieduże wzniesienie, 
z którego zjeżdżały na koloro-
wych łopatach – ślizgaczach. Z 
większości twarzy nie schodził 
uśmiech. 

– Bardzo lubię zjeżdżanie. La-
tem w basenie, kiedy plusnę do 
wody, a teraz na śniegu – zdra-
dziła Terezka. 

Zosia dodała, że choć na dwo-
rze jest zimno, lubi chodzić do 

ogrodu, bo zjeżdżanie z górki i 
zabawy na śniegu są przecież ta-
kie fajne!

Kiedy dzieci nacieszyły się 
już ślizgaczami, zabawiły się… 
w pingwiny. Ich zadaniem było 
przenoszenie piłki w taki sposób, 
w jaki pingwiny przenoszą jaja. 
Trzeba było zręczności i ostroż-
ności, żeby jajo się nie stłukło. 

– Przygotowujemy się do pro-
jektu pt. „Mali majsterkowicze”. 
Naszym tematem jest zoo. W ze-
szłym tygodniu dzieci poznawa-
ły zwierzęta żyjące w dżungli, w 

tym tygodniu zwierzęta z biegu-
na południowego. Pogoda nam 
akurat sprzyja. W przedszkolu 
majsterkujemy, wykonujemy 
zwierzątka z różnych materia-
łów. Musimy przygotować pre-
zentację o przebiegu i rezulta-
tach projektu, którą wyślemy na 
adres magistratu – dodała Hele-
na Indrowa. 

Więcej zdjęć z zimowych za-
baw błędowickich przedszkola-
ków możecie obejrzeć na naszej 
stronie internetowej www.glos.
live.  

•••

Jajko pingwina 

próbowaliśmy 

przenosić już 

na gimnastyce 

w przedszkolu. 

Tam poszło łatwiej niż 

w grubych ubraniach na 

śniegu”. 
Ewa, 5 lat

• Przedszkolaki z Błędowic wydeptują 
labirynt w śniegu. Zdjęcia: DANUTA CHLUP

Kulinarne Walentynki 
Zbliżały się Walentynki. 
Głosik i Ludmiłka nie bar-
dzo wiedzieli, jak i dlaczego 
mieliby obchodzić święto 
zakochanych, lecz z drugiej 
strony uważali je za dobrą 
okazję, aby przyjemnie spę-
dzić dzień. Tylko jak?

– Może spróbowalibyśmy 
upiec wspólnie jakieś fajne 
ciasto? – zaproponował Gło-
sik. 

Ludmiłka sięgnęła po swój zeszyt z przepisami kulinarnymi. 
– Z owocami i galaretką? Albo może z budyniem i bitą śmietaną? – 

zaczęła wyliczać propozycje. 
– Myślałem o czymś nowym, czego jeszcze nie robiliśmy. Może to 

być ciasto, niepieczony deser albo nawet coś na słono – wyjaśnił Gło-
sik. 

Ludmiłka uznała, że to niezły pomysł. Poszperają w Internecie i 
znajdą coś ciekawego. Byle tylko przepis nie był zbyt skomplikowany i 
nie wymagał zdobywania mało dostępnych składników…

Głosik miał inny pomysł. Na chwilę zniknął w pokoju, po czym wró-
cił do kuchni z książką Grzegorza Kasdepke „Słodki rok Kuby i Buby”. 

– Od kilku lat mamy ją na półce, a do tej pory nie wypróbowaliśmy 
jeszcze żadnego przepisu – powiedział, kładąc książkę na kuchennym 
blacie. 

Skrzaty poszperały w propozycjach niesfornych bliźniaków Kuby i 
Buby i znalazły coś, co obojgu się spodobało – przepis bardzo prosty, 
który potrafi ą zrobić samodzielnie nie tylko skrzaty, ale także dzieci w 
waszym wieku. Spróbujecie? (dc)

Pycha bułeczki według Kuby i Buby
Składniki: 4 bułki kajzerki, 15 dag białego sera, 2 łyżki miodu, 1 łyżka śmietany, 
garść rodzynek
Wykonanie: Biały ser (inaczej twaróg) należy zagnieść z miodem w miseczce. Je-
żeli ser jest suchy, dodajemy śmietany. Masę wymieszamy z rodzynkami. Palcem 
(oczywiście czystym!) robimy dziurę w każdej bułeczce i wydłubujemy miąższ. 
Wydrążone bułki wypełniamy serem z rodzynkami. A co z miąższem z bułek? 
Zjadamy go lub karmimy nim ptaki.

Dzisiaj mamy łamigłówkę dla starszych dzieci, choć młodsze też 
mogą popróbować sił. Rozwiązanie dodatkowe przeczytacie pionowo 
na ciemniejszym tle. Na Wasze rozwiązania czekamy do 23 lutego. 
Nadsyłajcie je na adres: danuta.chlup@glos.live. 

Nagroda książkowa za łamigłówki z bałwankami powędruje do 
Adrianka Cymorka z Wędryni.   

1. Imię skoczka narciarskiego Żyły 
2. Pojazd gąsienicowy służący do przygotowania stoków narciar-

skich
3. Kolor średnio trudnej trasy narciarskiej 
4. Najwyższy szczyt Beskidu Morawsko-Śląskiego
5. Polarny pies zaprzęgowy rodem z Alaski
6. Przymiotnik od rzeczownika mróz
7. Ocieplenie powodujące topnienie śniegu
8. Gwiaździsty odbywa się w Mostach 
9. Kontynent, na którym znajdują się pasma górskie: Alpy, Dolomity, 

Pireneje
10. Część bluzy lub kurtki, którą zakładamy na głowę (dc)

1.
2. 

3. 
4.

5.
6.

7.
8.
9.

10. 
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Drugie życie 
Zamku Królewskiego
Zamek Królewski w Warszawie to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich budowli. To również „żelazny” 
punkt wszystkich wycieczek, które odwiedzają polską stolicę – także tych organizowanych przez Polaków z Zaolzia. 
Nie wszyscy zdają sobie jednak sprawę, że prace przy jego rekonstrukcji trwały jeszcze w XXI stuleciu. 20 stycznia 
minęło zaś pół wieku od momentu podjęcia decyzji o odbudowie tej historycznej budowli. Jubileusz 50-lecia 
rekonstrukcji Zamku Królewskiego to w 2021 r. jedyna polska rocznica obchodzona pod auspicjami UNESCO.

Witold Kożdoń

Podczas II wojny świato-
wej Zamek Królewski uległ 
całkowitemu zniszczeniu. 

Najpierw w czasie kampanii wrze-
śniowej, w wyniku artyleryjskich i 
lotniczych bombardowań, później 
na skutek niemieckich konfi skat i 
grabieży. Ostatecznie po upadku 
powstania warszawskiego Niem-
cy wysadzili w powietrze resztki 
budowli. Ocalały jedynie piwni-
ce, dolna część Wieży Grodzkiej, 

fragmenty Biblioteki Królewskiej 
i Arkad Kubickiego. Warszawscy 
muzealnicy zdołali za to ukryć bez-
cenną dokumentację Zamku, która 
po latach pozwoliła zaplanować 
jego odbudowę. 

Po wojnie z ruin wydobyto i za-
bezpieczono również kilka tysięcy 
detali architektonicznych. Sejm 
specjalną uchwałą już w 1949 r. 
zdecydował o odbudowie Zamku, 
jednak decyzję o rozpoczęciu prac 
stale odsuwano w czasie. Powsta-
wały za to projekty wzniesienia 
w tym miejscu socrealistycznego 
gmachu dla najwyższych władz 
państwowych. 

Szansa na odbudowę pojawiła 
się w 1956 r., po dojściu do władzy 
ekipy Władysława Gomułki. Po-
wołano wówczas m.in. Pracownię 
Architektoniczną „Zamek” pod 
przewodnictwem prof. Jana Bogu-
sławskiego oraz Społeczny Komitet 
Odbudowy Zamku. Niestety na po-
czątku lat. 60. partia postanowiła 
wstrzymać ten projekt. Pracownię 
„Zamek” zamknięto, a teren upo-
rządkowano, stawiając ławki i be-

tonowe donice z kwiatami. Śladem 
historii tego miejsca był jedynie za-
rys murów oraz pozostawione frag-
menty ruin. Na kolejną dekadę nad 
królewską rezydencją zaległa cisza.

Decyzja o odbudowie Zamku 
Królewskiego zapadła dopiero 20 
stycznia 1971 r. Podjęło ją Biuro 
Polityczne Komitetu Centralnego 
PZPR pod przewodnictwem nowe-
go I sekretarza Edwarda Gierka. I 
tak wiosną 1971 r. z ogromnym en-
tuzjazmem rozpoczęto społeczne 
prace związane z przygotowaniem 
terenu budowy. Projekt wiernej 
rekonstrukcji pomogła stworzyć 
zachowana, obszerna dokumen-
tacja. Symbolicznie, 17 września 
1971 r. (tego dnia w 1939 r. Niemcy 
zbombardowali Zamek), położono 
pierwszą cegłę. Budowę fi nanso-
wano głównie ze składek społecz-
nych i datków Polonii. W sumie 
zebrano 1 mld zł, ponad 800 tys. 
dolarów oraz liczne dary rzeczowe 
na rzecz wyposażenia. W lutym 
1973 r. nad Zamkiem pojawiła się 
wiecha, a w lipcu 1974 r. – monta-
żem zegara i hełmu na wieży ze-

garowej – zakończono pierwszy 
etap odbudowy. Zamek był gotów 
w stanie surowym. W kolejnych 
latach prowadzono żmudne prace 
nad odtworzeniem historycznych 
wnętrz. Ostatecznie Zamek udo-
stępniono publiczności 30 sierpnia 
1984 r. 

Cztery lata wcześniej pierwszym 
dyrektorem placówki został prof. 
Aleksander Gieysztor. W 1980 r. 
warszawskie Stare Miasto wraz z 
Zamkiem Królewskim wpisano na 
Światową Listę Dziedzictwa UNE-
SCO. Prace przy rekonstrukcji hi-
storycznej budowli trwały jednak 

prawie trzy kolejne dekady. Ich 
zwieńczeniem było otwarcie w 
2009 r. odtworzonych Arkad Ku-
bickiego. Paradoksalnie przetrwa-
ły one II wojnę światową w stanie 
nienaruszonym i do lat 80. XX wie-
ku były użytkowane przez wojsko, 
stopniowo niszczejąc. Ich general-
ny remont został przeprowadzony 
w latach 1994-2009. Rewitalizacja 
była dziełem prof. Stanisława Fi-
szera, a przy okazji komplekso-
wo odnowiono ogrody zamkowe. 
1  kwietnia 2009 r. Arkady Kubic-
kiego zostały otwarte dla zwiedza-
jących. Rocznicowy medal 

Z okazji jubileuszu Mennica Polska 
przygotowała okolicznościowy medal 
dedykowany 50. rocznicy rekonstruk-
cji Zamku Królewskiego w Warsza-
wie. Na rewersie został przedstawio-
ny wizerunek Zamku po odbudowie. 
W tle widnieje płonąca wieża zam-
kowa, jako retrospekcja zniszczenia. 
Na pierwszym planie znajduje się zaś 
zegar, którego wskazówki pokazują 
godzinę 11.15. 17 września 1939 
r., w trakcie obrony Warszawy, o tej 
właśnie godzinie wskazówki zegara 
zatrzymały się na wieży zbombardo-
wanego przez Niemców Zamku.

lata potrwają obchody jubileuszu 50-lecia rozpoczęcia odbudowy Zamku Królewskiego, od 
2021 do 2024 r. W ich ramach renowację przejdzie m.in. królewska Sala Tronowa. – Będzie-
my kontynuowali prace nad wszystkimi elementami, które jeszcze potrzebują wsparcia kon-
serwatorskiego i wsparcia decyzji fi nansowych – zapowiedział minister kultury, Piotr Gliński.
W 2021 r. odbędą się również cztery duże wystawy. Rozpocznie je ekspozycja „Arcydzieła 
Watykanu. Wystawa w 100-lecie urodzin Jana Pawła II” z dziełami sprowadzonymi z Mu-
zeów Watykańskich. Kolejną będzie ekspozycja „Polskie elity a upadek Rzeczypospolitej. W 
230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja”. Z kolei wystawa „Holandia w czasach Rem-
brandta” zbudowana zostanie wokół pereł kolekcji zamkowej – dwóch wspaniałych portretów 
mistrza „Dziewczyna w ramie obrazu” i „Uczony przy pulpicie”, które dopełni 200 obiektów 
XVII--wiecznej sztuki holenderskiej. 
Ostatnia tegoroczna ekspozycja „Caravaggio inni mistrzowie. Dzieła z kolekcji Roberta 
Longhiego” przedstawi najlepsze dokonania sztuki XVI-XVII wieku w kilkudziesięciu obrazach 
pochodzących z prywatnych włoskich kolekcji.

4

● Teren Zamku Królewskiego około 1970 r.

● Wznoszenie murów Zamku. 1972 r.

● Zamek Królewski w Warszawie. 2008 r. Zdjęcia: ARC Zamku Królewskiego w Warszawie.

