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Trzej Królowie
odchudzeni ﬁnansowo...
PROBLEM: Nie ma kolędników, nie ma dochodu – tak w skrócie można podsumować tegoroczną Kwestę Trzech
Króli. Uzyskany dochód jest prawie o połowę mniejszy od ubiegłorocznego. Już teraz wiadomo, że miejscowym
organizacjom Caritas RC nie uda się zrealizować wszystkich swoich planów. Ostatnia nadzieja pozostaje w zbiórce
on-line. Datki można przesyłać do 30 kwietnia br.

66008822/0800
to nr konta Kwesty Trzech Króli, na które można wysyłać pieniądze jeszcze do
końca kwietnia. Aby wesprzeć bezpośrednio któryś z miejscowych Caritasów,
należy wpisać odpowiedni symbol (VS). Czeski Cieszyn ma 77708002, Trzyniec
77708018, Jabłonków 77708007, a Bogumin 77708001. Jednak najprostszym
rozwiązaniem jest przekazanie pieniędzy za pomocą aplikacji na stronie www.
trikralovasbirka.cz. Wtedy mamy pewność, że nie pogubimy się w cyfrach, a pieniądze dojdą do wybranego przez nas adresata.

• Stoisko jabłonkowskiego Caritasu
podczas tegorocznej Kwesty Trzech
Króli. Fot. ARC

Beata Schönwald

W

minionych latach wolontariusze tuż po Nowym Roku wyruszali
w teren. Aby zebrać jak najwięcej
pieniędzy, chodzili z kolędą i skarbonką od domu do domu, od instytucji do instytucji. W tym roku
z powodu pandemii COVID-19 nie
było to możliwe, w efekcie czego
darczyńca sam musiał znaleźć drogę do skarbonki lub wysłać pieniądze na konto.
Jabłonkowski Caritas wbrew koronawirusowym
zawirowaniom
mówi o sukcesie tegorocznej Kwesty Trzech Króli. – W ub. roku ze-

braliśmy 1,05 mln koron. W tym
roku ludzie wrzucili do skarbonek
707 tys. koron, a 167 tys. przekazali
na rachunek. Jesteśmy zachwyceni, bo obawialiśmy się o wiele
gorszego wyniku. Dziękujemy tym
wszystkim, którzy postanowili
wesprzeć nasze dzieła i pofatygowali się z pieniędzmi do skarbonki.
Staraliśmy się je rozmieścić niemal
na każdym rogu we wszystkich
wioskach – przekonuje dyrektorka
Caritas Jabłonków Lucie Szotkowska. Pomimo skutecznej reklamy i
zaangażowania się mieszkańców
jabłonkowska organizacja będzie
musiała w tym roku zacisnąć pasa.
– Przede wszystkim chcemy utrzymać to, co już mamy, kontynuować

rozpoczęte dzieła. Natomiast z
wprowadzeniem nowej usługi,
która będzie skierowana do osób
upośledzonych umysłowo oraz seniorów, będziemy musieli się jeszcze powstrzymać. Gdyby nie pandemia i niższy dochód tegorocznej
Kwesty Trzech Króli, moglibyśmy
już przygotowywać plany budowy
oraz myśleć o zaciągnięciu pożyczki – zaznacza Szotkowska.
O tym, że stacjonarne skarbonki
mimo najlepszych chęci nie zastąpią osobistego kontaktu kolędnika
z darczyńcą, przekonali się organizatorzy Kwesty Trzech Króli na terenie Trzyńca i okolic. Jak podkreśla dyrektorka Caritasu w Trzyńcu
Monika Byrtusowa, skarbonki

umieszczono w urzędach gmin i
kościołach, sklepach, aptekach, w
szpitalu na Sośnie, a nawet w Hucie Trzynieckiej. – Jestem wdzięczna, że nie pozostały one puste, że
ludzie w swoich środowiskach włączyli się do kwesty przynajmniej w
takim stopniu, w jakim pozwalała
na to sytuacja epidemiczna. Łącznie ze zbiórką on-line zebraliśmy
niespełna 400 tys. koron – informuje dyrektorka. Rok temu dochód
był jednak znacznie wyższy. – Jest
taka zasada, że 65 proc. zebranych
środków pozostaje do dyspozycji
miejscowej organizacji Caritasu.
Ponieważ w ub. roku zebraliśmy
powyżej 900 tys. koron, mogliśmy
wykorzystać na własne cele aż 600
tys. koron. Na szczęście nie wydaliśmy tych pieniędzy. Prócz tego
pozostała nam jeszcze nadwyżka
z 2017 roku, jakoś więc sobie poradzimy – przekonuje Byrtusowa.
Zgodnie z planem, pieniądze z
tegorocznej Kwesty Trzech Króli
trzyniecki Caritas przeznaczy na
dofinansowanie swoich flagowych
działań: służby terenowej opiekunów, wypożyczalni sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego oraz
bazaru charytatywnego. Oszczędności chce natomiast zostawić na
przyszłość, ponieważ organizacji
brakuje godnego zaplecza – własnego budynku w centrum miasta
z miejscami do parkowania.
Zmiana planów inwestycyjnych
czeka również czeskocieszyński

Caritas. Tegoroczna Kwesta Trzech
Króli nie spełniła bowiem pierwotnych oczekiwań ich organizatorów.
– Kiedy na wiosnę wytyczaliśmy
sobie cele, byliśmy optymistami.
Nie spodziewaliśmy się drugiej
fali epidemii koronawirusa i byliśmy przekonani, że Kwesta Trzech
Króli zostanie przeprowadzona
w normalnym trybie. Teraz już
wiemy, że będziemy musieli dokonać pewnych korekt. I chociaż
próbujemy jeszcze na szybko pozyskać jakieś dotacje, to prawdopodobnie nie pozostanie nam nic
innego, jak wybierać, czemu dać
pierwszeństwo, a co przesunąć na
później – wyjaśnia koordynatorka
projektów w Caritas Czeski Cieszyn
Vladimíra Gajdaczowa. Dodaje, że
w planie była budowa ogrodu aktywizacyjnego dla seniorów koło
ośrodka przy ulicy Jabłonkowskiej
w Czeskim Cieszynie, opracowanie dokumentacji projektowej na
przebudowę domu seniora przy ul.
Grabińskiej oraz przeprowadzenie
koniecznych remontów w domu
azylowym również w Czeskim Cieszynie.
– Rok temu dochód z Kwesty
Trzech Króli organizowanej przez
czeskocieszyński Caritas przekroczył 1,2 mln koron. W tym roku na
razie nie sięgnął nawet pół miliona.
Dlatego chciałabym przypomnieć,
że nadal trwa zbiórka on-line i nadal istnieje szansa, by zmienić ten
wynik – apeluje Gajdaczowa.
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M

eteorolog i fizyk atmosfery Marek Kuczera, mało komu
znany z dobrze znanej uczelni, Uniwersytetu Karola w
Pradze, przepowiedział na najbliższe dni mrozy, z jakimi
nie mieliśmy do czynienia od 100 lat. Zarówno o prognozach, jak i samym meteorologu, który – jak ustalił „Głos” – z Uniwersytetem Karola nie ma nic wspólnego, pisaliśmy w piątek. Przypadek
Kuczery mówi niestety wiele na temat współczesnej kondycji mediów.
Dlatego słów kilka na ten temat.
Jako pierwszy o nadchodzących rekordowych mrozach, sięgających
w pasie od Cieszyna do Żywca nawet 40 kresek poniżej zera, napisał
portal Wirtualna Polska. Zagadką pozostaje dla mnie, jak autor artykułu oparł go o wypowiedzi człowieka, który bynajmniej nie jest wybitnym autorytetem w dziedzinie przepowiadania pogody. Natomiast
nie jest już zagadką, jak tekst rozplenił się po całej Polsce, w mniejszych i większych mediach. Prawda jest brutalna: żaden z dziennikarzy nie zadał sobie bowiem trudu, żeby sprawdzić, kim jest rzeczony
Kuczera, czy naprawdę jest meteorologiem pełną gębą i czy pracuje
na Uniwersytecie Karola. Wszyscy jak jeden mąż przekleili wypowiedź
z Wirtualnej, podkręcając temat. Ludzie otrzymali jasny przekaz –
skoro piszą o tym wszyscy, to coś musi być na rzeczy. Żeby było jasne,
tak działają media nie tylko nad Wisłą.
Papież Jan Paweł II w „Tryptyku rzymskim” pisał (bardzo cenię sobie te słowa), że chcąc znaleźć źródło, trzeba iść pod prąd. W świecie,
który pędzi z zawrotną prędkością, dla wielu jest to zadanie nie do wykonania. W dziennikarstwie, żeby znaleźć źródło, wystarczy chwycić
za telefon albo dobrze sprawdzić informacje. To nasz, dziennikarzy,
psi obowiązek. Chcąc być rzetelnymi, musimy na zawsze pożegnać się
z bylejakością. Łatwo powiedzieć, gorzej w praktyce.
W tym kontekście (nie chodzi o to, abym się chwalił) praca „Głosu”
i „Zwrotu” zasługuje na pochwałę. Staramy się jak najczęściej być u
źródła, pytając o interesujące nas sprawy tych, którzy mają na dany
temat coś konkretnego do powiedzenia. Nie tworzymy mitów, fake
newsów, ale staramy się jak najwierniej oddawać to, co dzieje się u
Polaków z Zaolzia, choć oczywiście wykraczamy często poza jego granice.


CYTAT NA DZIŚ
Jan Hamáček
minister spraw wewnętrznych RC
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Imieniny obchodzą:
Daniel, Danuta, Samuel
Wschód słońca: 6.56
Zachód słońca: 17.03
Do końca roku: 318 dni
(Nie)typowe święta:
Międzynarodowy Dzień
Listonoszy i Doręczycieli
Przesyłek
Przysłowia:
„Ostatni wtorek wskazuje,
jaka pogoda w poście
panuje”
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Imieniny obchodzą:
Aleksy, Łukasz, Zbigniew
Wschód słońca: 6.54
Zachód słońca: 17.05
Do końca roku: 317 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Kota
Przysłowia:
„Jeśli w wstępną środę
świecą nocą gwiazdy,
kury będą niosły,
mówi u nas każdy”
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Stan wyjątkowy sprzeczny z Konstytucją?
Chociaż czeski
parlament odrzucił
w czwartek wniosek
rządu o kolejne
przedłużenie stanu
wyjątkowego, od
poniedziałku stan ten
ponownie obowiązuje.
W niedzielę rząd
Andreja Babiša
podjął decyzję o jego
wprowadzeniu na
okres 14 dni na
podstawie wniosku hetmanów województw.
Marszałek Senatu uważa go za sprzeczny
z Konstytucją.
Danuta Chlup

D

zisiaj doszliśmy do porozumienia, że wszyscy hetmani
złożą wspólny wniosek o ogło-

szenie stanu wyjątkowego. W tej chwili to jedyna droga, jak zapanować nad
sytuacją kryzysową w kraju – napisał
w niedzielę na Twitterze hetman województwa morawsko-śląskiego Ivo
Vondrák.