PRELUDIUM WOLNOŚCI (6)

Listopad-grudzień 1980
20 listopada aresztowany zostaje Jan Narożniak, odpowiedzialny za powielenie nielegalnie pozyskanego 
dokumentu, który dowodzi, że mimo podpisanych porozumień i legalizacji Związku władza szykuje się do 
rozwiązań siłowych. „Solidarność” grozi strajkiem powszechnym Regionu; ostatecznie konfl ikt udaje się rozwiązać.

Z początkiem grudnia prasa zachodnia 
zaczyna bić na alarm w sprawie możli-
wej sowieckiej interwencji, w Moskwie 

zaś spotykają się pierwsi sekretarze partii 
państw Bloku Wschodniego, by uzgodnić 
metodę zażegnania polskiego kryzysu. Pod 
pozorem ćwiczeń wojskowych „Sojuz 80” 
18 sowieckich, czechosłowackich i ener-
dowskich dywizji koncentruje się wzdłuż 
polskich granic. Na Wybrzeżu 16-18 grudnia 
odbywają się uroczystości ku pamięci stocz-
niowców poległych w grudniu 1970. W Gdań-
sku zostaje odsłonięty pomnik Poległych 
Stoczniowców. 

Jacek Kuroń,
doradca Krajowej Komisji Porozumiewawczej 
NSZZ »Solidarność«
Prokurator Generalny (Lucjan) Czubiński 
rozesłał do prokuratorów wojewódzkich in-
strukcję z datą 30 października 1980 roku 
dotyczącą zwalczania elementów antysocja-
listycznych. Kilka tygodni później pracownik 
powielarni Prokuratury Generalnej Piotr Sa-
pełło dostarczył ten druk Janowi Narożnia-
kowi, pracownikowi Niezależnej Ofi cyny Wy-
dawniczej i poligrafi i Regionu Mazowsze. (...)

Rewizja w siedzibie Regionu Mazowsze i 
zatrzymanie Jana Narożniaka (...) stały się po-
wodem nowego konfl iktu. Zalecenia proku-
ratora były słusznie oceniane jako próba szy-
kowania „spraw” działaczom „Solidarności”, 
a obronę Narożniaka uznano za sprawdzian 
zdolności do obrony własnych działaczy.

Listopad 1980
Jacek Kuroń, „Gwiezdny czas. »Wiary i winy« 

dalszy ciąg”, Londyn 1991

Jan Narożniak w wywiadzie 
dla »Biuletynu Dolnośląskiego«
Są to wskazówki i opis postępowania władz 
prokuratorskich względem opozycji. Jest to 
zarys historyczny, którego celem jest udzie-
lenie instruktażu prokuratorom. (...) Apro-
bując, wspomina się o wielokrotnych zatrzy-
maniach na 48 godzin, stosowaniu sankcji 
prokuratorskiej bez materiału dowodowego. 

„Biuletyn Dolnośląski. Pismo Samoobrony 
Społecznej we Wrocławiu”, Wrocław, nr 12/1980

Jacek Kuroń
24 listopada kierownictwo Regionu (Mazow-
sze NSZZ „Solidarność”) przeniosło się do 
„Ursusa”, ogłosiło gotowość strajkową dla 
wszystkich wielkich zakładów Mazowsza oraz 
wydało oświadczenie, w którym domagało 
się, oprócz zwolnienia Narożniaka i Sapełły, 
niestosowania aresztu tymczasowego wobec 
osób zatrzymanych za głoszenie poglądów, 
powołania komisji do zbadania praworząd-
ności działań prokuratury, Służby Bezpie-
czeństwa i milicji oraz kontroli wydatków na 
te instytucje. Żądało ukarania osób, które ła-
mały prawo w 1970 i 1976 roku. Domagało się 
również przybycia do „Ursusa” komisji rządo-
wej w celu wszczęcia rozmów oraz zagroziło 
strajkiem powszechnym regionu.

Jacek Kuroń, „Gwiezdny czas…”

Mieczysław Rakowski, 
członek KC PZPR, w dzienniku
Napięcie rosło i zapewne doszłoby do maso-
wych protestów i kto wie, jaki byłby skutek 
całej awantury dla kraju. W tej sytuacji towa-
rzysze w kierownictwie doszli do wniosku, że 
trzeba znaleźć rozwiązanie kompromisowe. 
Stefan (Bratkowski), jako prezes SDP, złożył 
poręczenie za Narożniaka i Piotra Sapełłę 
(którego też aresztowano) i dziś w prasie uka-
zał się komunikat prokuratora wojewódzkie-

go, że w związku ze złożeniem poręczenia 
uchylił areszt tymczasowy. Drugi komunikat 
„Solidarności” Regionu Mazowsze informu-
je, że w związku ze zwolnieniem obu panów z 
aresztu odwołuje stan gotowości strajkowej.

Warszawa, 27 listopada 1980
Mieczysław Rakowski, „Dzienniki polityczne 

1979-1981”, Warszawa 2004

Karol Modzelewski,
rzecznik Krajowej Komisji Porozumiewawczej
Groźba strajku w regionie Mazowsze została 
wówczas oddalona, obie strony niedoszłej 
konfrontacji odetchnęły z ulgą, nie widać 
było zarzewia nowych konfl iktów, nie było 
w kraju żadnych strajków. Uspokojenie sytu-
acji w Polsce nie było jednak mile widziane w 
Moskwie, gdyż sama sytuacja w naszym kraju 
była z punktu widzenia Kremla niemożliwa 
do tolerowania. To, że kapitulanci z Warsza-
wy znowu kupili sobie spokój za cenę kolej-
nych ustępstw wobec kontrrewolucji, budziło 
w radzieckim kierownictwie skrajną irytację. 
Być może ekipa Breżniewa uznała, że nie ma 
co liczyć na ekipę Kani, lecz trzeba narzucić 
rozstrzygnięcie z własnej inicjatywy i przy 
użyciu własnych wojsk. Na 4 i 5 grudnia zwo-
łano do Moskwy naradę przywódców państw 
Układu Warszawskiego, przy czym pierwsze-
go dnia jej uczestnicy dyskutowali nad sy-
tuacją w Polsce bez udziału strony polskiej. 
Sztab Generalny Wojska Polskiego został jed-
nak powiadomiony, że nocą z 8 na 9 grudnia 
w ramach manewrów „Sojuz 80” wkroczy do 
Polski 14 dywizji Armii Radzieckiej, 2 dywizje 
czechosłowackie i 2 dywizje wschodnionie-
mieckie.

Karol Modzelewski, „Zajeździmy kobyłę historii. 
Wyznania poobijanego jeźdźca”, Warszawa 2013

Płk Ryszard Kukliński, jako 
»Jack Strong«, w telegramie 
przesłanym na Zachód
Stan gotowości do przekroczenia granic Pol-
ski został wyznaczony na 8 grudnia. Obecnie 
przedstawiciele „bratnich armii” w cywilu 
badają trasy wkroczenia swoich wojsk, odle-
głości i teren przyszłych operacji. Scenariusz 
operacyjny dla sił interwencyjnych zakłada 
zgrupowania armii we wszystkich głównych 
bazach Wojska Polskiego w celu manewrów 
z ostrą amunicją. Następnie, w zależności od 
rozwoju sytuacji, wszystkie większe miasta, 
szczególnie centra przemysłowe, mają zostać 
odizolowane. Zgodnie z założeniami Sztabu 
Generalnego Radzieckich Sił Zbrojnych, ar-
mia polska ma pozostawać na terenie koszar, 
podczas gdy „sprzymierzeńcy” będą prze-
grupowywać się na terytorium Polski.

Warszawa, początek grudnia 1980
„Rozkaz: stan wojenny”, „Karta” nr 23, 1997 

Andrzej Mieczkowski, 
nauczyciel, w dzienniku
W związku z realną groźbą agresji Związku 
Radzieckiego odczuwam poważny niepokój 
o własną skórę. Gdyby Sowieci wkroczyli, za-
cznie się aresztowanie wszystkich przeciwni-
ków socjalizmu i partii, wysyłka ich na Sybir. 
Pewien jestem, że nasza milicja ma przygo-
towane listy i że ja na takiej liście fi guruję, 
ponieważ oddałem legitymację partyjną. (...)

Aresztowanie, załadunek tłumu ludzi do 
wagonów towarowych i długa, bardzo długa 
podróż na wschód. (...) Za tydzień, miesiąc 
będę jeńcem – brudnym, głodnym, zawszo-
nym.

Tuchola, 4 grudnia 1980
„Karnawał z wyrokiem. Solidarność 1980-81”, 

Warszawa 2005

Tomasz Jastrun,
poeta, publicysta opozycyjny

Przed chwilą był telefon ze 
Szwecji. Wywiad amerykań-
ski ostrzega, że wchodzą 
Rosjanie. W mieszkaniu jest 
liczne towarzystwo. Między 
innymi Andrzej Gwiazda i 
kilku znanych działaczy, ba-
wiących przejazdem w War-
szawie. Trwają gorączkowe 
poszukiwania alkoholu. Wi-
tek (Łuczywo) rozśmiesza 
wszystkich do łez opowieścią 
o Heniu Wujcu, który na wia-
domość o szykującej się interwen-
cji sowieckiej ukrył gdzieś powie-
lacz (...). Zauważam, że śmiejemy 
się z człowieka, który postąpił roz-
sądnie, my natomiast zachowuje-
my się jak szaleńcy. Przyjdą wkrót-
ce po północy i wezmą nas jak 
owce. Wszyscy na chwilę milkną, 
ale nikt się nie rusza z miejsc. 
Było już tyle fałszywych alarmów 
i komu by się teraz chciało z cie-
płych, przytulnych mieszkań prze-
nosić do „piwnic”.

Warszawa, 7 grudnia 1980
Tomasz Jastrun, „Zapiski z błędnego koła”, 

„Przedświt”, Warszawa 1983

Waldemar Kuczyński, 
ekonomista związany z opozycją, 
w dzienniku
Na Zachodzie trwa histeria. Całe przedpo-
łudnie spędzam (...) przy głośniku, nasłu-
chując, czy już idą. Jednak coraz bardziej 
wygląda mi cała ta afera na wojnę nerwów. 
Niewykluczone, że po uspokojeniu w Polsce 
Rosjanom zaświtała nadzieja, że nie będą 
musieli wejść. Zachowują się zaś tak, jakby 
już, już zaczynali interwencję, po to, aby nas 
zastraszyć. To sprawia wrażenie teatru.

Warszawa, 8 grudnia 1980
Waldemar Kuczyński, „Burza nad Wisłą. Dziennik 

1980-1981”, Warszawa 2002

Mieczysław Rakowski 
w dzienniku
O zbliżającej się dziesiątej rocznicy wydarzeń 
grudniowych informował nas (Kierownik 
Wydziału Pracy Ideowo-Wychowawczej KC 
PZPR Walery) Namiotkiewicz. Przedstawił 
szczegółowy scenariusz uroczystości (odsło-
nięcie pomnika, tablic pamiątkowych, apel 
poległych, który odczyta Daniel Olbrychski, 
przemówienia przedstawicieli „Solidarności” 
i władz, msza plus homilia, list papieża itd.). 
„Nie odwracamy się plecami do tych uroczy-
stości, ale chcemy wpłynąć na organizatorów, 
by odbywały się w duchu pojednania”.

Warszawa, 8 grudnia 1980
Mieczysław Rakowski, „Dzienniki polityczne 

1979-1981…”

Jacek Kuroń
Wałęsa obiecał i 16 grudnia już stały przy 
drugiej bramie Stoczni trzy krzyże. Jeszcze 
niedawno składano tu nielegalnie kwiaty. 
(...) Wydawałoby się nic takiego, symbol, ale 
właśnie w sferze symboli nasz naród był bar-
dzo upokarzany. Pomnik w Gdańsku, w tym 
miejscu, gdzieście nas mordowali – mówiono 
w Stoczni – dał ludziom Wybrzeża i w ogóle 
całego kraju poczucie siły i właśnie solidar-
ności, był skromną zapłatą za upokorzenie, 
jakiego doświadczyliśmy w bezsilności, gdy 
nadchodziły wiadomości o trupach wywożo-
nych donikąd w plastikowych workach, za tę 
rzekę krwi tak gładko zapyskowaną w radiu i 
telewizji.

Gdańsk, 16 grudnia 1980
Jacek Kuroń, „Gwiezdny czas…”

Mieczysław Rakowski 
w dzienniku
Rozmowa z Kazikiem Barcikowskim. Powie-
dział, że Rosjanie odwołali pierwszy stopień 
gotowości; wojska czeskie wróciły do koszar. 
Rosjanie boją się uroczystości rocznicowych 
w Gdańsku.

Warszawa, 18 grudnia 1980
Mieczysław Rakowski, „Dzienniki polityczne 

1979-1981…”

• Gdańsk, 16 grudnia 1980. Uro-
czystość odsłonięcia pomnika 
Poległych Stoczniowców w 10. 
rocznicę wydarzeń Grudnia ‘70.

• Warszawa, 26 listopada 1980. Zebranie organizacji zakła-
dowych NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze na terenie 
Zakładów Mechanicznych „Ursus” po aresztowaniu Jana Na-
rożniaka. Od lewej: Zbigniew Bujak, Henryk Wujec, NN, Wik-
tor Kulerski, Janusz Onyszkiewicz. Zdjęcia: Wojtek Łaski / East News
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Sen Mickiewicza 

Siadał przy stole w Śmiełowie. Gospoda-
rze mieli sporą gromadkę dzieci, przy-

glądał się im i zachwycał światem, który ota-
czał gościnny pałac. Wielkopolska dała mu 
schronienie, tu udawał, że jest kimś innym. 
Przyjęto go jako Adama Mühla, domowego 
nauczyciela. A tymczasem podobno śpiesz-
no mu było do powstania, do Warszawy, 
gdzie ważyły się losy Polski. 

Nigdy tam jednak nie dojechał.
Jedni mówili, że zatrzymało go sielanko-

we życie, które potem opisał w „Panu Tade-
uszu”. Inni, że zablokowały go piękne, wpa-
trzone w niego z zachwytem oczy kobiet. 
Jeszcze inni, że próbował wyjechać, ale mu 
nie pozwolono.

•••
Chciał się przeprawić powozem, już nawet 
był blisko granicy. Żołnierz zapytał, dokąd 
jedzie, trzeba było zawrócić. Chciał przepły-
nąć rzekę. Razem z nim był hrabia Aleksan-
der Potocki. Potocki znalazł się na drugim 
brzegu, Mickiewicz został. Tłumaczył po-
tem, że nie dał rady. Dziwiono się, przecież 
mówił, że świetnie pływa.

Nie wszyscy uwierzyli, że jest Adamem 
Mühlem, nauczycielem. Pruski ofi cer rezy-
dujący w Śmiełowie mówił: – Ten pan wy-
gląda na księdza.

Z Warszawy dochodziły coraz bardziej po-
nure wieści, powstańcy przegrywali. Adam 
Mickiewicz był coraz smutniejszy, coraz 
bardziej zamyślony i melancholijny. Podob-
no nawet chciał popełnić samobójstwo, ale 
– jak sam powiedział po latach – odwiodła 
go od tego zamiaru myśl, że gospodarze mie-
liby z tego powodu kłopoty. 

Lekarstwem mogła stać się kobieta wraż-
liwa, piękna, delikatna i utalentowana. Za 
taką uważała się Konstancja Łubieńska her-
bu Junosza. Mąż i pięcioro dzieci absorbo-
wały ją ogromnie, ale poeta jeszcze bardziej. 
Chciała dla niego porzucić dom, tej ofi ary 
jednak nie przyjął. Za to przyjął pieniądze 
i to niemałe, bo później, kiedy już zamiesz-
kał w Paryżu, wpłacała na specjalne konto 

znaczne sumy. To było konto na jego na-
zwisko. Mówiono, że „widział ją i opisywał”, 
kiedy tworzył „Pana Tadeusza”. Pewnie nie 
marzyła o roli, jaką kazał jej tam odegrać. 
Była to rola podstarzałej kokietki, Telimeny.

•••
Nie tylko ona kochała wieszcza. Prawie 
wszyscy go kochali, uwielbiali, podziwia-
li i słuchali. Razu pewnego przykuł uwagę 
nawet służącego, który z półmiskiem za-
stygł bez ruchu. Adam Mickiewicz, na ogół 
milczący, nie milczał. Opowiadał. A jego 
opowieść była przejmująca, dramatyczna i 
zajmująca. Dotyczyła zdarzenia odmalowa-
nego tak plastycznie, że towarzystwo prze-
stało jeść, przy stole zaległa pełna napięcia 
cisza. Co dalej? Oto wszyscy znaleźli się ra-
zem z poetą nad przepaścią, kolejny krok 
mógł być ostatnim… I…?

 – I taki miałam sen, drodzy państwo – za-
kończył niespodziewanie lekko, wziął wide-
lec, by spokojnie sięgnąć po pieczyste.

Wszyscy odetchnęli. Służący z ulgą odło-
żył półmisek.

Nic się nie stało, a jednak stało się wiele. 
Był wśród nich Poeta.

•••
Śladów Mickiewicza w Wielkopolsce szu-
kał z benedyktyńską cierpliwością ojciec 
Józefat Ostrowski, z urodzenia: Stanisław 
Krystyn Aleksander hrabia Rawita herbu 
Rawicz. Bibliofi l, zakonnik, bibliotekarz i 
historyk opisał między innymi wszystko, 
co dotyczyło pobytu narodowego wieszcza, 
którego nazwał „królem polskich poetów”. 
Napisał, jak śpieszno mu było w 1931 roku do 
powstania, do Warszawy, kiedy ważyły się 
losy Polski. Napisał, że nigdy tam nie doje-
chał. Nie zdążył.

We wrześniu 1939 roku Józefat Ostrowski 
dojechał do Warszawy, kiedy znów ważyły 
się losy Polski. Zdążył. Jaką cenę zapłacił za 
swoją gorliwość, opowiem w kolejnym felie-
tonie.  

O P I N I E O P I N I E

Fot. ARC

Joanna Jurgała-Jureczka 
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Sztuka skrótu
Niektórym pisanie jakoś nie idzie, 

a innym – wręcz przeciwnie. 
Nieudany pisarz, bohater „Lśnienia” 
Stephena Kinga (niezapomniana rola 
Jacka Nicholsona jako Jack Torran-
ce w nakręconym na podstawie tej 
powieści fi lmie Stanleya Kubricka), 
kiedy już wreszcie zasiada do ma-
szyny do pisania, to pisze właściwie 
bez przerwy. Ale – jak się jego żona 
dowiaduje w jednym z bardziej dra-
matycznych momentów „Lśnienia” 
(a nie brakuje ich tam, o nie), praco-
wicie wypisuje on tylko jedno i to samo zda-
nie. Słowo w słowo. Linijka po linijce – „Tyl-
ko praca, bez zabawy, uschnie z nudy Jack 
niebawem”. Tak, tak, Torrance oczywiście 
był szalony. A znowu Grand, jeden z bohate-
rów „Dżumy” Alberta Camusa, inaczej – ten 
jedno zdanie szlifuje na wszystkie możliwe 
sposoby. Na pewnym etapie tak z tryum-
fem przedstawia je doktorowi Rieux: „W 
piękny ranek majowy smukła amazonka, 
siedząc na okazałej kasztance, jechała peł-
nymi kwiatów alejami Lasku Bulońskiego”. 
W porównaniu z poprzednią wersją słowo 
„kwitnące” zastąpił dwoma słowami – „peł-
ne kwiatów”… I to nie koniec nanoszonych 
przez Granda poprawek. Tak, tak, okazał się, 
rzecz jasna, zaledwie nieuleczalnym (i nie-
udolnym) perfekcjonistą.

I
Dwa przypadki Torrance’a i Granda położę 
na jednej szali. Na drugiej – całe tłumy grafo-
manów, którym pisanie przychodzi z wielką 
łatwością, dla zwykłych, niedotkniętych tą 
grafomańską przypadłością śmiertelników 
łatwością nie do pojęcia. Dla innych – czę-
sto spokrewnionych z autorem czy autorką, 
lub zupełnie przypadkowych, chwilowych 
czytelników – to zwykle nie do przeczyta-
nia. Jeszcze inna kategoria, to pisarze płod-
ni, ale jakoś przecież wielcy. Tacy jak Józef 
Ignacy Kraszewski czy Aleksander Dumas. 
Tak, ci pisali naprawdę dużo. Mieli swoje 
powody. Na przykład Dumasowi płacono od 
linijki, więc pisał maksymalnie rozwlekle 
– zda się potrzebował najwyraźniej pienię-
dzy bardziej niż podziwu potomności. Cho-
ciaż… Sprawa okazuje się jednak nie taka 
prosta. Oto Umberto Eco otrzymał swego 
czasu propozycję, aby unowocześnić, a to 
przez skróty, rozbuchany styl francuskiego 
pisarza. Chodziło o „Hrabiego Monte Chri-
sto”. I co? I po paru próbach Eco zadał sobie 
pytanie: „Czy pokochalibyśmy »Hrabiego 
Monte Christo« równie żarliwie, gdybyśmy 
go nie poznali w tłumaczeniach dziewięt-
nastowiecznych?”. I otóż – zdaniem autora 
„Imienia róży” – nie, fascynacja powieścią 
Dumasa nie byłaby tak niezwyczajna, gdyby 
język i bardziej ogólnie – sposób narracji – 
„Hrabiego Monte Christo” uwspółcześnić.

II
Podczytuję właśnie niedawno wydany zbiór 
felietonów Andrzeja Dobosza „Dni powsze-
dnie niepospolitych ludzi i 99 innych fe-
lietonów”. Dobosz grał fi lozofa w „Rejsie” 
Marka Piwowskiego, tyle że nie o jego fi lo-
zofowanie mi tu idzie. Ciekawi mnie propo-
zycja, którą otrzymał kiedyś od prezydenta 
Andrzeja Dudy, by w ramach ogólnopolskiej 
akcji „Narodowe czytanie” skrócił „Przed-
wiośnie” Stefana Żeromskiego o jedną trze-
cią. No cóż… Moje wspomnienia z lektury 
powieści Żeromskiego sięgają czasów ma-
turalnych. Doprawdy niewiele – oprócz ide-
owej wymowy utworu – pamiętam. No, może 
symboliczną ostatnią scenę, kiedy Cezary 
Baryka stoi – jakoś chyba tak przypadkiem 
i nie-przypadkiem – na czele protestujące-

go tłumu demonstrantów; metaforę „szkla-
nych domów”; jakieś (bodaj ocenzurowane) 
podobno w swoim czasie bardzo odważne 
sceny erotyczne. Ale tak naprawdę pozosta-
ła mi w pamięci z „Przedwiośnia” tylko jed-
na, anegdotyczna sytuacja. Oto, chcąc pozy-
skać przychylność córki gubernatora, matka 
Cezarego Baryki „widząc śliczną różę przy-
piętą do stanika uroczej gubernatorówny z 
zachwytem, rozpływając się w uniesieniu, 
tonąc w uśmiechach uwielbienia, wyrzekła: 
– Ach, kakaja u was krasnaja roża!”. No cóż, 
polska róża to nie rosyjska roża, roża to po 
rosyjsku gęba po prostu. Trudno więc dzi-
wić się oburzeniu młodej dziewczyny, ura-
czonej wątpliwym komplementem o swojej 
jakoby czerwonej gębie. Podobnego typu 
językowe anegdoty znaleźć można oczywi-
ście nie tylko w książkach zaliczanych do li-
teratury pięknej. Roi się od nich w miejskich 
legendach, ozdabiają one także żartobliwie 
pomyślane przewodniki. Ot, chociażby w 
wydanym z serii przewodników ksenofo-
ba tomiku poświęconym Norwegom (Dana 
Ellowaya) przeczytać można o pewnej nie-
zręcznej sytuacji. Oto norweski ambasador 
wraz żoną zaproszony został „na kolację 
przez prezydenta pewnego południowo-
amerykańskiego kraju. Skosztowawszy po-
traw, żona ambasadora, w uznaniu talentu 
prezydenckiego kucharza, zakrzyknęła po 
angielsku – I must congratulations you, Mr. 
President, on the quality of your kokk („Mu-
szę panu pogratulować, panie prezydencie, 
pańskiego kokk”. Sęk w tym, że zapożyczo-
ne przez nią z norweskiego słówko „kokk” 
brzmi tak jak angielskie slangowe określe-
nie męskiego przyrodzenia”. No masz…

III
Nie sprawdzałem, o jakie fragmenty skrócił 
dzieło Żeromskiego Dobosz.

– To koszmarny gwałt dokonany na pisar-
stwie Żeromskiego – oburzali się poloniści. 
No nie wiem… Może chodziło o opisy przy-
rody, których i tak przecież tak naprawdę 
nikt nie czyta (ja czytam je tylko w dzien-
nikach Sandora Maraiego). Mam nadzieję, 
że zostawił Dobosz anegdoty, one wszak za-
wsze literacką prozę (i prozę życia też) ubar-
wiają. Ale tak naprawdę pozostaje ważniej-
sze pytanie – czy rzeczywiście konieczne 
jest dokonywanie skrótów dzieł literackich? 
Ktoś powie, że w dobie popularności emoti-
konów, SMS-ów, słownych skrótów („po-
zdro”), to oczywiste. Otóż nie byłbym tego 
taki pewien. Całkiem spora popularność 
grubych tomów pisanych chociażby przez 
Kena Folleta i wielu, wielu innych autorów i 
autorek, z Umberto Eco na czele, przekonu-
ją, że nie wszystko dla obfi ciej pisanej litera-
tury stracone. Ot, moja żona zaczytuje się w 
opasłych księgach „Shantaram” (796 stron) 
i „Cieniu góry” (798 stron), tak zachwycił ją 
swym pisarstwem Gregory David Roberts. 
A ja w tym czasie piszę ten właśnie, krótki 
jak zwykle tekst (6000 znaków ze spacjami). 
Może, chociażby po to, by żona przeczytała 
je uważnie, powinienem złożyć swoje felie-
tonowe pisarstwo w jeden tom? 