Luzowanie obostrzeń jest uzależnione
od liczby pacjentów przebywających na
oddziałach terapii intensywnej

Imieniny obchodzą:
Konstancja, Sylwan
Wschód słońca: 6.52
Zachód słońca: 17.07
Do końca roku: 316 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Baterii
Dzień Plutona
Przysłowie:
„Gdy w lutym topnieje,
to na wiosnę mróz bieleje”

W OBIEKTYWIE...
POGODA
wtorek

dzień: 3 do -1 ºC
noc: -6 do -10 ºC
wiatr: 3-7 m/s
środa

KARWINA

dzień: 0 do 4 ºC
noc: 3 do -1 ºC
wiatr: 6-9 m/s

• W sobotę w Dębowcu koło Skoczowa upamiętniono 80. rocznicę
pierwszego zrzutu cichociemnych do okupowanej Polski. Przy pomniku w
centrum miejscowości odbyła się skromna, okolicznościowa uroczystość.
Zebrani złożyli kwiaty, odsłonięto także tablicę informacyjną poświęconą
spadochroniarzom Armii Krajowej. Obok samorządowców w Dębowcu
zjawili się przedstawiciele służb mundurowych oraz reprezentanci krakowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.
(wik)
Fot. ARC Oddziału IPN w Krakowie

czwartek

dzień: 0 do 4 ºC
noc: 0 do -4 ºC
wiatr: 1-4 m/s

CIESZYN
Postęp prac budowlanych
na ul. Głębokiej spowodował, że od poniedziałku
wprowadzono nową organizację ruchu samochodowego w ścisłym centrum miasta. Najważniejsza zmiana
polega na tym, iż wjazd na
rynek od strony ul. Matejki
został radykalnie ograniczony. Obecnie uprawnieni są
do niego jedynie mieszkańcy, pojazdy zaopatrzenia,
służb miejskich oraz pojazdy

Rząd uchwalił wniosek na niedzielnym nadzwyczajnym posiedzeniu. W praktyce to oznacza, że
wprowadzone wcześniej zarządzenia nadal obowiązują. Trwają ograniczenia w poruszaniu się osób (w
miejscach publicznych mogą się
spotykać najwyżej dwie osoby, od
reguły tej obowiązują wyjątki), zakaz wychodzenia z domu w godz.
21.00-5.00. Nadal zamknięte są
restauracje, sklepy oraz zakłady
usługowe (z wyjątkiem tych, które sprzedają „podstawowy towar”

lub świadczą „niezbędne usługi”).
Zamknięte są baseny, ośrodki narciarskie, kina, teatry i podobne placówki. Trwa nauczanie zdalne w
szkołach podstawowych (z wyjątkiem klas 1. i 2.), szkołach średnich
i na uczelniach wyższych.
Marszałek Senatu Miloš Vystrčil
z opozycyjnej ODS napisał w liście
otwartym do rządu, że zgodnie z
ustawą konstytucyjną o bezpieczeństwie, decyzja o stanie wyjątkowym trwającym dłużej niż 30 dni
należy do Izby Poselskiej Parlamen-

CIESZYN

budowy. Całkowicie wyłączona
z ruchu samochodowego została też ul. Głęboka (wyjątek zrobiono
jedynie dla pojazdów
budowy). Zlokalizowane
tam sklepy i placówki
handlowe funkcjonują
jednak normalnie. (wik)
KARWINA
Jednym z największych
miejskich przedsięwzięć
będzie w tym roku rewitalizacja akwenu wodnego w
Parku Boženy Němcowej.
Prace zostaną skoordynowane z budową obwodnicy Karwiny i mają być
prowadzone stopniowo.
Zaplanowano je na trzy
lata. W ramach inwestycji
zmodyﬁkowane zostaną
brzegi jeziora, a powierzchnia jednej z wysp znacznie
powiększona. Pojawią się
na niej również dwa nowe
pomosty. Z kolei pozostałe
dwie wyspy zostaną połączone kładką. Dno jeziora
będzie też oczyszczone
z nagromadzonych tam
osadów. Wokół akwenu
powstanie nowy chodnik z
miejscami wypoczynkowy-

MOSTY k.
JABŁONKOWA

mi oraz elementami małej
architektury. Rewitalizacja
czeka też okoliczną zieleń.
(wik)
MOSTY k. JABŁONKOWA
Na początku lutego Górolskie Centrum Informacji
Turystycznej zainstalowało
w Drzewionce na Fojstwiu
nową wystawę fotograﬁczną zatytułowaną „4 pejzaże”. Autorami zebranych na
niej zdjęć jest czterech słowackich fotografów. Póki co
jednak placówka pozostaje
zamknięta dla gości. – Nadal
czekamy, aż drzwi naszego
centrum informacyjnego
zostaną ponownie otwarte
dla publiczności. Wierzymy
jednak, że przynajmniej ta
ekspozycja będzie miała
szczęście i ludzie w końcu ją
obejrzą – przekonują gospodarze.
(wik)

agrody imienia księdza Leopolda Jana Szersznika to
najwyższe wyróżnienia na ziemi
cieszyńskiej w dziedzinie kultury.
W 2020 r. trudna sytuacja epidemiczna zmusiła jednak Starostwo
Powiatowe w Cieszynie do odwołania uroczystości ich wręczenia.
Zamiast gali, zwyczajowo odbywającej się w Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, nagrody
wręczono w trakcie ubiegłotygodniowego posiedzenia Zarządu Powiatu Cieszyńskiego. Wśród laureatów nagrody znalazł się m.in.
prof. Daniel Kadłubiec.
Wybitny naukowiec otrzymał
laur w dziedzinie ochrony kultury.
Obok niego nagrodę w dziedzinie
upowszechniania kultury odebrał
z rąk starosty cieszyńskiego Mieczysława Szczurka muzyk Piotr
Gruchel. Ze względu na stan zdrowia do Cieszyna nie dotarła natomiast poetka Urszula Korzonek,
uhonorowana w dziedzinie twórczości artystycznej.

• Laureaci nagrody w towarzystwie cieszyńskich samorządowców. Fot. ARC
– Warte podkreślenia jest, że
wszyscy laureaci legitymują się
niezwykłym i bogatym dorobkiem
artystycznym, który jest trwałym
wkładem w rozwój i upowszechnianie kultury Śląska Cieszyńskiego.

Nagrodzeni cechują się kreatywnością, niesamowitą ciekawością
świata, cudowną wrażliwością, a w
szczególności pasją – mówił starosta cieszyński Mieczysław Szczurek.
(wik)
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W SKRÓCIE...
Zamiast kultury szczepienia

• W Domu Kultury „Przyjaźń” zwykle w zimie odbywały się bale. Teraz ma
tu powstać centrum szczepień. Fot. Magistrat Karwiny

W Domu Kultury „Przyjaźń” w Karwinie ma powstać duże centrum
szczepień. W piątek przyjrzeli się
pomieszczeniom przedstawiciele
magistratu i Szpitala z Polikliniką.
Doszli do wniosku, że warunki
lokalowe są odpowiednie, dodatkowym atutem jest duży parking.
– Centrum szczepień jesteśmy w
stanie uruchomić w ciągu kilku
dni. Ale terminu jego otwarcia nie

potraﬁmy w tej chwili sprecyzować. Wszystko będzie zależało od
dostępności szczepionek przeciwko
COVID-19 – powiedział sekretarz
magistratu Roman Nogol.
Zapewnił, że mieszkańcy zostaną
poinformowani o uruchomieniu centrum „wszelkimi kanałami komunikacyjnymi karwińskiego magistratu”.
(dc)

•••

Wilki na górskim szlaku
Watahę wilków składającą się z
siedmiu osobników zarejestrowała
wideopułapka ustawiona przez
Stowarzyszenie dla Natury Wilk z
Twardorzeczki na Żywiecczyźnie.
– Śniegiem cieszą się nie tylko dzieci, ale też wilki. Na naszym ﬁlmiku
cała grupa rodzinna: para rodzicielska, jej dorosły potomek i cztery
zeszłoroczne szczenięta brodzą
w puszystym śniegu w Obszarze
Natura 2000 Beskid Żywiecki – napisali na swej stronie internetowej
ekolodzy.