Dziennik pandemiczny
DEKA-GRA-MERON UŚMIECHÓW

Dzień drugi – Opowieść czwarta
Zagubiony klejnot
Według Encypedii Błyskowej profesor 

Krzesimir Pączyłaskowędawski ucho-
dzi za jednego z najwybitniejszy odkryw-
ców istniejącego wszechświata. Podróżnik, 
geograf, matematyk, pisarz, człowiek za-
wodowo zajmujący się dyscypliną zwaną 
Aktymuskum (kontrolowane doprowadze-
nie organizmu do wzmożonej aktywności 
muskułów) posiada wiele tytułów, a jego 
odkrycia na stałe wpisały się w historię Od-
krylologii Powszechnej. Sporządzone notat-
ki profesor skrupulatnie szyfrował, by nikt 
obcy nie mógł skorzystać z tych bezcennych 
znalezisk. Ludzkość nie zdaje sobie sprawy, 
w jak ważnym procesie tworzenia Kosmo-
landii uczestniczy. Tutaj liczy się każdy 
szczegół, dotyk, narodziny, śmierć, a nawet 
pojedyncze oddechy mają wpływ na po-
wstanie nowych gatunków drzew i obiektów 
żywotnych. Dawniej taki proces określano 
„efektem motyla”, lecz profesor udowodnił, 
że ta defi nicja jest zbyt szorstka i nieprecy-
zyjna. Pan Krzesimir zebrał wiele dowodów 
na to, iż to nie ulotność skrzydeł powoduje 
lawinę kolejnych działań we wszechświe-
cie. Początkiem jest bowiem ruch „myśli” w 
przypadku gatunków rozumnych oraz „nie-
myśli” w przypadku gatunków naturalnych. 
Chodzi o efekt „błysku”, który jest pierwszy 
i wyprzedza ów ruch motyla o kilka miliono-
wych sekundy. Niezależnie od inteligencji, 
uprzywilejowanej budowie genetycznych 
uwarunkowań, czy nawet zamierzonym ce-

lom, bez wątpienia błysk układu komórek 
nerwowych jest początkiem wszystkiego.

Profesor przemierzył wiele galaktyk dla po-
parcia swojej teorii. Chyba najbardziej znana 
jest wyprawa nazywana powszechnie „Zagu-
bionym klejnotem”. Historia miała miejsce 
na zaśnieżonych pastwiskach i łąkach, które 
swą wielkością obejmowały powierzchnię 
obecnej stolicy, a może nawet więcej. Po-
dróżnik dotarł do starych dzienników i pism, 
które precyzyjnie opisywały położenie tej je-
dynej, wyjątkowo bezcennej skrzyni. Skrzy-
nią określano dawniej starożytny mebel 
służący do przechowywania różnych przed-
miotów, książek, ubrań oraz rzeczy ważnych 
dla ówczesnej ludzkości. Gdy tylko profesor 
rozszyfrował współrzędne, bez wahania wy-
ruszył w drogę. Prognozy nie były sprzyjają-
ce. Zapowiadano silne śnieżyce i siarczyste 
mrozy. Dla Pana Krzesimira nie było rzeczy 
niemożliwych. Wyprawa nie była jakimś 
skomplikowanym zadaniem, gdyż współcze-
sne ekspedycje zazwyczaj były jednoosobo-
we. Całą otoczkę zapewniał sprzęt i zaplecze 
techniczne mieszczące się dosłownie w jed-
nej mobilnej walizce. Podróżnicy, tacy jak 
Krzesimir Pączyłaskowędawski, pracowali w 
warunkach bardzo komfortowych bez nara-
żania siebie na niebezpieczeństwo. Samą po-
dróż trzeba jednak odbyć. Nie da się wysłać 
sztucznej inteligencji niejako w zastępstwie. 
Ewentualne znaleziska trzeba wyjąć, wyczy-
ścić i skatalogować osobiście. W przypadku, 

gdyby takiego odkrycia dokonała maszyna, 
zjawisko opatrzono by sygnaturą rządową, 
czyli zasługi przypisano by społeczeństwu 
powszechnemu. 

Profesor wyruszył z samego rana. Było 
jeszcze ciemno. Marznąca mżawka utrud-
niała nieco podróż, ale myśl o ewentualnych 
korzyściach ukrytych w skrzyni, napędzały 
działania Pana Krzesimira. Po wylądowaniu 
na starej planecie podróżnik zameldował się 
i podał położenie – takie są przepisy. Żaden 
globtroter nie może bez zgody i podania swo-
ich współrzędnych poruszać się swobodnie 
po powierzchni. Dawniej ponoć było pro-
ściej, gdyż dokonywano odkryć bez wiedzy 
reszty Kosmolandii. Te przepisy zmieniono 
po zdobyciu zimowych krańców wszech-
świata. Straty były zbyt duże, a dojrzałe 
społeczeństwo nie mogło sobie pozwolić na 
utratę utalentowanych odkrywców. Profesor 
miał swoje sposoby i często omijał zasady, 
lecz robił to świadomie i nie narażał innych 
na utratę zdrowia. Sam uchodził za człowie-
ka bardzo ostrożnego. Wszystkie jego odkry-
cia noszą znamiona wyjątkowych właśnie 
dlatego, że wiele mówią o kondycji i determi-
nacji człowieka. 

„Zagubiony klejnot” to legenda wśród od-
kryć profesora. On wiedział, że chodzi o coś 
wyjątkowego. Gdy pokonał ostatnią półkę 
skalną i wspiął się na lodową ścianę, poczuł 
coś, czego wcześniej nie doświadczył. Skrzy-
nia była coraz bliżej. Urządzenia nie mogły 
się mylić. Czujniki odstawiały taniec świateł. 
Migające kontrolki skracały interwał migania. 
Całe to szaleństwo odbywało się w ciszy. Na 
Ziemi nie wolno rozpowszechniać dźwięków. 
Wibracje powietrza mogły spowodować pęk-
nięcia na powierzchni. Poprzez szczeliny do 

wnętrza planety mogłoby wedrzeć się skażone 
powietrze, a to doprowadziłoby do nieodwra-
calnych zniszczeń całej struktury. Profesor 
nie mógł sobie pozwolić na takie zachowanie 
tym bardziej, że zależało mu na skatalogowa-
niu zawartości skrzyni. W ciszy, powoli zbli-
żał się do miejsca wyznaczonego przez stare 
księgi. Mroźne języki i żleby wypełnione głę-
bokim śniegiem utrudniały ostateczne podej-
ście. W końcu udało się. Skrzynia znajdowała 
się dosłownie cztery metry pod powierzchnią 
białej czapy. Profesor uruchomił urządzenia 
głębinowe i po kilku minutach dotarł do „Za-
gubionego klejnotu”.

Na pierwszy rzut oka skrzynia wydawa-
ła się niezbyt interesującym przedmiotem. 
Jednak nie opakowanie, a zawartość była 
dla Pana Krzesimira ważna. Po zewnętrznej 
stronie znajdowały się widoczne nieregu-
larne czerwone szlaczki i białe kropki. Były 
też rysunki przypominające nakrycia głowy 
i pradawne narzędzia używane do prac polo-
wych. Po oględzinach zewnętrznej obudowy 
podróżnik rozpoczął żmudny proces otwie-
rania skrzyni. Zajrzał do środka. Całość była 
okryta białą tkaniną. Był to materiał moc-
ny i wytrzymały pochodzenia naturalnego. 
Po odsłonięciu profesor zdziwił się, gdyż 
jego oczom ukazały się okrągłe przedmio-
ty. Chodziło o pradawną przędzę używaną 
do produkcji ubrań. Puszyste kule były bia-
łe i czerwone. Biało-czerwone okazały się 
również napisy na wewnętrznych ścianach 
skrzyni. Na samym dnie leżała biała kartka 
z czerwoną pieczęcią i odręcznie napisanym 
tekstem… „Drogi Krzesimirze, pamiętaj kim 
jesteś!”. 

Bo Co 
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Dwa przypadki Torrance’a 

i Granda położę na jednej 

szali. Na drugiej – całe tłumy 

grafomanów

Jeden z największych budzicieli 
życia narodowego
12 lutego minęła setna rocznica śmierci ks. Franciszka Michejdy, duchownego ewangelickiego, jednego z najwybitniejszych i najbardziej 
zasłużonych polskich osobistości Śląska Cieszyńskiego przełomu XIX i XX wieku. – Jako jeden z największych budzicieli życia narodowego 
porównywany był do Mojżesza, któremu przypadło prowadzenie ludu do Ziemi Obiecanej, ale nie było dane w niej zamieszkać – pisał nieżyjący 
już biskup diecezji katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Tadeusz Szurman. 

Witold Kożdoń

Współcześnie ks. Franciszek 
Michejda jest porówny-
wany z urodzonym 25 lat 

później Wojciechem Korfantym. 
Zdaniem bowiem wielu historyków 
„Taką rolę, jak dla Górnego Śląska 
pod panowaniem pruskim odgrywał 
Wojciech Korfanty, taką dla Śląska 
Cieszyńskiego odegrał ks. Michejda”.

Zarówno ks. Michejda jak później 
Korfanty urodzili się w biednych 
rodzinach śląskich z polskimi trady-
cjami. Podobne były też ich drogi ży-
ciowe – obaj działali w polskich orga-
nizacjach oświatowych, dokonywali 
podobnych wyborów politycznych 
związanych z działalnością w pol-
skim obozie narodowym i podobnie 
istotny był ich wpływ na ówczesne 
polskie organizacje polityczne. „Obaj 
też przeżyli krótką radość zwycię-
stwa, a potem doświadczyli porażki”.

Z biegiem lat pastor Franciszek 
Michejda stał się duchowym przy-
wódcą polskich ewangelików na Ślą-
sku Cieszyńskim. Cieszył się jednak 
olbrzymim poważaniem również ze 
strony katolików. – Był liderem pol-

skiego odłamu cieszyńskich ewange-
lików, który to odłam był partnerem 
i socjalistów, i katolików nie tylko w 
Radzie Narodowej Księstwa Cieszyń-
skiego, ale w ogóle w całokształcie 
działalności polskiego ruchu naro-
dowego na Śląsku Cieszyńskim – 
mówił dr hab. Krzysztof Nowak, hi-

storyk z Uniwersytetu Śląskiego 
w fi lmie poświęconym postaci 
duchownego, a nakręconym w 
ramach kampanii społecznej 
„Pierwsi niepodlegli”, realizo-
wanej z okazji 100-lecia odzy-
skania przez Polskę niepod-
ległości. – To właśnie dzięki 
niemu i jego braciom Michej-
dom propolski ruch ewangelic-
ki rozwijał się w drugiej połowie 
XIX wieku i był na tyle silny, 
by być parterem nie tylko dla 
innych odłamów polskości w 
regionie, ale również godnym 
przeciwnikiem dla ruchu naro-
dowego proniemieckiego zwią-
zanego z niemieckim odłamem 
cieszyńskiego ewangelicyzmu 
– tłumaczył.

Księdza Franciszka Michejdę 
uwieczniła w swych wspomnie-

niach także Zofi a Kirkor-Kiedronio-
wa, działaczka społeczna i członkini 
Rady Narodowej Śląska Cieszyńskie-
go. Tak oto zapamiętała ona wizytę 
w Nawsiu: „Dolina jabłonkowska 
jest szerszą niż wiślańska, obrzeżoną 
wzgórzami i wysokimi górami. Pięk-
ną w Wędryni, jeszcze piękniejszą 

w Bystrzycy, a najpiękniejszą tam, 
gdzie stała fara nawiejska – serce 
ożywcze Śląska, siedziba księdza 
pastora Franciszka Michejdy. Że jest 
on wodzem duchowym polskich na-
rodowców na Śląsku bez względu 
na wyznanie i głównym twórcą ar-
cyważnych polskich placówek, sły-
szałam o tym od męża, to też z tym z 
większą ciekawością pojechałam do 
Nawsia i wróciłam oczarowana. Cza-
rująca była gościnność obojga gospo-
darzy w farze. Prostota i serdeczność 
o dziwnie swojskim, a wytwornym 
charakterze, lecz głównie podbiło 
mnie to, co mówił ksiądz Franciszek 
i jak mówił. Od razu oceniłam ponad 
zwykłą miarę głęboki umysł, patrio-
tyzm, szlachetność. I było w dobrym 
uśmiechu, w spojrzeniu mądrych 
oczu księdza Franciszka, w dostoj-
ności całej postaci, coś tak zniewa-
lającego, iż zrozumiałam wpływ, jaki 
on wywierał na ludzi małych i wiel-
kich”. W tamtejszej księdze gości za-
uważyła zaś nazwiska takich postaci 
jak Henryk Sienkiewicz, Antoni Osu-
chowski czy Tomáš Masaryk, póź-
niejszy prezydent Czechosłowacji.

Końcem 1914 r. na tzw. zimowych 

leżach przebywały w okolicach Ja-
błonkowa także oddziały zmęczo-
nej bojami I Brygady Legionów Pol-
skich. W efekcie Józef Piłsudski swą 
pierwszą wojenną wigilię spędził w 
Nawsiu, podejmowany przez pasto-
ra Franciszka Michejdę na ewange-
lickiej plebanii. Do tamtejszej księ-
gi gości wpisało się wówczas wielu 
wybitnych legionistów, m.in. Stani-
sław Kot, Marian Kukiel, Kazimierz 
Świtalski oraz sam Józef Piłsudski. 
Cztery lata później, w październiku 
1918 r., ksiądz Franciszek Michejda 
nie zasiadł jednak w polskiej Radzie 
Narodowej dzierżącej władzę na 
Śląsku Cieszyńskim. Mimo to – zda-
niem znawców tematu – była ona w 
wielkim stopniu wynikiem jego prac 
i owocem jego ducha. 

– Można powiedzieć, że ksiądz 
Franciszek Michejda nie przeżył roz-
łąki z Polską. Załamany po wyznacze-
niu granicy na rzece Olzie, w wyniku 
czego Nawsie i okolice Jabłonkowa 
pozostały po stronie czechosłowac-
kiej, zmarł w 1921 roku. Jego pogrzeb 
stał się wielką manifestacją narodo-
wą – przypomniał Krzysztof Nowak.
 

● Ks. Franciszek Michejda około 1910 r. 
Fot. ARC Muzeum Protestantyzmu w Cieszynie
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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 12 LUTEGO 

7.05 Leśniczówka (s.) 7.30 Gra słów. 
Krzyżówka (teleturniej) 7.55 Pytanie 
na śniadanie 10.40 Panorama kraj 
10.50 Pytanie na śniadanie 11.20 
Przepis dnia 2 11.30 Na sygnale. 
Patrz, komu ufasz 12.00 Którędy po 
sztukę. Madonna z Krużlowej 12.15 
Co niesie dzień 12.30 M jak miłość (s.) 
13.20 Wilnoteka 13.40 Tego się nie 
wytnie 15.00 Kasta. Szary pracow-
nik (s.) 15.30 Kuchnia Jagiellonów. 
Nowocześnie i zdrowo, czyli herbarze 
i zielniki 16.00 Między wierszami 
16.25 Bajki naszych rodziców. Bolek 
i Lolek wśród górników 16.45 Baj-
ki naszych rodziców. Reksio 17.00 
Lepsza połowa 17.30 Dziennik re-
gionów 17.50 Gra słów. Krzyżówka 
(teleturniej) 18.20 Stacja innowacja 
18.35 Mówimy po polsku. Jak dobrze 
opowiedzieć o swoim tygodniu 18.50 
Na sygnale. Patrz, komu ufasz 19.20 
Polonia Express 19.40 Alarm! 20.00 
Polonia 24, pogoda, sport 20.45 Na 
dobre i na złe. Pierwsza miłość, druga 
miłość... 21.40 The Voice of Poland. 
Bitwa 23.55 Focus on Poland. 

SOBOTA 13 LUTEGO 

7.00 Barwy szczęścia (s.) 7.55 Pytanie 
na śniadanie 11.15 Przepis dnia 2 1.20 
Giganci historii. Giganci starożytno-
ści (teleturniej) 12.15 Powroty 12.35 
Nela Mała Reporterka. Szpital dla 
zwierząt w buszu 12.50 Czy wiesz, 
że... 13.00 Ojciec Mateusz 19 (s.) 13.50 
Na dobre i na złe. Pierwsza miłość, 
druga miłość... 14.50 Ryszard Szur-
kowski - wyścig przez życie 16.00 
Kulturalni PL 17.00 Słownik polsko@
polski 17.30 Dziennik regionów 17.50 
M jak miłość (s.) 18.40 Szansa na suk-
ces. Opole 2020. Edyta Geppert 19.45 
Dobranocka 20.00 Polonia 24, po-
goda, sport 20.45 Ludzie i bogowie. 
Ostatni skok 21.40 E=mc2 23.20 Wol-
ny Ekran 23.40 Fajna Polska. Trój-
miasto, Gdańsk, Gdynia, Sopot. 

NIEDZIELA 14 LUTEGO 

7.00 Barwy szczęścia (s.) 7.55 Pytanie 
na śniadanie 11.05 Wolny Ekran 11.25 
Ziarno. Wiara i rozum 11.55 Między 
ziemią a niebem 12.00 Anioł Pański 
12.15 Między ziemią a niebem 13.00 
Transmisja mszy świętej z kolegia-
ty pw. św. Antoniego i sanktuarium 
Najświętszego Sakramentu w Sokół-
ce 14.15 Chłopi. Bór 15.15 Fajna Pol-
ska. Białka Tatrzańska, Gubałówka 
i okolice 16.10 Powroty (mag.) 16.30 
Leśniczówka (s.) 17.30 Dziennik re-
gionów 17.50 M jak miłość (s.) 18.45 
Koncert walentynkowy 19.40 Do-
branocka 20.00 Polonia 24, pogoda, 
sport 20.45 Artyści 21.40 Koncert 
walentynkowy 22.35 Teatr Telewizji. 
Matka brata mojego syna 23.55 Kaba-
retowe Naj. Miłość. Jak nie podrywać. 

PONIEDZIAŁEK 15 LUTEGO 

7.25 Rok 1981. Kalendarium 7.30 Gra 
słów. Krzyżówka (teleturniej) 7.55 Py-
tanie na śniadanie 10.40 Panorama 
kraj 10.50 Pytanie na śniadanie 11.20 
Przepis dnia 2 11.30 Barwy szczęścia 
(s.) 12.00 Turystyczna jazda 12.15 Co 
niesie dzień 12.30 Ludzie i bogowie. 
Ostatni skok 13.20 Polonia Express 
13.40 Kulturalni PL 14.35 Rok 1981. 
Kalendarium 14.45 Matka brata 
mojego syna 16.15 Zwierzaki Czyta-
ki. Selfi e 16.30 Domisie (dla dzieci) 
17.00 Lepsza połowa 17.30 Dziennik 
regionów 17.50 Gra słów. Krzyżówka 
(teleturniej) 18.20 A wiara przetrwała 

18.50 Barwy szczęścia (s.) 19.20 Nad 
Niemnem 19.40 Olá Polônia 20.00 
Polonia 24, pogoda, sport 20.45 Mia-
sto z morza 21.40 Mocne kino noc-
ne. Nowa. Nowe życie 22.30 Kasta. 
Urzędnik 23.00 Cały Gruza 23.55 
Focus on Poland. 

WTOREK 16 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 11.30 Barwy szczęścia 
(s.) 12.00 Pod Tatrami 12.15 Co niesie 
dzień 12.30 Miasto z morza 13.20 Nad 
Niemnem 13.40 Cały Gruza 14.45 Ka-
sta. Urzędnik 15.15 Smaki świata po 
polsku 15.45 Prywatne życie zwierząt 
4. W gnieździe 16.15 Przyjaciele Mi-
sia i Margolc 16.40 Margolcia i Miś 
zapraszają dziś 17.00 Lepsza połowa 
17.30 Dziennik regionów 17.50 Gra 
słów. Krzyżówka (teleturniej) 18.20 
Przystanek Zaolzie 18.35 Godki fest 
ucieszne. Obywatelstwo 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. Nowa. Prawdziwa miłość 22.30 
Kasta. Ziarna i plewy 23.00 Warto 
rozmawiać 23.55 Focus on Poland. 

ŚRODA 17 LUTEGO 

7.05 Korona królów 7.30 Gra słów. 
Krzyżówka (teleturniej) 7.55 Pytanie 
na śniadanie 10.40 Panorama kraj 
10.50 Pytanie na śniadanie 11.20 
Przepis dnia 2 11.30 Barwy szczęścia 
(s.) 12.00 Języczek u wagi 12.15 Co 
niesie dzień 12.30 Ranczo 2. Europej-
ski kandydat 13.20 Przystanek Zaol-
zie 13.40 Przystanek Historia 14.00 
Giganci historii. Giganci starożytno-
ści 14.45 Kasta. Ziarna i plewy 15.15 
To je Borowicz. Podróże ze smakiem 
15.45 Wojciech Cejrowski - boso przez 
świat. Na ryby 16.15 Zaczarowany 
świat... 16.30 Nela Mała Reporterka. 
Szpital dla zwierząt w buszu 16.50 
Czy wiesz, że... 17.00 Lepsza poło-
wa 17.30 Dziennik regionów 17.50 
Gra słów. Krzyżówka (teleturniej) 
18.20 Studio Lwów 18.40 Powrót do 
przeszłości. Radio z lufcikiem 18.50 
Barwy szczęścia (s.) 19.20 Kierunek 
Zachód 19.40 Alarm! 20.00 Polonia 
24, pogoda, sport 20.45 Ranczo 2. 
Europejski kandydat 21.40 Bardzo 
mocne kino nocne. Nowa 22.30 Ka-
sta. Koledzy 23.00 Historia jednej fo-
tografi i 23.30 Mistrzowie. Władysław 
Kozakiewicz 23.55 Focus on Poland. 

CZWARTEK 18 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. Typy ludowe 12.15 Co niesie 
dzień 12.30 M jak miłość (s.) 13.20 
Kierunek Zachód (mag.) 13.40 Hi-
storia jednej fotografi i 14.15 Mistrzo-
wie. Władysław Kozakiewicz 14.45 
Kasta. Koledzy 15.15 Rączka gotuje 
15.45 Mówimy po polsku. Jak dobrze 
zapytać o godzinę 16.15 Al-chemik. 
Kuchnia dela Pizzo (mag.) 16.30 Baw 
się słowami. Kazimierz Prószyński 
16.55 Nauka literek z Żużu. Literka Z 
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. Paluch 21.40 Bardzo 
mocne kino nocne. Instynk 22.30 
Kasta. Jeden za dużo 23.00 A wiara 
przetrwała 23.25 Cafe piosenka. Szy-
mon Wydra 23.55 Focus on Poland.

Ojciec Mateusz
Sobota 13 lutego, godz. 13.00 

Teatr w czasach 
pandemii
Rok, w którym przypadło 60-lecie istnienia Polskiego Teatru „Studio” w Wilnie, był 
rokiem trudnym. Jednak dzięki wsparciu polskiego rządu, Fundacji „Pomoc Polakom 
na Wschodzie”, zaprzyjaźnionych teatrów i instytucji kultury, był też bogaty w nowe 
doświadczenia. Kilka festi wali, niejeden spektakl i multum inicjatyw. 

Sezon 
zmąciła zaraza
W styczniu 2020 r. teatr 
dynamicznie rozpoczął 
nowy sezon, wracając do 
pięknej tradycji „Ponie-
działków na Pohulance”. 
Dzięki temu Polacy na 
Litwie mieli możliwość 
oglądać spektakle w ję-
zyku polskim na najbar-
dziej związanej z polską 
tradycją teatralną scenie 
Wilna. Niestety, wpro-
wadzony w marcu na Li-
twie stan kwarantanny 
wymusił zmianę planów 
teatru.

Po zamknięciu teatrów, Polski 
Teatr „Studio” towarzyszył swoim 
widzom on-line. W ramach no-
wych inicjatyw, jak „Bajka na dzień 
dobry” czy też „Środy literackie 
on-line” każdy mógł uświadczyć 
teatru w życiu codziennym. 

Powrót na Pohulankę
W lutym 2020 roku teatr wrócił do 
Teatru na Pohulance z projektem 
„Polskie Poniedziałki na Pohulan-
ce”. W ciągu kilku spotkań w tym 
historycznym miejscu zaprezento-
wał spektakle „Tu mówi Szwejk”, 
„Powtórka z Czerwonego Kaptur-
ka”, „Dziewczynki”, „(NIE) Znana” 
czy „Na Wileńskiej Ulicy”.

Po wprowadzeniu kwarantanny 
w marcu ubiegłego roku obchody 
Międzynarodowego Dnia Teatru 
„IDY TEATRALNE’2020” odbyły 
się już prawie w całości zdalnie. 
Korzystając z możliwości współcze-
snych środków przekazu i bardzo 
dobrej współpracy z polskimi me-
diami na Litwie, teatr organizował 
pokazy swoich spektakli on-line.

Kontynuował także tradycję 
upamiętniania ważnych dla Pola-
ków rocznic. Specjalne programy 
słowno-muzyczne przygotowane 
zostały i zaprezentowane na kana-
le YouTube teatru z okazji 3 Maja, 
100-lecia Bitwy Warszawskiej, 11 
listopada. Uczczono także 100. 
rocznicę urodzin św. Jana Pawła 
II. Okazjonalny program kolędowy 
został przygotowany także na świę-
ta Bożego Narodzenia.

Pod batem drugiej fali
W czasie drugiej fali pandemii na-
grano spektakl „Przygody Koziołka 
Matołka”. Co niedzielę media Pol-
skie na Litwie publikowały odcinek 
spektaklu — łącznie było ich siedem. 
Z kolei w dzień świąt, zamiast trady-
cyjnie organizowanego spektaklu z 
okazji choinki dla dzieci Oddziału 
Miejskiego ZPL, pokazano pełny 

spektakl uczestnikom wirtualnego 
spotkania. Spektakl był też publiko-
wany na portalu „Kuriera Wileńskie-
go”. Opowiada o losach wszystkim 
dobrze znanego Koziołka Matołka, 
który szedł do Pacanowa.