N

BOGUMIN

BOGUMIN
Dom Dzieci i Młodzieży
zyskał nowoczesne wejście
do budynku. Placówka
wykorzystała „martwy” czas
epidemii koronawirusa i
przyspieszyła remont tych
pomieszczeń. Firma budowlana usunęła ze ścian stare,
ciemne kafelki i nałożyła
nowy tynk. Zlikwidowano
również drzwi z przedsionka. Dzięki temu przestrzeń
głównego wejścia zrobiła
się jaśniejsza, przestronniejsza i nowocześniejsza.
W ramach przedsięwzięcia
modernizację przeszły też
pomieszczenia socjalne w
pobliżu głównego wejścia,
odnowiono również jedną
z toalet. Prace pochłonęły
200 tysięcy koron.
(wik)

• Premier RC Andrej Babiš. Fot. vladacz

tu RC. – W przypadku, gdy Izba Poselska odwoła stan wyjątkowy lub
zadecyduje o jego nieprzedłużeniu,
rząd nie może bezpośrednio po tym
podjąć decyzji o ogłoszeniu dalszego podobnego stanu wyjątkowego
– ostrzegł Vystrčil. Podkreślił, że
hetmani województw mogą się co
prawda zgodnie z ustawą zwrócić
do rządu z wnioskiem o ogłoszenie
stanu wyjątkowego, jeżeli nie są
zdolni własnymi siłami opanować
zagrożenia panującego na terenie
województwa, ale nie w sytuacji takiej jak obecna.
– Postanowienie ustawy odnosi
się do sytuacji, kiedy w kraju nie
ma stanu wyjątkowego i okaże się,
że jest on potrzebny. W Republice Czeskiej stan wyjątkowy trwa
już od października, a na dodatek
kompetentna Izba Poselska zadecydowała w głosowaniu, że nie
życzy sobie jego dalszego trwania –
uzasadnił marszałek Senatu.
Wczoraj do czeskich sądów wpłynęły pierwsze pozwy przeciwko
rządowi.
Na niedzielnej konferencji prasowej premier Andrej Babiš zapowiedział, że dzisiaj spotka się z przedstawicielami partii opozycyjnych.
Ma to być początek regularnych
wtorkowych spotkań z opozycją nt.
zarządzeń przeciwepidemicznych.
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Czy drapieżniki mogą pojawić się
również w Beskidzie Morawsko-Śląskim? Zdaniem specjalistów nie można
tego wykluczyć, ponieważ terytorium
zajmowane przez watahę liczy z reguły
100 do 300 km kwadratowych, a w
ciągu doby wilki są w stanie pokonać
dystans kilkudziesięciu kilometrów.
Przyrodnicy podkreślają, że wilków nie
należy się obawiać, gdyż generalnie
unikają ludzi. Bywa jednak, że zimą korzystają ze szlaków, którymi poruszają
się ludzie. Tym razem również pokazały się na górskim szlaku.
(wik)

615

tys. osób skorzystało w ub. roku z bazy noclegowej w województwie morawsko-śląskim. To o 400 tys. osób mniej niż w 2019 roku. Powodem spadku jest
pandemia koronawirusa i związane z nią obostrzenia.
Rok rozpoczął się obiecująco, w styczniu i lutym odwiedziło region więcej turystów niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Także latem, kiedy restrykcje
zostały poluzowane, dużo turystów wypoczywało w Beskidach i Jesionikach. A
jednak 128 dni, podczas których działalność hoteli i pensjonatów była zamrożona przez rząd, negatywnie wpłynęło na całoroczny wynik.
(dc)

Ostatkowy challenge
Z

upełnie wyjątkową końcówkę
ma tegoroczny karnawał w Boconowicach, a wszystko za sprawą
działaczy tamtejszego Miejskiego
Koła PZKO. – Normalnie bawilibyśmy się na balu „Pod Bocónym”, ale
wiemy, że sytuacja nie jest normalna.
W Boconowicach umiemy się jednak
bawić, zatem zapraszamy Zaolzie do
wspólnego challenge’a w rytmie międzynarodowego,
antycovidowego
tańca „Jerusalema dance” – zaapelowali w sobotę na facebookowym profilu Klubu Kibica Boconowice.
Przebój „Jerusalema dance” autorstwa K. Moagi, południowoafry-

kańskiego muzyka i producenta
muzycznego, bliżej znanego jako
Master KG, od miesięcy jest inspiracją dla milionów ludzi na świece,
którzy podejmują się najróżniejszych wyzwań tanecznych właśnie
do tego utworu.
– Akcja jest szczególnie popularna w mediach społecznościowych.
Różne grupy społeczne, m.in. lekarze, policjanci czy piloci, tworzą do
tej muzyki jakąś choreografię, więc
postanowiliśmy, że my również
spróbujemy. Przy okazji zaś zrobiła
się z tego luźna, tłustoczwartkowa
zabawa – stwierdza Marek Słowia-

czek, prezes Miejscowego Koła
PZKO w Boconowicach.
Tamtejsi działacze PZKO nie mają
informacji, czy ktoś podjął rzucone przez nich taneczne wyzwanie.
– Wiemy jednak, że wiele osób o nim
wie, ponieważ otrzymaliśmy liczne
gratulacje – mówi Marek Słowiaczek.
Przekonuje przy tym, że celem akcji
nie było wyłącznie nietypowe zakończenie tegorocznego karnawału. – Po
prostu chcemy, żeby na Zaolziu pojawiało się więcej podobnych, nietypowych pomysłów i żeby ludzie częściej
brali udział w tego typu wspólnych
zabawach. By organizowali coś wię-

• Działacze MK PZKO w Boconowicach zaprosili Zaolzie do wspólnego
challenge’a w rytmie przeboju „Jerusalema dance”.

Fot. ARC Klubu Kibica Boconowice/Facebook.

cej niż tradycyjne uroczystości i
spotkania z różnych okazji. Zależy
nam również, żebyśmy mieli więcej
dystansu do życia i samych siebie, a
przy okazji byśmy potrafili się bawić
nawet w tak trudnych czasach jak
epidemia koronawirusa – tłumaczy.

Jak wygląda boconowicki ostatkowy „Jerusalema dance challenge”, możecie się przekonać,
zaglądając na profil Klubu Kibica
Boconowice w serwisie społecznościowym Facebook.
(wik)
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W służbie zdrowia zawsze
będą potrzebne ręce do pracy

Ziymia cieszyńsko
– Małe Cyntrum Świata

Szkoły zdrowotne mają w czasie pandemii COVID-19 podwójne zadanie – z jednej strony kształcić swoich
uczniów, z drugiej nieść pomoc przeciążonej służbie zdrowia. O tym, jak udaje się to łączyć, rozmawiamy
z dyrektorem Średniej Szkoły Zdrowotnej w Karwinie – Wiesławem Faraną.

Ślónsk Cieszyński mo dzisio dwa płuca, przed i za-Olziański. Dwa płuca rozerwane przez tragicznóm historyjym,
kiere pómału zaś zrostajóm sie w jedyn zdrowy i wielobarwny łorganizm, jakim łod wdycki były. Przez setki roków
Ksiynstwo Cieszyński stanowiło jedyn łorganizm, ale wdycki był to twór wielokulturowy, wielojynzyczny, potym
z upływym wieków aji coroz barźij wieloreligijny i wielonarodowy.

Czy pomoc w szpitalach dotyczyła
tylko pełnoletnich uczniów?

Beata Schönwald

Wasza placówka od ub. wiosny,
z wyjątkiem kilkutygodniowych
przerw, kiedy młodzież mogła
chodzić do szkoły, uczy w trybie
on-line. Czy na dłuższą metę da
się w ten sposób kształcić przyszłe pielęgniarki?

– Tu trzeba wziąć pod uwagę dwie
rzeczy – z jednej strony przedmioty
teoretyczne, a z drugiej praktyczne. Tych pierwszych, podobnie jak
wszystkie szkoły średnie, uczymy
zdalnie. Natomiast przedmioty
praktyczne powinny być nauczane
w szpitalach. Ta część edukacji odbywa się więc w miarę normalnie,
choć jest uzależniona od tego, czy
współpracujące z nami szpitale w
Karwinie, Hawierzowie i Trzyńcu
przyjmą nasze uczennice. Obecnie
na praktyki chodzą wszyscy, choć
trzeba przyznać, że nie zawsze odbywały się one na takim poziomie
i w takim zakresie, jak przewidują
tego programy nauczania. Nasze
uczennice większość czasu spędzały bowiem jako wolontariuszki
na oddziałach COVID-19, gdzie wykonywały bardziej pracę sanitariuszek niż przyszłych pielęgniarek.
Prócz dwóch dni tygodniowo, które musiały obowiązkowo przepracować w
szpitalu, niektóre
pomagały także w
weekendy, a nawet w Sylwestra.

– Nie tylko. Pomagali również
trzecioklasiści zarówno z kierunku maturalnego, jak i niematuralnego. Prócz tego zgłaszały się
pojedyncze osoby z klas liceum
medycznego, pomimo że nie mają
w programach nauczania praktyk
szpitalnych. Ci uczniowie pomagali jednak bardziej w administracji
niż w opiece nad chorymi.

Jak w normalnych warunkach wygląda podział między nauką teoretyczną i praktyczną na kierunku
zdrowotnym?

– W pierwszej klasie są tylko przedmioty teoretyczne. W drugiej dochodzi do tego pielęgnowanie chorych,
którego uczą się w szpitalu. Najpierw są to tylko cztery godziny tyg o d n i owo,
ale potem,

Dużo było takich osób?

– Całkiem sporo. W weekendy dziewczyny
na
podstawie
podpisanych
umów
dostawały za tę
pracę nawet
skromne
wynagrodzenie. Nie
sądzę
jednak, że chęć
zarobku była
ich
główną
motywacją.
One po prostu czuły taką
potrzebę. Choć
muszę
przyznać, że na początku,
kiedy
koronawirus był
dla nas wszystkich wielką niewiadomą, nie było
łatwo
przekonać
nasze uczennice do wolontariatu na oddziałach
COVID-19. Obawy mieli też
rodzice. Jednak z biegiem
czasu ich nastawienie się
zmieniło.

w trzeciej i czwartej klasie nauka
praktyczna zajmuje już dwa dni po
siedem godzin. Dzięki temu nasi
uczniowie poznają pracę pielęgniarki na wszystkich oddziałach
szpitalnych, a także w przychodniach lekarzy rodzinnych. W obecnej sytuacji musieliśmy się jednak
dostosować do potrzeb szpitali,
które w czasie pandemii pracują w
innym trybie niż normalnie. Mam
tę świadomość, że nie jest to idealne rozwiązanie, bo wolontariat
na oddziale COVID-19 nie zastąpi
praktyki na internie czy chirurgii,
ale – niestety – kryzysowa sytuacja
wymaga kryzysowych rozwiązań.

• Ostatni polska grupa zdawała maturę w maju 2012 roku. Na zdjęciu z po-

Nie ma dnia, żeby w mediach nie
było mowy o pielęgniarkach. Czy
obecna popularność tego zawodu
przekłada się na zainteresowanie
nauką w waszej szkole?

Polska historia szkoły

– W tej chwili trudno powiedzieć,
bo rekrutacja do przyszłorocznych
klas pierwszych jest jeszcze przed
nami. Obecnie wszyscy jednak jesteśmy świadkami tego, jak praca
w służbie zdrowia jest potrzebna.
Rośnie nie tylko prestiż zawodu
pielęgniarki, rosną też wynagrodzenia. Wiadomo, że pielęgniarki
nie mają teraz łatwo, ale ta sytuacja nie potrwa w nieskończoność.
Koronawirus, nie koronawirus,
w służbie zdrowia zawsze
będą potrzebne ręce do
pracy.

Czy w ciągu ostatniego roku zaobserwowaliście odpływ
uczniów spowodowany pandemią?