Dwie premiery, 
dwa festi wale
Teatr aktywnie wykorzystał okre-
sy łagodzenia zasad kwarantanny. 
Pomimo trudności, w 2020 roku 
udało się przygotować dwie pre-
miery teatralne, zorganizować dwa 
międzynarodowe festiwale. We 
wrześniu 2020 r. w Trokach odby-
ła się na żywo premiera spektaklu 
muzycznego „Witamy w kabarecie” 
w reżyserii Lili Kiejzik. W grudniu 
2020 r., w warunkach kwarantan-
ny, miała miejsce prapremiera on-
-line spektaklu „Troje w chacie”. 
Sztukę Piotra Kościńskiego w reży-
serii Sławomira Gaudyna, której te-
matem są niezwykle bolesne, a na-
dal mało znane fragmenty historii 
Polaków na Wschodzie. Deportacje 
z okolic Marchlewska (dawniej i 
obecnie – Dowbysz) niedaleko Ży-
tomierza na Ukrainie złamały los 
wielu ludzi.

Spektakl poruszający tak istotne 
zagadnienie spotkał się z dużym 
zainteresowaniem widowni i zo-
stanie zaprezentowany na żywo, 
kiedy tylko pozwolą na to warunki 
epidemiologiczne.

Podczas III edycji Międzynaro-
dowego Festiwalu Sztuk Trans/Mi-
sje, która odbyła się w dniach 13-20 
września br. w Trokach i w Wilnie, 
widzowie mieli okazję wziąć udział 
w 38 wydarzeniach kulturalnych: 
spektaklach, koncertach i wysta-
wach. Niezapomnianych wrażeń 
dostarczyły widzom teatry oraz ar-
tyści z Litwy, Polski, Ukrainy, Sło-
wacji, Czech, Węgier i Łotwy.

MONOWschód V
W październiku rozpoczęto V Mię-
dzynarodowy Festiwal Monospek-

takli „MONOWschód”. Ze względu 
na ogłoszoną ponownie na Litwie 
kwarantannę organizatorzy zmu-
szeni byli przenieść się do Inter-
netu. W ten sposób stworzono 
symboliczną platformę spotkania 
teatrów z Litwy, Polski i Ukrainy, 
zachowany został kontakt z wi-
downią, dotarto także do nowych 
odbiorców.

W ramach festiwalu zaprezento-
wano 6 spektakli teatrów z Litwy, 
Polski i Ukrainy, z których dwa 
— „To mówi Szwejk” i „Witajcie w 
kabarecie” — odbyły się na żywo. 
Pozostałe można było oglądać on-
-line. Odbyły się również wirtualne 
wernisaże dwóch wystaw, które — 
stosując się do zaleceń epidemiolo-
gicznych — chętni mogli obejrzeć 
również osobiście w Wilnie i Tro-
kach.

Zupełnie nowym i bardzo waż-
nym doświadczeniem była dla te-
atru współpraca z Telewizją Polską. 
Zrealizowała ona fi lmowe wersje 
dwóch najbardziej znanych spekta-
kli Polskiego Teatru „Studio”.

17 września 2020 r. w TVP Polo-
nia odbyła się telewizyjna premie-
ra spektaklu „Zapiski ofi cera Armii 
Czerwonej”. Spektakl w reżyserii 
Sławomira Gaudyna, którego ada-
ptacji telewizyjnej dokonała Maria 
Guz, jest adaptacją groteskowej 
powieści autorstwa Sergiusza Pia-
seckiego. 31 grudnia 2020 r. w TVP 
Wilno odbyła się premiera spek-
taklu muzycznego „Na wileńskiej 
ulicy”. Spektakl powstał prawie 20 
lat temu z inicjatywy kierowniczki 
Polskiego Teatru „STUDIO” w Wil-
nie — Lili Kiejzik.

Pokazuje Wilno jako wielokultu-
rowe, wielonarodowościowe mia-
sto z lat przedwojennych, gdzie 
na scenie Teatru na Pohulance 
brzmiało polskie słowo, a znani 
polscy aktorzy tworzyli jeden z 
głównych ośrodków teatralnych 
ówczesnej Polski.

„Kurier Wileński”/LITWA

● Pandemia nie rozbiła szeregów Polskiego Teatru 
„Studio”. Fot. ARC

PAVEL VRBA W EKSKLUZYWNYM WYWIADZIE DLA »GŁOSU«:

W futbol gramy dla widzów
Pavel Vrba, jeden z najlepszych czeskich trenerów piłkarskich, zdobywca mistrzowskich tytułów z Viktorią Pilzno 
(trzykrotnie), MŠK Żylina i Ludogorcem Razgrad, w zeszłym tygodniu przejął stery Sparty Praga. Były szkoleniowiec 
reprezentacji RC po powrocie z Bułgarii przypisywany był w mediach do Banika Ostrawa, w końcu jednak nic 
z tego nie wyszło. Z pochodzącym z Przerowa 57-letnim trenerem, który w niedzielę poprowadzi Spartę w meczu 
z Karwiną, rozmawiamy nie tylko o futbolu. 

Janusz Bitt mar

Z powodu takich meczów, jak w 
Ołomuńcu, gdzie Sparta pokonała w 
ubiegłą niedzielę Sigmę 3:2, warto 
grać w piłkę również na początku lu-
tego, w samym sercu zimy. Trenerów 
rozgrzeją emocje, a zawodników na 
boisku szybka piłka. Rozumiem, że 
debiut w Sparcie był balsamem dla 
serca?
– Wiadomo, że styczeń i luty to 
nie są idealne miesiące dla futbo-
lu w naszej szerokości geografi cz-
nej. Niestety aktualna sytuacja na 
świecie, pandemia koronawirusa, 
wymusiły taki a nie inny harmo-
nogram rozgrywek. Generalnie 
zimowe terminy dla Fortuna Ligi 
są takim małżeństwem z rozsąd-
ku. Musimy grać, nie ma innego 
wyjścia. Niestety stwarza to szereg 
problemów, chociażby z utrzymy-
waniem odpowiedniego poziomu 
murawy, włącznie z boiskami do 
treningów. Wygrana z Sigmą oczy-
wiście rozgrzała moje serce, każ-
dy udany debiut dodaje pewności 
siebie przed następnymi meczami 
o punkty. Chciałbym jednak pod-
kreślić, że zwycięstwo w Ołomuń-
cu jest zasługą całego zespołu. Po-
kazaliśmy charakter, przechylając 
szalę meczu na naszą korzyść ze 
stanu 0:2 na 3:2. Element szczę-
ścia w kluczowych momentach 
też był na naszą korzyść. W swojej 
piłkarskiej doktrynie zawsze pod-
kreślam, że w futbol gramy dla wi-
dzów, a więc piłkarze powinni tak 
zagrać, żeby usatysfakcjonować 
kibiców. Ta sztuka nam się udała, 
zresztą obu drużynom się udała, bo 
Sigma też pokazała świetną piłkę. 
W jednym spotkaniu nagromadzi-
ło się tyle efektownych momentów, 
że wszyscy widzowie musieli być 
zadowoleni. Szkoda tylko, że z po-
wodu koronawirusa na razie są to 
widzowie przed telewizorami, a nie 
na trybunach. 

Po zakończeniu misji w bułgarskim 
klubie Ludogorec Razgrad, skądinąd 
udanej, uwieńczonej mistrzowskim 
tytułem, wrócił pan do kraju z am-
bitnym planem – odpocząć dłużej 
od futbolu. Ten plan nie wypalił 
idealnie, bo od razu znalazł się pan 
na celowniku kilku klubów z Czech 
i zagranicy. Zdradzi pan może kulisy 
rozmów z szefem Banika, Václavem 
Brabcem, a także powody, dla któ-
rych ostatecznie wybrał pan Spartę, 
a nie powrót w nasze strony?
– Z właścicielem Banika Ostrawa, 
Václavem Brabcem, spotkałem się 
przy kawie. Rozmawialiśmy jakże 

inaczej o futbolu, ale bez konkre-
tów. To była przyjacielska poga-
wędka, w trakcie której padły pew-
ne luźne deklaracje na przyszłość, 
ale na pewno nie chodziło o spo-
tkanie robocze w sprawie mojego 
przejęcia ostrawskiej drużyny. W 
tym czasie rozważałem też kilka 
ofert z zagranicy, ale moim prio-
rytetem były Czechy. Ostatecznie 
zwyciężyła oferta ze strony Sparty 
Praga, która była najszybsza i naj-
bardziej konkretna. Dla mnie to ko-
lejne duże wyzwanie w trenerskiej 
karierze. 

Jeśli już mowa o zagranicznych 
ofertach, to chciałbym zweryfi ko-
wać pogłoski, jakoby znalazł się pan 
również na celowniku prezesa Pol-
skiego Związku Piłki Nożnej, Zbi-
gniewa Bońka, wśród kandydatów 
do objęcia sterów polskiej drużyny 
narodowej po odwołanym Jerzym 
Brzęczku. Czy może pan potwierdzić 
lub zdementować te informacje?

– Skorzystam z okazji i zdementuję 
od razu te pogłoski. Od czasu po-
wrotu z Razgradu nikt z Polskiego 
Związku Piłki Nożnej nie kontak-
tował się ze mną. Nie rozmawia-
łem ani z Bońkiem, ani z żadnym 
innym tamtejszym działaczem w 
kwestii przejęcia drużyny po zdy-
misjonowanym Jerzym Brzęczku. 
Wiem, że polską reprezentację 
prowadzi teraz Portugalczyk Paulo 
Sousa i życzę mu jak najlepszych 
wyników. 

Skusiłaby pana w przyszłości kolej-
na, po reprezentacji RC, przygoda z 

kadrą narodową?
– Oczywiście, dla każdego 
trenera prowadzenie kadry 
narodowej jest dużą nobi-
litacją. Od razu na począt-
ku takich rozważań trze-
ba jednak jasno postawić 
cele: czy chcemy trenować 
reprezentację posiadają-
cą konkretne ambicje, na 
przykład szansę na awans 
do mistrzostw Europy czy 
świata, albo wolimy pójść z 
misją w egzotyczne rejony, 
bez wielkich ambicji. Dla 

mnie liczy się ta pierwsza, ambit-
niejsza opcja. Otrzymałem w ostat-
nich tygodniach jedną konkretną 
propozycję od szefów pewnego 
narodowego związku piłkarskiego, 
ale grzecznie odmówiłem. Szcze-
gółów nie zdradzę, dodam tylko, że 
z tą reprezentacją raczej nie miał-
bym szans na udział w dużych mię-
dzynarodowych imprezach. 

Wróćmy do teraźniejszości. W nie-
dzielę Sparta zmierzy się w ramach 
Fortuna Ligi z Karwiną. Nie żądam 
oczywiście zdradzenia planów tak-
tycznych, ciekawi mnie pana zdanie 
na temat Karwiny, która w tym 
sezonie prezentuje bardzo dojrzały 
futbol.
– Z każdym kolejnym sezonem 
w gronie elity Karwina zdobywa 
nowy bagaż doświadczeń, a co za 
tym idzie, także większą pewność 
siebie. Moim zdaniem to druży-
na dobrze poukładana, w której 
młodość przeplata się z doświad-
czeniem. W tym sezonie udało się 
do klubu zwabić również takich 
piłkarzy, jak Michal Papadopulos, 
którego pamiętam jeszcze z cza-
sów mojej pracy w Baniku Ostrawa. 
Niemniej najważniejszy w Karwi-
nie jest właśnie zespół, a nie poje-
dyncze gwiazdy. W niedzielę liczę 
na ciężką przeprawę, tym bardziej 
że w najwyższej klasie rozgrywek 
nie ma kelnerów. Wszystkie kluby 
w Fortuna Lidze prezentują dobry 
poziom. 

Niektórzy w lockdownie odkryli w 
sobie talent, o którym wcześniej nie 
mieli pojęcia. Biegają codziennie po 
20 kilometrów, piszą książki albo 
gotują obiady dla żony. Jak pan od-
najduje się w tych trudnych korona-
wirusowych czasach?
– Dla mnie największym skarbem 
jest rodzina. W czasie pandemii, 
po powrocie z Bułgarii, miałem 
więc okazję przyhamować, od-
począć, zrobić coś ważnego dla 

zdrowia psychicznego i fi zyczne-
go. Zdaję sobie sprawę z tego, że 
epidemia koronawirusa wszyst-
kim pokrzyżowała plany. Musimy 
być cierpliwi i wierzyć, że wróci-
my do normalności. Chciałbym 
wierzyć, że jak najszybciej dzieci 
wrócą do szkół, a co za tym idzie 
– powrócą również regularne 
treningi w klubach sportowych. 
Teraz mogą trenować wyłącznie 
zawodowcy. Od października sto-
ją w miejscu nie tylko amatorskie 
rozgrywki sportowe, ale również 
wszystkie dziecięce i młodzieżo-
we kategorie. 

Ten fakt spędza sen z powiek leka-
rzom, którzy obawiają się najgorsze-
go. Czy faktycznie młodzieży grozi 
epidemia otyłości? Co sądzi o tym 
profesjonalny trener z wieloletnim 
doświadczeniem?
– Zagrożenie stwarza nie tylko pla-
ga otyłości wśród najmłodszych, 
ale też inne czynniki bezpośrednio 
związane z lockdownem. Cieszę 
się, że ten temat poruszył trener 
piłkarzy Liberca, Pavel Hoftych, 
który w trakcie meczu z Pilznem 
nałożył maseczkę z napisem „Po-
zwólcie dzieciom trenować i rywa-
lizować w kolektywie”. Myślę, że 
dzieciom powinniśmy dać więcej 
luzu w tej pandemii, ale nie jestem 
lekarzem ani epidemiologiem. To 
tylko moje prywatne dywagacje 
wychodzące prosto z serca. Spró-
bujmy wspólnie stworzyć konkret-
ną koncepcję powrotu dzieci do 
normalności. Niech mogą uczęsz-
czać do szkoły, uprawiać sport na 
świeżym powietrzu itp. Siedze-
nie w domu przed komputerem 
na dłuższą metę nie jest dobrym 
rozwiązaniem i w konsekwencji 
doprowadzi do tego, że wiele mło-
dych osób od tego komputera już 
nie odejdzie. 