– Zdarza się od
czasu do czasu, że
ktoś dochodzi do
wniosku, że kierunek, jaki wybrał,
mu nie odpowiada lub po prostu
sobie na nim nie
radzi. To dotyczy wszystkich
szkół, nie tylko
zdrowotnej.
Ostatni rok w
naszej placówce nie różnił
się pod tym
względem od
pozostałych.
Myślę
nawet, że przeciwnie,
w
czasie pandemii wielu naszych
uczniów odkryło, że dobrze wybrało, że
ten zawód ma sens.

• Wiesław Farana liczył na większą wy-

rozumiałość władz wobec tegorocznych
maturzystów zaangażowanych w walkę z
pandemią. Fot. BEATA SCHÖNWALD

Minister szkolnictwa poinformował niedawno, że tegoroczni
czwartoklasiści, którzy w czasie
pandemii pomagali w szpitalach,
będą mieli dwa podejścia do matu-

lonistką, Aleksandrą Opioł. Fot. BEATA SCHÖNWALD

Andrzej Suszka*

W

Średnia Szkoła Zdrowotna w Karwinie ma również swoją polską historię. Kiedy
31 sierpnia 1977 roku na mocy rozporządzenia władz okręgowych przestała
istnieć szkoła zdrowotna w Czeskim Cieszynie jako samodzielna placówka, jej
klasy przeszły stopniowo pod zarząd Średniej Szkoły Zdrowotnej w Karwinie.
W 1979 roku przeniesiono do Karwiny również polskie klasy. Te istniały aż do
2001 roku, kiedy zdawała maturę ostatnia pełna klasa z polskim językiem nauczania. Tymczasem od roku szkolnego 1998/1999 zaczęła się pisać historia
łączonych klas polsko-czeskich. Dzięki nim język polski przetrwał w szkole aż
do maja 2012 roku, kiedy zdawała maturę ostatnia polska grupa. Począwszy
od roku szkolnego 2009-2010, nie udało się już jednak znaleźć tylu chętnych
absolwentów polskich podstawówek, żeby zapełnić chociaż połowę klasy.
Teraz są to już tylko pojedyncze osoby. Niemniej jednak szkoła ma od kilku lat
polskiego dyrektora. Został nim Wiesław Farana, który przez szereg lat pełnił
rolę zastępcy. Nie jest on pierwszym Polakiem na tym stanowisku. W latach
90. ub. wieku dyrektorem Średniej Szkoły Zdrowotnej w Karwinie był Piotr
Żabiński.

ry państwowej w terminie wiosennym. Jak to należy rozumieć?

– Uczniowie, którzy w ramach wolontariatu odpracowali w szpitalach
powyżej 160 godzin, co dotyczy
wszystkich naszych maturzystów
na kierunku zdrowotnym, mają
dodatkowy termin na zdanie państwowej część matury, czyli testów
dydaktycznych z języka czeskiego
i języka obcego lub matematyki.
Uczeń, który nie zda w maju, może
w czerwcu raz jeszcze napisać testy. Gorzej, kiedy w którymś z tych
terminów będzie chory lub na kwarantannie. Wówczas pozostanie mu
tylko jedno podejście i ew. jesienna
poprawka. Prawdę powiedziawszy,
spodziewaliśmy się ze strony ministerstwa większej wyrozumiałości
wobec tych uczniów, którzy bezpośrednio zaangażowali się w walkę
z pandemią. Np. uczniowie gimnazjów mają o wiele bardziej komfortowe warunki, żeby przygotować się
do matury.

Kolejną innowacją jest możliwość
przeniesienia praktycznych matur
aż na okres do 27 sierpnia i w celu
nadrobienia zaległości prowadzenia w czasie wakacji zajęć. Czy w
waszej szkole wchodzi coś takiego
w grę i czy w ogóle da się to zrealizować?

– Ta opcja bardziej dotyczy kierunków technicznych, których
uczniowie w ogóle nie mieli możliwości, żeby zaliczyć jakąkolwiek
praktykę. Poza tym nie bardzo sobie wyobrażam, jak takie wakacyj-
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uczniów uczęszcza obecnie do 15
klas Średniej Szkoły Zdrowotnej w
Karwinie. Najwięcej z nich kształci
się na kierunku zdrowotnym. Oprócz
tego są cztery klasy liceum medycznego, które ma charakter szkoły ogólnokształcącej, oraz klasy pielęgniarskiej zawodówki. Większość uczniów
po maturze zgłasza się na studia. Licealiści prawie wszyscy, a absolwenci
kierunku zdrowotnego w 85-90 proc.
ne praktyki miałyby wyglądać, kto
by ich doglądał itp. Pozostajemy
zatem przy terminach matur praktycznych ustalonych już wcześniej
na drugą połowę maja. Zmiana
przebiegu matur praktycznych będzie uzależniona od sytuacji, jaka
będzie w szpitalach. Uczeń wylosuje problem zdrowotny, który będzie musiał szczegółowo opisać,
a potem obronić przed komisją. Z
kolei na niematuralnym kierunku
pielęgniarskim zrezygnowaliśmy z
pisemnej części egzaminu końcowego, a pozostawiliśmy tylko część
ustną i praktyczną. Skorzystaliśmy
z możliwości, jakie daje w tej kwestii dyrektorom szkół Ministerstwo
Szkolnictwa. Bez zmian odbędą się
natomiast matury w liceum medycznym.


łokresie przełómu XIX
i XX wieku na Ziymi
Cieszyńskij kwitło życi
społeczne, kulturalne i gospodarcze – Ślónsk Cieszyński ze swoim
górniczym Zagłymbim, hutami,
kuźniami, kolejóm i rozwiniyntóm siecióm roztomaitych firm,
przedsiymbiorstw i aji wysoko
rozwiniyntóm kulturom rolniczóm był jednym z nejbogatśich
regiónów całego cesarstwa austro-madziarskigo. Rozwijała się
tu nie jyny gospodarka i rolnictwo, ale i wspaniale rozkwitała
oświata, działały liczne czytelnie
ludowe, zespoły teatralne, ludzie
radzi sie zbiyrali na festynach,
dożynkach, wiecach, zebraniach,
przedstawiyniach. Wroz spiywali,
bawili sie, współpracowali na roztomaitych polach. Tu prawie każdy umioł czytać i mioł co czytać,
bo wychodziło mnóstwo tutejśich
gazet, łod „Gwiazdki Cieszyńskij”
poczynajónc, przez „Ewangielika”,
„Górnika”, „Głos Ludu Śląskiego” i
„Rolnika Szląskiego”, po „Zaranie
Śląskie” oraz mnóstwo inszych. Połowa z ponad 200 wychodzóncych
w regionie cieszyńskim od 1848
roku czasopism ukazywała sie w
jynzyku polskim, reśta po niymiecku, czesku, w jidysz.

•••

Wychodziły tu teś liczne ksióńżki
i popularne do dzisio kalyndorze.
Ludzie sie kształcili, uświadómiali
duchowo, hladali też swojij idyntyfikacyji etnicznej czy aji narodowej. Byli tacy, co szli za chlebym,
naukom, karieróm w kierunku cywilizacyji niymiecko-austryjackij,
szli do szkół niymieckich, szli na
studyja na austryjackich uniwersytetach i zostowali w tyj kulturze, aji
sie w nij z sukcesym asymilowali.
Byli u nas też liczni Żydzi, kierzi
mieli swojóm kulturym, religiym
i narodowość. Byli też, zwłaszcza
w rejónie Frydka i Ostrawy, liczni
Czesi czy Morawianie, kierzi rozwijali i odrodzali swojóm krasnóm
i bogatóm kulturym oraz poczuci
narodowe i również przicióngali
Cieszynioków ku swoimu „etnikum”. Byli też bardzo aktywni w
nikierych dziedzinach Ślązakowcy,
kierzi dónżyli do autónómii Ślónska i rozwijali swoje poczuci etniczne. Natomiast w XIX wieku po łobu
strónach łOlzy wykształciła sie,
pod wpływym „budzicieli” takich,
jak Paweł Stalmach czy Andrzej
Cinciała i wielu ich wybitnych kontynuatorów, równie potynżno fala
ducha polskigo, kiery nie wstydził
się, a wryncz był dumny ze swojego ślónskigo i ludowego korzynia.
Było to zjawisko w całej ówczesnej
Polsce mało spotykane w tej skali,
bo polsko tożsamość zdominowa-

no była downij przez wspaniałóm
kulturym szlachecko-inteligynckóm, a silny, samosterowny i samodzielny ruch ludowo-regiónalny w
takij powszechnej skali i masie,
i z ambicyjami narodowymi, ba
– aji uniwersalnymi – jaki sie wykształcił na Ziymi Cieszyńskij był
fenomenym w skali ogólnopolskij.
Dość wspomnieć tu nejważniyśi
polski organizacyje i instytucyje
powołane własnymi siłami przez
lud cieszyński na Cieszyńskij Ziymi: Towarzystwo Rolnicze (1869),
Towarzystwo Naukowej Pomocy
(1872), Towarzystwo Oszczędności i Zaliczek (1873), Towarzystwo
Ewangelickiej Oświaty Ludowej,
Dziedzictwo bł. Jana Sarkandra dla
ludu polskiego na Śląsku, Macierz
Szkolna dla Księstwa Cieszyńskiego, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Towarzystwo „Sokół”, Polski Związek Młodzieży Katolickiej,
Polski Związek Młodzieży Ewangelickiej, Polski Związek Niewiast Katolickich, Związek Ewangelickich
Niewiast, Stowarzyszenie Polskich
Robotników i Robotnic „Siła” Polskie Towarzystwo Ludoznawcze,
Polskie Towarzystwo Turystyczne
„Beskid Śląski”, Gimnazjum Macierzy Szkolnej Księstwa Cieszyńskiego w Cieszynie, Gimnazjum
Realne im. Juliusza Słowackiego w
Orłowej… Nie było wiync bezpodstawne, ukute wtedy powiedzyni ło
Cieszynie, jako „Atynach Ślónska”.

»Organiczno« praca
duchowo,
kulturalno i umysłowo

W swoim reportażu ze Ślónska
Cieszyńskigo w roku 1869 krakowski profesor Lucjan Malinowski
pisoł: „Wyższe ukształcenie i żywsze poczucie własnej godności zawdzięczają Szlązacy austriaccy w
znacznej części stanowisku, jakie
zajęło duchowieństwo i nauczyciele względem ludności wiejskiej.
Tutejsi nauczyciele, równie jak na
Szląsku pruskim, wychodzą spośród ludności wiejskiej. Lecz ci tutaj nie stronią od ludu, z którego
łona wyszli, nie panoszą się, nie
wstydzą się swojego języka; przeciwnie, wśród nich właśnie znaleźć
można najgorliwszych obrońców
interesów ludowych. W życiu rodzinnym zachowują swojskie zwyczaje i obyczaje, żenią się zawsze z
córkami gazdów; żony ich i córki
zachowują strój wiejski i niczym
się nie różnią od innych kobiet i
dziewcząt wiejskich”.
Ta „organiczno” praca duchowo,
kulturalno i umysłowo prowadzóno przez lud i dlo ludu przynosiła
tak znaczne i widoczne rezultaty,
że moc tutejszych ludzi zaczyno
chladać szyrśich i delśich horyzontów niś jyny granice Cieśińskigo
Ksiynstwa, choćby to była nejbliższo sercu i nejkrasniyjśio Ziym pod
słóńcym. Ludzie zaczyni kierować

sie ku wiynkszij duchowej wspólnocie i za przikładym „narodowych
budzicieli” zwracali się ku wielkim
łośrodkóm kulturalnym z inkśich
rejonów ówczesnego polskigo
świata – ku Krakowowi, Lwowowi,
Wilnu czy Warszawie. Dzieła klasyków polskij literatury nóńść można
było w wielu cieszyńskich dómach
mieszczańskich, chłopskich czy
górolskich. Wielu Cieszynioków
z Istebnego, Jabłónkowa, Wiseł
czy Orłowej osobiście koryspóndowało i współpracowało z nejwybitniyjszymi polskimi twórcami
takimi, jak Sienkiewicz, Reymont,
Konopnicka i Prus, kierzi niejednokrotnie tu przebywali i pisali
swoje opowiadania, powieści czy
wiersze ze słynnóm „Rotóm” dedykowanóm „Ludowi Śląskiemu” na
czele. Prości ludzie ciynżkij pracy
z cieszyńskich dziedzin spotykali
sie w niedziele na wspólnym czytaniu nejpiekniyjszych dzieł pol-

•••
Małe cyntrum świata
je prowincyjóm
zdolnóm wyzwolić
z prowincyjonalizmu

skij literatury. Moc Cieszynioków o
górolskich, chłopskich abo mieszczańskich korzyniach, kierzi ukóńczyli studyja we Wiedniu, Pradze,
Krakowie i inkszych ośrodkach
akademickich stowało sie świadómóm swoich ludowych korzyni
elitóm, kiero rozsławiła etos cieszyńskij intyligyncyji po całej Europie Środkowej, w tym zwłaszcza
w Polsce. Przikładym niech bedóm
historyje rodów Michejdów, Buzków, Bystróniów, Suszków i wielu
inkśich, z kierych wywodzili się
wybitni profesorowie, naukowcy,
humaniści, inżynierowie, duchowni, artyści, oficerowie czy medycy.
Móndrze kształtowano na Ziymi
Cieszyńskij uniwersalno tożsamość polsko, połónczóno z silnym
regiónalnym etosym cieszyńskim,
zawiyrała w sebie jakoby w pigułce
nejcynniyjsze cechy polskigo i europejskigo humanizmu, zabarwióne specyficznym „cieszyńskim”,
ludowym kolorytym. Nejważniyjśi
z nich to: pracowitość, ludowe korzynie, chłopsko i mieszczańsko
determinacyja oraz łodpowiedzialność za swoje czyny i słowa, równy
szacunek zarówno dlo pracy jak i
dlo nauki, wielokulturowość, wie-

lojynzyczność,
wieloreligijność,
pluralizm polityczny, tolerancja i
zrozumiyni dlo łodmiynnych zapatrywań, szacunek dlo inkśich
narodów, ważno rola niewiast w
życiu społecznym, umiyjyntność
przekraczanio barier etnicznych i
bogate doświadczyni współpracy
miyndzynarodowej na pograniczu.

Zadania
dlo Naszego Pokolynio

Na tym wspaniałym i drogocynnym kapitale naszych Przodków
mogymy współcześnie budować
dobróm prziszłość dlo nas oraz dlo
pokolynio naszych dzieci i wnuków. Prziszłości nie do sie budować
bez wartości, bez móndrości, bez
kapitału społecznego, gospodarczego i kulturowego. A my tu tyn
kapitał i ty wartości mómy, mómy
swoje łorganizacyje społeczne i
kulturalne, mómy zespoły, szkoły,
czytelnie, wydawnictwa. Poradzimy tu na ziymi cieszyńskij współpracować z każdym człowiekym,
każdóm organizacjom niezależnie
łod jynzyka jakim sie posługuje,
czy kraju w jakim sie znajduje. Zaolzianie majóm swoich przyjaciół po
łobu strónach łOlzy i dalij w całych
Czechach, na Słowiokach i w Polsce. Majóm też przi łodewrzytych
granicach przyjaciół w całej Europie i aji w łodległych zakóntkach
świata. Tym co Zaolziański Región
wyróżnio w tyj czyńści Europy, je
właśnie bogactwo kultury łodziedziczónej po przodkach i dwu, trzi
a nawet cztyrojynzyczno kultura
oraz szkolnictwo – dyć edukacyja
prowadzóno je tu w jynzyku czeskim, polskim, angielskim i aji „po
naszymu”, nie mówiónc ło inszych
jynzykach. Taki wielojynzykowe
i wielokulturowe kształcyni młodych ludzi niesamowicie wzbogaco ich duchowo i łotwiyro oczy,
uczónc dziwać sie na świat jakoby
ponad granicami. Dziśio w każdym kraju, w całej Europie i aji na
świecie potrzeba ludzi, kierzi nie
zamykajóm sie sztywno w ramach
jednej wspólnoty, jednego regiónu,
czy jednego kraju. Kierzi poradzóm przekraczać granice miyndzy
ludziami, różnymi światopoglóndami i kulturami. Kierzi swojóm
móndróm, otwartóm na drugigo
człowieka postawóm ukazujóm, że
może być życi w tyj czyńści naszej
Europy lepsze, móndrzyjsze, piekniyjsze i bogatsze.

Małe Cyntrum Świata
Jakże pasuje do naszej współczesnej zaolziańskij sytuacyji postulat
budowanio tu na tyj cieszyńskij
ziymi naszego, niepowtarzalnego
i bliskigo sercu „Małego Cyntrum
Świata”. Jak pisze, w tak właśnie
zatytułowanym, krasnym eseju
Krzysztof Czyżewski, twórca fundacyji „Pogranicze. Ośrodek Sztuk,
Kultur, Narodów” w Sejnach na
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polsko-litewskim
pograniczu:
„Tu po łotwartość i sztukym życio
społym zstympuje sie w głómb pamiyńci i do samych strzewi miyjsca, palimpsestu różnych losów
i kultur. To, co było głymbokim
podziałym po wyrchu, w głymbinie łodnajduje wspólny korzyń, je
splecióne. Tu zakorzyniyni je formóm łodzyskiwanio prziszłości.
Małe cyntrum świata ustanowiane
je w cióngłości tradycyji. Ni moźna
zabywać, źie tradycyja to żywo rzyka, a nie strzeżóne stawy stojóncej
wody. Wierność tradycyji to nie
yny upamiyntniani, ale i kóntynuacyja. Jeśi uświadómimy se, kim
byli Ci, kierym chcymy dochować
wierności, łokoże sie, źie ło cióngłości tradycyji stanowi nieustanne zmiyniani świata, przekroczani
granic i bunt prociw zastygłym formóm życio. Małe cyntrum świata je
prowincyjóm zdolnóm wyzwolić z
prowincyjonalizmu. Tworzóm go
ludzie głodni rajzy poza horyzónt
swojskości, ku wolnymu aktowi
tworzynio zakorzyniónymu w życiu wspólnoty i rozwijajóncymu sie
w cióngłym z nióm dialogu. Wspólnota to łobcowani – zawiónzuje
jóm móndre sómsiedztwo z ludziami, z kierymi sie różnimy i wdycki
bedymy sie różnić. Pogranicze nie
zaciyro granic, ale uczy sztuki życio w wielogłosie kultur i światopoglóndów”…
W imie życio buntujmy sie wiync
prociw wszelakimu skostniynu,
kiere zabijo twórczóm myśl i postymp ku lepszymu światu. Przekroczejmy granice, kiere łoddzielajóm ludzi, ale coby nie zagubić sie
w tym łogrómie cywilizacyji czyrpejmy życiodajne siły z naszych
wspaniałych tradycyji i budujmy
na skale naszego Dziedzictwa to
nasze Małe Cyntrum Świata i nasze
Wielki Zaolzi!
Znej Cieszynioku górolski przikozani: „Nik nie do ci wolności za
darmo! Jeśi chceś przeźić swoje
życi jako ćłowiek wolny i swobodny, musiś stoćić niejednóm duchowóm bitkym ło swojóm przestrzyń
wolności. Majónc świadómość
potynżnej łopieki Nejwyźśigo Hetmana, starej sie w swoim życiu, na
swojóm ludzkóm miarym stować
sie takim hetmanym dobra, kiery
mo łodwagym do dobra sie prziznać, dobro realizować i dobra brónić. A nojlepsim łobuśkym, w kiery
Cie Pan wyposażił je niewzruśióno
wiara, pracowite dłónie, łotwarty
rozum, ćiste sumiyni i śierco, kiere
co dej Bóg, łoby nigdy nie zamiyniło sie w kamiyń...”.