Tomasz Jakus, obecny asystent 
trenera Franti ška Straki w drugoli-
gowym piłkarskim klubie FK Fotbal 
Trzyniec, opowiadał kiedyś, że 
kiedy grał w lidze wietnamskiej, po 
przegranym meczu kibice obrzucali 
zawodników zgniłymi bananami. 
Co najgorszego wylądowało panu 
na głowie w trakcie kariery trener-
skiej?
– Na całe szczęście jeszcze nic. 
Nawet w gorącym bułgarskim śro-
dowisku piłkarskim nie spotkałem 
się nigdy z aroganckim, prymityw-
nym zachowaniem. W Rosji, gdzie 
prowadziłem Anży Machaczkałę, 
też ominęły mnie takie przykre 
niespodzianki. Jestem chyba far-
ciarzem (śmiech). 

6
Tyle razy Pavel Vrba zwyciężył w presti żowym 
plebiscycie „Piłkarz Roku Republiki Czeskiej” 
w kategorii „Najlepszy trener”. Triumfował w la-
tach 2010-2015.

•••
Chciałbym wierzyć, 

że jak najszybciej dzieci 
wrócą do szkół, a co za 

tym idzie – powrócą 
również regularne 
treningi w klubach 

sportowych. Teraz mogą 
trenować wyłącznie 

zawodowcy

● Pavel Vrba prowadzi jeden z treningów 
Sparty Praga. Fot. sparta.cz
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Kto kochał – nie zapomni,
kto lubił – niechaj wspomni.

Dnia 11  lutego 2021 minęła 20. roczni-
ca śmierci naszej Kochanej Mamy

śp. EMILII BILAN
zaś 30 lipca 2021 minie 16. rocznica 
śmierci naszego Kochanego Ojca

śp. ERWINA BILANA
Z miłością i szacunkiem wspominają córki z rodzinami.  GŁ-098

Dnia 11 lutego 2021 obchodzi 90. rocznicę urodzin

pan JÓZEF JANITEK 
z Trzyńca

Z tej okazji dużo błogosławieństwa Bożego, zdrowia, 
wiary i nadziei na dalsze lata życzą córka Basia z mę-
żem Andrzejem oraz wnuki Paweł, Mirek, Daniel i Be-
atka.  GŁ-109

Są chwile i ludzie,
których się nie zapomina...

Dnia 15 lutego minie 22. rocznica śmierci naszego Ko-
chanego

śp. ADOLFA DZIKA
z Hawierzowa-Suchej

Z miłością i szacunkiem wspominają najbliżsi.  GŁ-106

Dnia 12 lutego mija 3. rocznica śmierci naszej Kochanej

KRYSTYNY MAROSZCZYK
z Trzyńca

O chwilę wspomnień proszą najbliżsi.
 GŁ-103

Można odejść na zawsze, by stale być blisko...
 Ks. J. Twardowski

Dnia 9 lutego minęła 10. rocznica śmierci naszego Ko-
chanego

śp. por. JANA GAZURA 
z Jasienia

uczestnika bitw o Monte Cassino i Bolonię
O chwilę wspomnień i modlitwę prosi rodzina.  GŁ-113

Przed 5 laty pożegnaliśmy naszego Drogiego

śp. mgr. HUBERTA PISZKIEWICZA
długoletniego profesora Gimnazjum im. J. Słowackiego w Cz. Cieszynie
Wszystkich, którzy Go znali, prosimy o chwilę wspomnień.

Najbliżsi. GŁ-104

Pan Bóg zabiera człowieka wtedy,
gdy widzi, że zasłużył sobie na niebo.

Dziś mija 2. bolesna rocznica śmierci Ukochanego 
Męża, Ojca i Dziadka

śp. JERZEGO TACINY 
z Jabłonkowa

O chwilę wspomnień i modlitwę proszą żona, córka 
i syn z rodzinami. GŁ-095

NEKROLOGI

W krzyżu cierpienie,
w krzyżu zbawienie,
w krzyżu miłości nauka...

Ze smutkiem zawiadamiamy, że dnia 6 lutego 2021 
odeszła do wieczności w wieku 85 lat nasza Kochana

śp. ANIELA JANITKOWA
z domu Kwiczala,

z Trzyńca
Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się 12. 2. 2021 o godz. 
14.00 z kościoła katolickiego w Trzyńcu. W  bólu po-
grążona rodzina.  GŁ-110

Kto w pamięci i sercach żyje, 
nie umiera...

W głębokim smutku zawiadamiamy, że dnia 9 lutego 
2021 w wieku niespełna 97 lat zmarł nasz Kochany Oj-
ciec, Dziadek, Pradziadek, Teść, Szwagier i Wujek

śp. inż. JÓZEF WAŁOSZEK
zamieszkały w Karwinie

Ostatnie pożegnanie z Drogim Zmarłym odbędzie się 
w gronie najbliższych w piątek 12 lutego 2021 o godz. 
10.00 w kościele parafialnym w Karwinie-Frysztacie. 
W smutku pogrążeni córka Halina i syn Janusz z ro-
dzinami. RK-008

Najszczersze wyrazy współczucia i słowa otuchy panu MUDr. Jnuszowi 
Wałoszkowi oraz pani MUDr. Halinie Franek oraz całej rodzinie z powo-
du odejścia Ojca i Dziadka 

śp. inż. JÓZEFA WAŁOSZKA
który zmarł w wieku niespełna 97 lat

Był długoletnim członkiem zarządu i skarbnikiem naszego MK PZKO 
Karwina-Frysztat oraz członkiem chórów „Przyjaźń” i „Hejnał-Echo”.
Odszedł zacny człowiek, wielki Polak. Dziękujemy za Jego pracę, serce 
i oddanie pracy społecznej.

Cześć Jego pamięci. Zarząd MK PZKO w Karwinie-Frysztacie. RK-009

Dzwonek kopalnianego Skarbnika dźwięczy dziś żałośnie, 
dla jednego z braci górniczej nadszedł czas,
by na zawsze pożegnać podziemne góry.

Odszedł w zaświaty emerytowany inżynier górniczy 

śp. JÓZEF WAŁOSZEK 
wybitny działacz PZKO

Rodzinie Zmarłego składa serdeczne wyrazy współczucia Frysztacki 
Klub „Kalina”. GŁ-112

Z powodu odejścia 
inż. JÓZEFA WAŁOSZKA

długoletniego członka i działacza chóru „Hejnał-Echo”, niezapomnia-
nego Kolegi składamy wyrazy szczerego i głębokiego współczucia córce 
i synowi wraz z rodzinami.

Koledzy z chóru „Hejnał-Echo”.  GŁ-114

PROGRAM TV

PIĄTEK 12 LUTEGO 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 9.55 Nigdy nie zobaczę morza 
10.35 Doktor Martin (s.) 11.30 AZ kwiz 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Sama w domu 14.00 Na tropie 14.25 
Reporterzy TVC 15.10 Losy gwiazd 
16.05 Łopatologicznie 17.00 Mieszkać 
jak… w porcelanie 17.30 AZ kwiz 18.00 
Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie jest 
mój dom? 18.55 Prognoza pogody, wia-
domości, sport 20.10 Kukułki (s.) 21.05 
13. komnata Marka Kyseli 21.35 Wszyst-
ko-party 22.30 Zawodowcy (s.) 23.25 
Kryminolog (s.) 0.25 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne przed-
szkole 9.00 Kamera w podróży 9.55 
Marco Polo 10.45 Galerie tradycji 11.45 
Królestwo natury 12.15 Szkocja i jej 
pustkowia 13.10 Żyję Dunajem 14.05 
Kawałek drewna 14.25 Budowniczy 
statków 15.10 Josef Masopust 15.45 
Skrzydła wojny 16.30 Zachód Stanów 
Zjednoczonych Ameryki 17.25 Granica 
w sercu 17.50 Dziennik młodych 18.45 
Wieczorynka 18.55 Mała eko historia 
naszego życia 19.20 Znikające strony 
rodzinne 19.50 Wiadomości w czeskim 
j. migowym 20.00 Cudowna planeta 
21.00 Biała królowa (s.) 22.00 Fargo (s.) 
23.55 Koszmary (film). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.50 Ulica (s.) 
9.45 Przychodnia w różanym ogrodzie 
(s.) 11.00 Co o tym sądzą Czesi? 12.00 
Południowe wiadomości 12.35 Mały 
Sheldon (s.) 12.55 Przychodnia w róża-
nym ogrodzie (s.) 14.10 Castle (s.) 15.05 
Mentalista (s.) 16.57 Popołudniowe 
wiadomości 17.25 Co o tym sądzą Cze-
si 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Szybcy i wściekli 
VI (film) 22.40 Raj dla par (film) 0.50 
Mentalista (s.). 
PRIMA 
6.15 Iron Man (s. anim.) 7.00 Nowy 
dzień 9.10 M.A.S.H. (s.) 10.25 Miłość 
żyje (film) 12.25 Strażnik Teksasu (s.) 
13.25 Policja Hamburg (s.) 15.25 Agenci 
NCIS (s.) 16.25 Policja w akcji 17.25 Wia-
domości kryminalne 17.50 Nakryto do 
stołu! 18.55 Wiadomości 19.50 Pogoda 
19.55 Showtime 20.15 Czechy i Słowa-
cja mają talent 21.25 Przyjaciel na nie-
pogodę (film) 23.05 Policja w akcji 0.00 
Agenci NCIS (s.). 

SOBOTA 13 LUTEGO 

TVC 1 
6.25 Łopatologicznie 7.20 O hrabinie 
i rozbójniku (bajka) 8.05 Pieśń o od-
ważnym Hermanie i pięknej Jitce (baj-
ka) 8.45 Gniazdo (s.) 9.45 Gejzer 10.15 
Ojciec Brown (s.) 11.05 Wszystko-party 
12.00 Z metropolii, Tydzień w regio-
nach 12.25 Nasze hobby 13.00 Wia-
domości 13.05 O królewiczu, co miał 
pecha (bajka) 14.10 O leniwym Janie 
(bajka) 14.50 Andula wygrała (film) 
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 
Tajemnice ciała 21.20 Maigret i ciało 
bez głowy (film) 22.55 Miejsce zbrodni 
– Berlin (s.) 0.25 Bolkoviny. 
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 Nasza wieś 

9.40 Po Czechach 9.50 W kamperze 
po Czechach 10.20 Lotnicze katastrofy 
11.05 Babel 11.30 GEN – Galeria elity 
narodu 11.50 Hokej: Czechy – Finlan-
dia (transmisja) 14.50 Ochotnicza straż 
pożarna 2020 16.20 Cuda starożytno-
ści 17.00 Zamarznięta planeta 17.50 
Cudowna planeta 18.45 Wieczorynka 
18.55 Granica w sercu 19.25 Curriculum 
vitae 19.50 Wiadomości w czeskim j. 
migowym 20.00 Nędznicy (s.) 21.45 
Najpierw strzelaj, potem zwiedzaj 
(film) 23.30 Szpiegu, wróć (film) 1.10 
Łowca (s.) 2.05 Doktor Foster (s.). 
NOVA 
6.05 Psi patrol (s. anim.) 7.00 Looney 
Tunes Show (s. anim.) 7.25 Kacze opo-
wieści (s. anim.) 8.15 Mały Sheldon (s.) 
8.35 Jorinda i Joringel (bajka) 9.45 Ato-
mowy amant (film) 11.40 Przyprawy 
12.35 Dzwoń do TV Nova 13.10 Porad-
nik domowy 14.25 Zamieńmy się żona-
mi 15.45 Miłość bez końca (film) 17.40 
Shrek II (film anim.) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Piraci z Karaibów: 
Skrzynia umarlaka (film) 23.05 Król 
skorpion (film) 0.50 Miłość bez końca 
(film). 
PRIMA 
6.10 Iron Man (s. anim.) 6.40 Bocianie 
historie (film anim.) 7.05 Meteor Mon-
ster Truck (s. anim.) 7.20 M.A.S.H. (s.) 
8.55 Autosalon.tv 9.55 Wyprawa z tatą 
10.30 Hudson & Rex (s.) 11.30 Czechy i 
Słowacja mają talent 12.40 Morderstwa 
według Agathy Christie (film) 14.45 
Gdy poiwesz: tak! (film) 16.30 Walenty 
Dobrotliwy (film) 18.52 Pogoda 18.55 
Wiadomości 19.50 Pogoda 19.55 Sho-
wtime 20.15 Poznaj moich rodziców 
(film) 22.45 Uprowadzona (film) 0.45 
Wyścig (film). 