* Andrzej Suszka mieszka w Kóniakowie. Wysłał do redakcji e-maila,
w którym wysłał powyższy tekst w
kontekście Spisu Ludności, napisany
„z górolskim pozdrowiynim dlo zaolziańskich Braci”.
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Pięć córek...
Piotr Brygierski miał sześcioro
dzieci: syna, o którym niżej, i pięć
córek. Elżbieta Franciszka (ur.
1678) w 1705 roku poślubiła Macieja
Munczkę (Monczkę). Anna w 1706
roku została żoną Józefa Wańka
(zm. 1719), malarza zamieszkałego
w Cieszynie. Zuzanna Rozyna (ur.
1685) w 1708 roku poślubiła Macieja
Hawelka, owdowiała jednak już w

Nie potraﬁę się reklamować

Brygierscy

1714 roku. Losów Ewy Weroniki (ur.
1692) nie udało mi się ustalić, z kolei najmłodsza Magdalena Katarzyna (ur. 1696) w 1719 roku wyszła za
mąż za Kaspara Ociepkę (zm. 1740).
Jedyny
syn
Piotra
został
ochrzczony 12 listopada 1682 roku.
Otrzymał imiona Ludwik Antoni,
ale później występował zwykle jako
Antoni lub Antoni Ludwik. W tym
czasie w rodzinach szlacheckich
i mieszczańskich zdarzało się, że
dzieciom na chrzcie nadawano
więcej imion i nie zawsze kolejność
ze chrztu była przestrzegana w dorosłym życiu. Warto o tym pamiętać w poszukiwaniach genealogicznych.

Skąd ten ród?

Skąd to
nazwisko?
Władysław Milerski
w książce „Nazwiska
cieszyńskie” wywodzi
nazwisko „Brigerski”
od Brieg, niemieckiej
nazwy śląskiego miasta
Brzeg.

Nieznany
trzeci Brygierski

Ludwik Antoni Brygierski podobnie
jak ojciec był malarzem. W dorobku
miał obrazy w kościołach między
innymi w Milówce, Żywcu, Istebnej,
Zamarskach, Pszczynie i Cieszynie.
Zmarł w 1737 roku. Z poślubioną w
1713 roku Zuzanną Barbarą Beer
(ur. 1693) z Cieszyna miał ośmioro
dzieci. Synów było dwóch. Młodszy
Franciszek Piotr (1734-1736) zmarł w
dzieciństwie, starszy Antoni Józef
(ur. 1723) większość życia spędził w
Kielcach. Podobnie jak dziadek i ojciec został malarzem.
Przez dłuższy czas nie umiano
dokładnie połączyć cieszyńskich
Brygierskich z tym kieleckim. Dopiero dziesięć lat temu ukazał się
artykuł wyjaśniający tę kwestię.
Antoni urodził się w Cieszynie, a
kształcił w seminarium duchownym w Krakowie (musiał na to
uzyskać dyspensę biskupa wrocławskiego). Przypuszcza się, że
dzięki pomocy biskupa krakowskiego Andrzeja Załuskiego uczył
się „sztuki malarskiej” w Italii. Antoni Brygierski nie zrobił wielkiej
kariery jako duchowny. Krótko był
proboszczem w Otfinowie (obecnie
powiat tarnowski, województwo
małopolskie), później w 1752 roku
został altarystą przy kościele św.
Trójcy w Kielcach. Władysław Siarkowski, jego biograf, na tej podstawie wnioskował, „że był to mąż
skromny, cichy, na małym przestający i nie goniący za zaszczytami”.
Droga od proboszcza do altarysty
(dosłownie ołtarznika) zdecydowanie nie była awansem. Altary-

U

ści opiekowali się altariami, czyli
specjalnymi fundacjami osób prywatnych przy poszczególnych ołtarzach – ich obowiązki ograniczały się w zasadzie do odprawienia
jednej mszy dziennie. Dzięki temu
Antoni Brygierski mógł więcej czasu poświęcić się sztuce.
Malował portrety, chociażby na
zamku w Iłży wymalował na płótnie wszystkich biskupów krakowskich. Cytowany wyżej Siarkowski
stwierdza, że „Prawdziwym jednak
artystą okazał się w obrazach religijnych”. Antoni Brygierski pojawia się praktycznie we wszystkich
publikacjach poświęconych kieleckiemu malarstwu w XVIII wieku,
doczekał się też biogramu w „Świętokrzyskim słowniku biograficznym”. Zmarł 14 września 1791 roku,
został pochowany na cmentarzu
kolegiaty kieleckiej. Na nim wymarła po mieczu cieszyńska linia
rodu Brygierskch.

Sześć córek Antoniego
Ludwika Brygierskiego

Ludwik Antoni Brygierski oprócz
dwóch synów miał sześć córek.
Były to Teresa Helena (ur. 1714),
Anna Magdalena (1718-1719), Maria Barbara (ur. 1720), żona Józefa
Spillmana, katolika z Cieszyna, Zuzanna Maria Magdalena (ur. 1725),
Elżbieta Katarzyna (1729-1733) i
Anna Dorota Józefa (ur. 1732).

Piotr Brygierski, protoplasta cieszyńskiego rodu malarzy, pochodził z
Wielkopolski. W bazie genealogicznej Poznan Project (zawiera dane dotyczące małżeństw zawartych w XIX wieku) brak takiego nazwiska, ale
pojawiają się podobne, jak Brygerski i Bregierski. W każdym razie kierunek wielkopolski wydaje się trafny.

Gdzie doczytać?
 Witold Iwanek, „Słownik artystów na Śląsku Cieszyńskim”, Bytom 1967
 Michael Morys-Twarowski, „Genealogie malíře Petra Brygierského”,
„Těšínsko”, 54, nr 1, 2011, s. 16-17 (artykuł dostępny w serwisie
academia.edu)
 Marie Schenková, Jaromír Olšovský, „Barokní malířství a sochařství ve
východní části českého Slezska”, Opawa 2004
 Władysław Siarkowski, „Antoni Brygierski nieznany artysta-malarz
kielecki”, Kielce 1878 (praca dostępna online na stronie sbc.wbp.kielce.pl)

• Fragment metryki zgonu Piotra Brygierskiego, zmarłego w 1718 roku. Źródło: paraﬁa rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Cieszynie, Metryki
zgonów, t. 2.

lat temu, 15 lutego 1991 r.,
na spotkaniu prezydentów
Czechosłowacji, Polski i premiera
Węgier na zamku w Wyszehradzie
podpisano deklarację o współpracy tych państw. Z czasem Grupa
Wyszehradzka stała się najważniejszym forum współdziałania
państw Europy Środkowej.
W 1990 r. Polska, Czechosłowacja
i Węgry w różnym tempie odchodziły od dziedzictwa systemu komunistycznego. Związki kulturowe
i wspólna historia skłaniały do nawiązywania bliskiej współpracy w
ramach rodzącej się nowej sytuacji
geopolitycznej. Ta idea pojawiła się
już w styczniu 1990 r. – Mamy szansę zmienić Europę Środkową będą-

cą do tej pory fenomenem głównie
historycznym i duchowym w fenomen polityczny (…) Obudziliśmy
się, więc musimy obudzić i tych,
którzy na Zachodzie przespali nasze przebudzenie. Zaś tym lepiej
uda nam się wykonać to zadanie,
im bardziej razem będziemy działali – stwierdził prezydent Czechosłowacji Václav Havel w przemówieniu wygłoszonym 25 stycznia
1990 r. przed połączonymi izbami
polskiego parlamentu. Dzień później złożył podobną deklarację
podczas rozmów w Budapeszcie.
W ciągu kilku następnych tygodni
Czechosłowacja, Polska i Węgry
uzgodniły wspólne porozumienie.
9 kwietnia 1990 r. w Bratysławie

podpisano plan koordynacji działań wobec Układu Warszawskiego
i Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. W ciągu kolejnych kilku
miesięcy stolice Europy Środkowej
uzgodniły bardziej szczegółowe
formy zacieśnienia stosunków. Ich
przyjęcie miało nastąpić na szczycie zorganizowanym w Budapeszcie i Wyszehradzie.
Wyszehrad jest miejscem symbolicznym dla kontaktów narodów
Europy Środkowej. W latach dwudziestych XIV wieku król Węgier
Karol Robert ustanowił miasto stolicą swojego państwa. W tym czasie Węgry były najpotężniejszym
mocarstwem tej części Europy,
rozwiązującym konflikty między

czenie języków jest moją pasją. Czymś,
do czego mam „nieograniczoną” cierpliwość. Jeśli kiedykolwiek przestanę być
jako nauczycielka obiektywna i wrażliwa
na potrzeby studentów, to zmienię zawód.
Na szczęście nigdy nie narzekałam na brak
klientów i jestem wdzięczna, że ludzie nadal
chcą do mnie przychodzić – mówi Izabela
Wałaska. Zaolzianka, na co dzień mieszkająca w Pradze, porozumiewa się w siedmiu językach, a w czterech uczy. Profesjonalną nauką języków zajmuje się zaś od ponad ćwierć
wieku.
Izabela Wałaska zaczęła uczyć języków
obcych na studiach doktoranckich w Polsce.
– Nie miałam wtedy stypendium, a musiałam jakoś zarobić na utrzymanie – wspomina. Po studiach długo łączyła naukę języków z tłumaczeniami. Zmiany spowodował
światowy kryzys. – W 2007 r. wycofał się mój
największy tłumaczeniowy zleceniodawca.
To była duża firma, więc musiałam szybko
działać. Miałam jednak wiele obaw – na przykład, że nie potrafię się reklamować – mówi
Izabela Wałaska, która od pięciu lat zajmuje
się wyłącznie uczeniem języków.
W jej przypadku skuteczna okazała się
tzw. reklama szeptana. Klienci przekazywali
sobie informacje o metodach jej nauczania
„z ust do ust” i interes zaczął się rozwijać.
– Obecnie mam 110 procent zajętych miejsc
i terminów – żartuje Wałaska. – Mogłabym
uczyć mniej, ale kilka osób czeka, aż zwolni się miejsce, więc nie chcę ich zawieść –
stwierdza.
Kilkunastu z jej klientów to Zaolziacy
mieszkający poza regionem, a nawet poza
Republiką Czeską, na przykład na Cyprze
czy w Luksemburgu. – To często rodziny
dwujęzyczne, w których mówi się „po naszymu”, po polsku, względnie po czesku. Bywa
więc różnie, a dzieci Zaolziaków potrzebują
korepetycji zarówno z czeskiego, jak i z polskiego, a czasem angielskiego – tłumaczy
lektorka.
Przypomina przy tym, że kilkanaście lat
temu najwięcej osób chciało się uczyć wła-

O ile cieszyńska historia rodu
Brygierskich jest relatywnie krótka
(ledwie trzy pokolenia), to jednak
istnieją genealogiczne furtki pozwalające znaleźć powiązanie ze
wspomnianymi malarzami. Co najmniej cztery córki Piotra Brygierskiego i jedna córka Ludwika Antoniego Brygierskiego wyszły za mąż

za mieszkańców Cieszyna. Prawdopodobnie również ich potomstwo
mieszkało nad Olzą, choć ustalenie
szczegółów wymagałoby dokładnego przejrzenia ksiąg metrykalnych cieszyńskiej parafii św. Marii
Magdaleny. Być może potomkowie
malarskiej rodziny po dziś dzień
żyją na Śląsku Cieszyńskim.


• Węgry, Wyszehrad 15. 2. 1991. Szczyt w Wyszehradzie, trójstronne spotkanie: prezydenta RP Lecha Wałęsy, prezydenta Czechosłowacji Vaclava
Havla, premiera Węgier Józsefa Antalla. Spotkanie zainicjowało powstanie
nieformalnego zrzeszenia Trójkąt Wyszehradzki. Fot. J. Morek/PAP
słabszymi sąsiadami. W 1335 r. na
zamku rozstrzygano spór polsko-krzyżacki i sprawę rywalizacji o
koronę Polski. Trzy lata później
rozstrzygnięto tam spór polsko-

-czeski. Do tych właśnie wydarzeń
nawiązywało spotkanie z 1991 r.,
czasami nazywane „trzecim zjazdem wyszehradzkim”.
Dzieje.pl

śnie języka angielskiego. Obecnie jej klientami są natomiast najczęściej Polacy, którzy
przyjechali do Pragi, by znaleźć tam pracę i
uczą się czeskiego. Znacznie mniej jest Czechów chcących uczyć się polskiego, a tylko
garstka osób uczy się angielskiego. – Tymczasem jeszcze parę lat temu uczyłam wiele
nacji: Włochów, Niemców, Amerykanów, Rosjan – mówi moja rozmówczyni, która oprócz
czeskiego, polskiego i angielskiego może wykładać również włoski.
– W czterech językach jestem w stanie wytłumaczyć istotę różnych zagadnień językowych. A trzeba pamiętać, że Włoch będzie
miał zupełnie inny dyskomfort z wymową
niektórych głosek niż Amerykanin. Polacy nie mają z czeskim wielkich problemów
gramatycznych, bo języki słowiańskie są do
siebie podobne, natomiast mają chociażby
problemy ze słowami, które w języku czeskim brzmią podobnie albo tak samo jak w
polskim, ale oznaczają zupełnie coś innego.
Naliczyłam ich około 300. Z kolei Amerykanie nie znają przypadków, więc najpierw
trzeba im w przystępny sposób wytłumaczyć
„z czym to się je” – wyjaśnia lektorka.
Co ciekawe, epidemia koronawirusa nie
zabrała jej pracy, a zainteresowanie nauką
języków nawet wzrosło, bo przez COVID-19
niektórzy ludzie mają teraz więcej wolnego
czasu. Komunikatory internetowe pozwalają
zaś na prowadzenie zajęć na odległość, chociaż jak twierdzi Izabela Wałaska, nauczanie on-line nie zastąpi kontaktów twarzą w
twarz.
– Nie interesuje mnie natomiast konkurencja na rynku, bo nie mam na to czasu. Dla
mnie ważni są studenci i to od nich wiem, że
moje ceny należą raczej do średnich. Mam
jednak to szczęście, że niewielu lektorów
włada rodzimymi językami studentów. Cieszy mnie natomiast, że klienci są z moich lekcji zadowoleni – mówi lektorka i dodaje, że
w ciągu dnia udziela z reguły sześciu lekcji.
Dodatkowe godziny to poprawianie zadań i
praca nad kolejnymi materiałami. – Najtrudniejszą rzeczą dla mnie jest jednak koniecz-

ność bycia
nieustannie
skoncentrowaną na
tym, co i
jak mówią
studenci.
Muszę też
odnajdywać
i n dy w i d u alne
sposoby na to,
jak wyjaśnić
materiał w
taki sposób,
żeby
był
zrozumiały
dla każdego
słuchacza.
To wymaga
wykonania tysiąca
operacji
myślowych
w różnych
językach, co
w praktyce
nierzadko
kończy się
• Zdaniem Izabeli Wałaskiej nowoczesne komunikatory internetowe są bardzo
bólem głopomocne w czasie epidemii koronawirusa. Nauczanie języków on-line nigdy nie
wy – zdrazastąpi jednak lekcji językowych twarzą w twarz. Fot. ARC
dza Izabela
Wałaska.
Jej zdaniem kluczem do efektywnej naKwestionariusz ﬁrmowy
uki jest umiejętność wytłumaczenia materiału oraz upewnienia się, iż student go
Rok założenia: 1997
naprawdę zrozumiał i umie zastosować w
praktyce. Ważne jest także nieustanne powtarzanie nabytej wiedzy i koncentrowanie
się na pragmatycznych i życiowych tematach. – Fakt, iż samodzielnie nauczyłam się
analizować języki, których nauczam, bardzo
mi pomógł w zrozumieniu faktycznych problemów i barier językowych moich klientów.
Dzięki temu mogę im teraz podpowiadać, jak
najefektywniej nauczyć się języka – stwierdza Izabela Wałaska.
(wik)

Branża: nauka
Liczba pracowników: 1
Kontakt:
www.facebook.com/CzechPolishEnglishItalian

Tel.: + 420 777-808-933
E-mail: izabela.walaska@gmail.com

GROSZ DO GROSZA

• Metryka chrztu Antoniego Brygierskiego, urodzonego w 1723 roku. W starszych publikacjach podawano rok 1722. Źródło: paraﬁa rzymskokatolicka pw.
św. Marii Magdaleny w Cieszynie, Metryki chrztów, t. 10.
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ód Brygierskich był związany z Księstwem Cieszyńskim tylko przez trzy
pokolenia, ale za to w każdym z
nich pojawił się artysta zauważony
przez historyków sztuki.
9 marca 1968 roku na łamach
„Głosu Ludu” ukazał się artykuł
Witolda Iwanka zatytułowany „Nie
bądźmy skromni”, w którym wskazywał, że Śląsk Cieszyński ma spore
tradycje artystyczne. Pisał między
innymi, że „Popyt na dzieła sztuki
musiał być wielki, skoro jeszcze w
XVII wieku osiedlili się w Cieszynie
malarz Piotr Brygierski (1630-1718),
syn jego Ludwik Antoni (1682-1737)
i rzeźbiarz Ferdynand Zachariasz
Schwabenheim (ok. 1661 do 1688),
pracujący również w Żywcu i Krakowie”.
Wspomniany Piotr Brygierski
był chyba najbardziej znanym cieszyńskim malarzem XVII wieku.
Urodził się prawdopodobnie w
Kraśniku w Wielkopolsce, przez
pewien czas działał w Krakowie. W
klasztorze kamedułów na krakowskich Bielanach można oglądać
jego obraz „Chrzest Chrystusa”,
gdzie zamiast Jordanu namalował
Wisłę na odcinku między Bielanami a Tyńcem.
Później przeniósł się do Cieszyna. 16 stycznia 1678 roku ożenił się
z Elżbietą Herman, cztery lata później przyjął prawa miejskie, czyli
został pełnoprawnym mieszczaninem. Najbardziej znane spośród
jego dzieł powstałych w naszym regionie to portret wotywny kanonika Aleksandra Klaybora w kościele
św. Marii Magdaleny w Cieszynie
i obraz w kościele św. Barbary w
Strumieniu. Przypisuje się mu również autorstwo portretu księcia cieszyńskiego Adama Wacława (15741617), znajdującego się w zbiorach
Muzeum Śląska Cieszyńskiego w
Cieszynie.

♩

Henryka Bittmar

M

ogłoby się wydawać, że w czasach, kiedy część pracowników z konieczności wykonuje swoje
obowiązki zdalnie, a część z powodu
lockdownu nie robi nic lub prawie
nic, zajmowanie się takimi zagadnieniami, jak kultura pracy, jest raczej
nie na miejscu. Ale przecież koronawirusowe obostrzenia nie będą
trwać wiecznie. Wiele firm, instytucji
i zakładów produkcyjnych zresztą
pomimo pandemii na szczęście nie
przerwało pracy. Już teraz wiadomo, że jeszcze całkiem niedawno
wychwalane „open space”, czyli
otwarte przestrzenie biurowe, cieszą
się pośród pracodawców i pracowników coraz mniejszą popularnością.
Pracownicy bogatsi o pandemiczne
doświadczenia nie chcą już wracać
do rozległych biur, w których trudno o zachowanie dystansu. Niektóre
firmy już teraz przerabiają duże pomieszczenia na mniejsze, bardziej
kameralne pokoje. Inne inwestują w
modne ostatnio strefy relaksu, aneksy kuchenne, pomieszczenia, gdzie
można coś przekąsić czy wypić kawę.
To wszystko z nadzieją, że pracownicy kiedyś wrócą z „home oﬃce”...

Kultura pracy u nas i gdzie indziej
Ważna ogólna atmosfera
Nie tylko wielkość pomieszczeń
decyduje o kulturze pracy w danej
firmie. Nie mniej ważne są takie
sprawy, jak niepisane, lecz respektowane normy i obyczaje, sposoby
komunikacji, organizacja czasu
– słowem ogólna atmosfera panująca w firmie. Zdecydowana większość młodszych pracowników
preferuje elastyczny czas pracy i
zróżnicowane formy zatrudnienia.
Ważna, nie tylko dla nich zresztą, jest kultura prowadzenia dyskusji, wymiany zdań i poglądów.
Pracownicy chcą mieć pewność,
że mogą coś powiedzieć, mogą
coś zrobić, mogą mieć wpływ na
rozwiązywanie konkretnych problemów. To ich motywuje i buduje
poczucie odpowiedzialności. W
niektórych firmach i instytucjach
ważny jest tzw. „dress code”, czyli zasady dotyczące ubioru. Niektóre są bardzo surowe, w innych
firmach panuje całkowita dowolność. Elementem kultury pracy
mogą być nawet takie zdawałoby
się nieistotne sprawy, jak przerwy.
Niektórzy pracodawcy wyznacza-

ją je odgórnie, ale coraz więcej jest
takich, którzy decyzję w tej kwestii pozostawiają swoim pracownikom. Warto dodać, że nie ma
czegoś takiego, jak uniwersalna
kultura pracy. Nie zmienia to faktu, że kultura pracy ma ogromny
wpływ na sukcesy lub ich brak w
konkretnej firmie, fluktuację pracowników, efektywność i innowacyjność pracy, opinie partnerów
i konkurentów. Pod warunkiem,
że pracownicy ją zaakceptują i zechcą stać się jej częścią.