NIEDZIELA 14 LUTEGO 

TVC 1 
6.00 Ciekawostki z regionów 6.25 Mi-
łość 6.50 Andula wygrała (film) 8.15 
Uśmiechy Miroslava Cikána 8.55 Ło-
patologicznie 9.45 Kalendarium 10.00 
Kamera na szlaku 10.35 Obiektyw 11.05 
Życie na zamku (s.) 12.00 Pytania Vác-
lava Moravca 13.00 Wiadomości 13.05 
Wrzosowy tron (bajka) 14.05 Kapelusz, 
sakiewka i miłość (bajka) 14.55 O kró-
lewnie, która musiała unikać słońca 
(bajka) 15.30 Zła krew (s.) 16.40 Alfons 
Karásek w kurorcie (film) 17.25 List do 
ciebie 18.25 Co umiały nasze babcie, a 
o czym zapomnieliśmy 18.55 Progno-
za pogody, wiadomości, sport 20.10 
Zbrodnie wielkiej Pragi (s.) 21.20 168 
godzin 21.50 Gdzie alibi nie wystarczy 
(film) 23.25 Sprawy detektywa Murdo-
cha (s.). 
TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Rodzina Bławat-
ków (s. anim.) 6.30 Świnka Peppa (s. 
anim.) 6.40 Friends (film anim.) 7.05 
Pan Borsuk i pani Lisica 7.20 Baranek 
Shaun (s. anim.) 7.30 Studio Kolega 
9.00 Czechosłowacki tygodnik filmowy 
9.15 Poszukiwania utraconego czasu 
9.35 Amerykańska wojna 10.20 Nie 
poddawaj się plus 10.50 Nie poddawaj 
się 11.15 Królestwo natury 11.40 Słowo 
na niedzielę 11.50 Hokej: Czechy – Ro-
sja (transmisja) 14.50 Magazyn chrze-
ścijański 15.15 Magazyn religijny 15.45 
Kot to nie pies 16.20 Mistrzowie medy-
cyny 16.55 Tajemnice Watykanu 17.50 
Dzienniki młodych 18.45 Wieczorynka 
18.55 Nasza wieś 19.20 Ciekawostki z 
regionów 19.50 Wiadomości w czeskim 
j. migowym 20.00 Biały kanion (film) 
22.50 Tolerancyjni partnerzy (film) 
0.25 Grantchester (s.). 

NOVA 
6.00 Psi patrol (s. anim.) 7.00 Looney 
Tunes Show (s. anim.) 7.25 Kacze opo-
wieści (s. anim.) 8.10 Stoliczku nakryj 
się (bajka) 9.20 Kopciuszek: W rytmie 
miłości (film) 11.00 Córka prezydenta 
(film) 12.55 Masz wiadomość (film) 
15.15 Walentynki (film) 17.35 Moja su-
per eksdziewczyna (film) 19.30 Wia-
domości, sport, pogoda 20.20 Słońce, 
siano, erotyka (film) 22.00 Odłamki 
22.30 Bez przedawnienia (film) 0.45 
Walentynki (film). 
PRIMA 
6.35 Bocianie opowieści (s. anim.) 7.05 
M.A.S.H. (s.) 8.00 Świat ogarnięty woj-
ną 9.15 Prima Świat 9.45 Złote rączki 
10.20 Gotuj jak szef! 11.00 Partia 11.50 
Poradnik domowy 12.45 Poradnik Pepy 
Libickiego 13.10 Poradnik Ládi Hruški 
14.10 Jak zbudować marzenie 14.55 
Przyjaciel na niepogodę (film) 16.40 
Celebrity z o.o. (film) 18.52 Pogoda 
18.55 Wiadomości 19.50 Pogoda 19.55 
Showtime 20.15 Cena szczęścia (film) 
22.20 Dwunastu odważnych (film) 
0.55 Utalentowany pan Ripley (film). 

PONIEDZIAŁEK 15 LUTEGO 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Ojciec Brown (s.) 
9.50 168 godzin 10.35 Kukułki (s.) 11.30 
AZ kwiz 12.00 Południowe wiadomo-
ści 12.30 Sama w domu 14.00 Knedle 
14.20 Gdzie alibi nie wystarczy (film) 
15.55 Napisała: Morderstwo (s.) 16.45 
Podróżomania 17.15 AZ kwiz 17.40 
Czarne owce 18.00 Wiadomości regio-
nalne 18.25 Gdzie jest mój dom? 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.10 Głowa Meduzy (s.) 21.05 Re-
porterzy TVC 21.45 Pielęgniarki (film) 
23.15 Pr. rozrywkowy 0.10 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne przed-
szkole 9.00 Kamera w podróży 9.55 
Seks, kłamstwa i motyle 10.45 Zamar-
znięta planeta 11.35 Babel 12.05 Ma-
gazyn religijny 12.35 Telewizyjny klub 
niesłyszących 13.00 Czechosłowacki 
tygodnik filmowy 13.15 Zakazany bóg 
13.40 Wspaniała Ameryka 14.35 Alek-
sander Wielki 15.20 Przygody nauki 
i techniki 15.50 Lotnicze katastrofy 
16.35 Walka lotnicza 1914-1916 17.30 
Duże maszyny 18.15 Go! 18.45 Wieczo-
rynka 18.55 Przez ucho igielne 19.25 
Znikające strony rodzinne 19.50 Wia-
domości w czeskim j. migowym 20.00 
Cuda starożytności 20.50 Duże maszy-
ny 21.40 Ragtime (film) 0.10 Prawda 
(film). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.00 Ulica 
(s.) 9.55 Spece (s.) 11.00 Co o tym sądzą 
Czesi 12.00 Południowe wiadomości 
12.30 Mały Sheldon (s.) 13.05 Przy-
chodnia w różanym ogrodzie (s.) 14.20 
Castle (s.) 15.10 Mentalista (s.) 16.57 
Popołudniowe wiadomości 17.30 Co o 
tym sądzą Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Spe-
ce (s.) 22.25 Zabójcza broń (s.) 23.20 
Mentalista (s.). 
PRIMA 
6.15 Iron Man (s. anim.) 7.00 Nowy 
dzień 9.10 M.A.S.H. (s.) 10.25 Każdy 
lubi Elin (film) 12.25 Strażnik Teksa-
su (s.) 13.25 Policja Hamburg (s.) 15.25 
Agenci NCIS (s.) 16.25 Policja w akcji 
17.25 Wiadomości kryminalne 17.50 
Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości 
19.55 Showtime 20.15 Pielęgniarki (s.) 
21.35 Jak zbudować marzenie 22.50 
Hudson & Rex (s.) 23.45 Policja w akcji 
0.45 Agenci NCIS (s.). 
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„Głos” nale-
ży do Sto-
warzyszenia 
Dzienników 
Mniejszo-
ści Narodo-
wych i Et-
nicznych Eu-
ropy MIDAS

Fot. ARC

 www.glos.live 

Znajdź nas 
na Facebooku


 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.

KINA

CIESZYN – Kino Piast: Wiking 
i magiczny miecz (12-14, godz. 
16.00).

Kolejny 
»Przystanek«
W najbliższym programie 

z cyklu „Przystanek 
Zaolzie” przedstawie-

ni zostaną laureaci ubiegłorocznej 
edycji konkursu Inicjatywy PZKO 
– ZR „Błędowice” oraz ZF „Bystrzy-
ca”. Kierowniczki obu zespołów 
oraz ich członkowie wyjaśnią, w 
jaki sposób udało im się nie tyl-
ko przebrnąć przez ubiegły rok, pe-
łen rozczarowań, odwołanych prób 

i występów, ale także 
przekuć te przeciw-
ności w działania re-
alizowane z niezwy-
kłą pomysłowością i 
energią.  

Emisja programu 
we wtorek, 16 lutego, 
o 18.20 na antenie 
TVP Polonia (oraz w 
Internecie).  (r)

Miłosne melodie
Walentynki, czyli coroczny 

dzień zakochanych, przy-
pada tym razem w nadchodzącą 
niedzielę. Z tej okazji Cieszyński 
Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” 
zaprasza na transmisję wyjątkowe-
go koncertu dla wszystkich zako-
chanych.

W niedzielny wieczór, 14 lute-
go, najpiękniejsze miłosne melo-
die zaprezentują gitarzyści Błażej 
Żur i Sebastian Kret. W trakcie ich 
koncertu będzie można posłu-

chać ponadczasowych kompozy-
cji znanych z interpretacji m.in. 
Ray’a Charlesa, Michaela Buble’a 
czy The Carpenters. Nie zabrak-
nie utworów The Beatles, Elvi-
sa Presley’a, Billie Joela, a także 
przepięknych ballad jazzowych z 
repertuaru Franka Sinatry, Diany 
Krall, Cheta Bakera, Pata Methe-
ny’ego oraz Charliego Hadena. 
Wszystko okraszone żywiołowy-
mi improwizacjami, ciekawymi 
muzycznymi anegdotami z do-

datkową porcją wysublimowane-
go humoru.

Premiera walentynkowego kon-
certu planowana jest na profilu 
Cieszyńskiego Ośrodka Kultury 
na Facebooku w niedzielę 14 lute-
go o godz. 18.00. – Zapraszamy na 
to wydarzenie nie tylko zakocha-
nych, ale również sympatyków do-
brej muzyki na żywo i miłośników 
gitarowej wirtuozerii – zachęcają 
gospodarze „Domu Narodowego”. 
 (wik)

Szusują w reżimie 
Chcielibyście pojeździć tej zimy na 
nartach? Od dziś czynne są beskidz-
kie ośrodki narciarskie po polskiej 
stronie granicy. Rząd zdecydował 
bowiem o poluzowaniu na dwa ty-
godnie części epidemicznych obo-
strzeń.

Na stokach należy zachowywać 
reżim sanitarny, a pojeździć można 
m.in. w Istebnej. Na nartostradach 
popularnych stacji narciarskich na 
Złotym Groniu leży obecnie ok. 40 
cm śniegu. – Mimo zamknięcia sto-

ków ośrodki czyniły nieustanne sta-
rania, by kiedy będzie to możliwe, 
powitać miłośników białego szaleń-
stwa. Armatki śnieżne pracowały 
więc intensywnie od wielu dni – in-
formują istebniańscy samorządow-
cy.

Bardzo dobre warunki śnieżne 
panują również w sąsiedniej Wiśle, 
gdzie grubość warstwy śniegu na 
nartostradach sięga od 50 cm nawet 
do metra. Czynne są również trasy 
biegowe.  (wik)
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Rozwiązanie krzyżówki kombinowanej  
z 29 stycznia: 
PLUCIEM OGNIA NIE UGASISZ

KRZYŻÓWKA KOMBINOWANA

Wśród autorów poprawnych rozwiązań 
zostanie rozlosowana książka. 

Rozwiązania prosimy wysyłać na e-mail: 
info@glos.live. Termin upływa w środę 24 
lutego. Nagrodę książkową za poprawne 
rozwiązanie krzyżówki kombinowanej z 29 
stycznia otrzymuje Jerzy  Czernek z Bystrzycy. 
Autorem dzisiejszego zadania jest Jan Kubiczek.

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

• Na dziś przygotowaliśmy dla naszych Czytelników wycieczkę do Rzeki. Propozycję przysłał nam Władysław Bróz-
da. Zdjęcie przedstawia tamtejszą polską szkołę pod koniec lat pięćdziesiątych. Pan Władysław w 1960 roku chodził 
do 1. klasy, kiedy to tylna część, którą na zdjęciu widać po lewej stronie za budynkiem, była już murowana. Dzięku-
jemy za nadesłane materiały! Czekamy na propozycje współczesnego ujęcia. W gazecie zamieścimy pierwsze bądź 
najlepsze zdjęcie, jakie dostaniemy. Fotografie prosimy wysyłać na: dabkowski@glos.live bądź info@glos.live.

Tak było...

...tak jest

1

2 3
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6 7 8
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10 11 12

13 14

15 16

17

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:
„Darmo się pocę,...” 

POZIOMO:
1. niewielka łysina
2. zdrobnienie od: kotlina
3. odmienna część mowy, na-

zwa liczby
4. radio jak jedna z liter
5. czterokołowy pojazd drew-

niany ciągniony przez konie
6. bylina z rodziny motylkowa-

tych, z niej otrzymywana jest 
słodka substancja 
 z korzenia

7. chronione powieką 
8. człowiek przedstawiający 

sobie świat i ludzi lepszymi 
niż są w rzeczywistości

9. ROZWIĄZANIE 
DODATKOWE

10. van Rijn (1606-1669), 
holenderski malarz, grafik i 
rysownik

11. rzeka we Francji
12. antonim trudności
13. ciągnie sanie Lapończyka 

lub duża rzeka w Niem-
czech

14.  ...Cembrzyńska, aktorka
15. synonim Greków w „Iliadzie”
16. chusty którymi opasywały 

się kobiety
17. atrakcja turystyczna na gra-

nicy USA i Kanady.

PIONOWO:
ADRIAN, ALFRED, ALZIRR, 
ANICET, ARONIA, CENNIK, 

GELLWE, KABINA, KOLUMB, 
ŁAZARZ, NOWOŚĆ, OGRAJA, 
OPŁATA, PHIALA, PKWARE, 
RUNGWE, SCHENK, SZTORM, 
UNESCO, USTAWA, YAMAHA, 
YATREN.

Wyrazy trudne lub mniej 
znane: 
ACHAJOWIE, IGA, ORB, 
TUWALNIA