Odnaleźć się
w trudnych sytuacjach

Różna jest kultura pracy w czeskich przedsiębiorstwach i urzędach, różne są też obyczaje i kultura biznesowa w innych krajach.
Niebezpieczne jednak może być
uleganie stereotypom – ludzie
rzadko zachowują się zgodnie z
naszymi oczekiwaniami. W każdym razie zanim po pandemii postanowimy poszukać pracy gdzieś
za granicą, warto dowiedzieć się
jak najwięcej o panujących tam
zwyczajach i obyczajach. Łatwiej

przyjdzie potem nawiązać relacje z miejscowymi pracownikami
i pracodawcami, łatwiejsze też
będzie odnajdywanie się w trudnych sytuacjach. I tak na przykład
Niemcy są znani z zamiłowania
do porządku. Od pracowników
oczekuje się zorganizowania,
uczciwości, profesjonalizmu i
punktualności. Kultura pracy w
niemieckiej firmie to rzeczowość,
określona hierarchia, odpowiedzialność. Z kolei Francuzi przywiązują dużą wagę do swojego
ojczystego języka, chociaż większość osób na wyższych stanowiskach zna co najmniej drugi język
obcy, najczęściej angielski. W pracy Francuzi mają opinię bardzo
oficjalnych. Nie lubią się spoufalać ani zapraszać gości do swoich
domów. Włosi, przeciwnie, nie
widzą nic niestosownego w relacjach opartych na otwartości
i spontaniczności. Pracownicy i
partnerzy biznesowi spotykają się
przy wspólnych posiłkach. Ale i
tam hierarchia stanowi ważny element kultury pracy. Z kolei Włosi
darzą szacunkiem ludzi starszych.

Podobnie jak we Francji, także w
wielu włoskich firmach przywiązuje się dużą wagę do stosownego
ubioru. W Szwecji, wbrew dość powszechnym przekonaniom, mogą
zaskoczyć nieformalne relacje pomiędzy pracownikami. Wszyscy
lub prawie wszyscy są ze sobą po
imieniu. Także „dress code” jest
tam o wiele luźniejszy, aniżeli np.
we Francji. Nikogo nie zdziwią tenisówki w biurze. Kultura pracy
ma tam wiele wspólnego z równouprawnieniem,
bezpieczeństwem i komfortem w miejscu
pracy. Podczas gdy na południu
Europy ludzie nie wyobrażają sobie dnia bez sjesty, która pozwala
przetrwać upały, Szwedzi zawsze
znajdą czas na „fikę”, czyli przerwę na kawę. Żaden Europejczyk
zapewne nie byłby skłonny zaakceptować elementów chińskiej
kultury pracy. Chińczycy zatrudnieni w branży technologicznej
podobno spędzają w pracy nawet
całą dobę. Część chińskich firm
zachęca swoich pracowników, aby
nie wracali do domów, a po prostu
sypiali w biurze...
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Można ładować baterie, bo mam złote dziecko
Dawid Kubacki,

polski skoczek narciarski, podzielił się wrażeniami dotyczącymi roli taty

Trzy gole w siatce Sparty
to za mało…

Najważniejsze,
że zdrowie dopisuje

W festiwal strzelecki ze szczęśliwym końcem dla gospodarzy zamienił się niedzielny mecz Fortuna Ligi pomiędzy
piłkarzami Sparty Praga a MFK Karwina. Karwiniacy prowadzili na Letnej 1:0, by ostatecznie schodzić z boiska na
tarczy, przegrywając 3:4. Trzy punkty zdobył Banik Ostrawa, pokonując w kolejnym nerwowym spotkaniu Jablonec
2:1. Goście przy stanie 2:1 zmarnowali „jedenastkę”.

Michał Staszowski, wychowanek klubu SKI Mosty, wywalczył w weekend złoty medal Akademickich Mistrzostw
Republiki Czeskiej w Beskidach. W Białej reprezentant RC w narciarstwie alpejskim poprawił sobie humor
po nieudanych kwalifikacjach do mistrzostw świata. Staszowski był w sobotę najlepszy w slalomie gigancie,
w konkurencji, która w jego prywatnym rankingu pozycjonowana jest niżej od najbardziej ulubionego klasycznego
slalomu. W rozmowie z „Głosem” tryskał jak zawsze pozytywną energią.

Janusz Bittmar

„W

futbol gramy dla
widzów” – mówił
w rozmowie z „Głosem” trener Sparty Praga, Pavel
Vrba. Jego trenerską maksymę w stu
procentach wypełnili piłkarze obu
drużyn w niedzielnym pojedynku
na Letnej. Karwiniacy rzucili się na
rywala z impetem, prowadząc od 7.
minuty po golu Papadopulosa, który wykorzystał błąd bramkarza Nity.
Sparta wyrównała w efektownym
stylu – z rzutu wolnego karwiński
mur rozbił Karlsson. Szwedzki ofensywny pomocnik skompletował w
niedzielę hat tricka, pierwszego w
karierze. Dwie bramki strzelił z kolei
napastnik Karwiny, Michal Papadopulos. 35-letni Papadopulos w okresie karwińskiej przewagi liczebnej,
po wykluczeniu Trávnika, wykrzesał też iskierkę nadziei, zdobywając
w 83. minucie kontaktowego gola na
4:3. Na więcej gości nie było jednak
stać. Na otarcie łez jedna ciekawostka: nikt od czasu samodzielnej czeskiej ligi nie strzelił Sparcie na jej
własnym podwórku trzech bramek,
by w efekcie schodzić z boiska w roli
przegranego. Ta sztuka udała się dopiero piłkarzom Karwiny…
– Oprócz klasycznego przedmeczowego treningu nastawiliśmy
się również na trening mentalny,
tłumacząc piłkarzom, że każdy
przeciwnik, nawet Sparta Praga na
własnym stadionie, jest do pokonania. Niestety wracamy z Pragi bez

punktu, aczkolwiek myślę,
że remis byłby
sprawiedliwym odzwierciedleniem
wydarzeń na
boisku – skomentował
przegrane zawody szkoleniowiec Karwiny,
Juraj
Jarábek. Dla
karwińskiego
szkoleniowca mecze ze
Spartą
mają
szczególny
wydźwięk, albowiem ojciec
obecnego wo• W ofensywnym spotkaniu padło aż siedem bramek. Fot. mfkkarvina
dzireja Karwiny, Stanislav
Jarábek, w swojej trenerskiej karieże stojąc w murze podczas stałego
rze nigdy nie pokonał Sparty – ani
fragmentu gry, nie mogą bawić się w
z Banikiem Ostrawa, ani też z taGumisie. Karlsson sprytnie uderzył
kimi klubami, jak Spartak Trnawa
płasko po ziemi, pokonując najpierw
czy Petra Drnowice w latach 80. i
pierwszą przeszkodę w postaci dry90. ubiegłego wieku.
fującego w powietrzu Smrža, a na– Przegraliśmy ze Spartą trochę na
stępnie również Bolka, który liczył
bramek zdobył do tej pory w barwach
własne życzenie, popełniając dziena zupełnie inny wariant rzutu wolKarwiny napastnik Michal Papadocinne błędy w defensywie – zaznanego w wykonaniu filigranowego
pulos. Jego transfer do zaolziańskiego
szwedzkiego pomocnika.
czył Juraj Jarábek, nawiązując do
zespołu był strzałem w dziesiątkę
kiksu bramkarza Petra Bolka, który
Mniejszą porcję bramek zafunprzy drugim golu Sparty spóźnił się
dowali pustym trybunom piłkarze
z interwencją na przedpolu karnym,
Ostrawy i Jablonca. Banik zwycięa także błędu Vojtěcha Smrža, a dożył na Miejskim Stadionie w Witnika został jednak bramkarz Jan
kowicach 2:1 po bramkach BrazyLaštůvka, który w 62. minucie, przy
kładnie jego podskoku podczas rzulijczyka Dyjana Carlosa de Azevedo
stanie 2:1, wyłapał „jedenastkę” Jatu wolnego Karlssona. Nawet zawodz rzutów karnych. Bohaterem Bablonca. Miloš Kratochvíl wcale nie
nicy w okręgówce wiedzą doskonale,
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spółczesny świat potrzebuje
herosów również w sporcie.
Do rangi mitologicznych bohaterów powoli wyrastają piłkarze
ręczni Banika Karwina, którzy
w ekstraligowych rozgrywkach
są niepokonani od 18 listopada.
Wspaniała zwycięska seria drużyny Michala Brůny została wydłużona w miniony weekend, kiedy to
Banik pokonał na wyjeździe Handball Brno 28:18, nawiązując do
wygranego występu z tym samym
rywalem z ubiegłej środy (34:20).
Karwiniacy przesądzili o jedenastym z rzędu zwycięstwie już w
pierwszej połowie, wygranej różnicą dziesięciu bramek 16:6. Nie była
to jednak typowa zabawa w kotka
i myszkę, albowiem również podopieczni trenera Brůny popełniali
błędy, w tym błędy techniczne.

– O pokazówce z naszej strony
nie może być mowy. Zwyciężyliśmy z prostego powodu: popełniliśmy mniej błędów od przeciwnika
– stwierdził Brůna. W odróżnieniu
od środowego domowego meczu nad Olzą, tym razem zabrakło Banikowi większej jakości w
ofensywie. – Zmarnowaliśmy z
tuzin doskonałych okazji w pierwszej połowie i tyle samo w drugiej odsłonie spotkania w Brnie.
Dla zawodników niech to będzie
przestrogą, zwłaszcza przed konfrontacjami z trudniejszymi rywalami – podkreślił szkoleniowiec
Banika Karwina.
Do kategorii najtrudniejszych
rywali z pewnością należą szczypiorniści Pilzna, z którymi Banik
zmierzy się we wtorek 23 lutego na
własnym parkiecie w hicie 19. kolej-

FORTUNA LIGA

SPARTA PRAGA –
MFK KARWINA 4:3
Do przerwy: 3:2. Bramki: 22., 41.
i 69. Karlsson, 27. Krejčí – 7. i 83.
Papadopulos, 32. Herc. CZK: 72.
Trávník. Karwina: Bolek – Jursa (74.
Haša), Eduardo, Šindelář, Mazáň –
Herc, Smrž – Čmelík (65. Mikuš),
Ostrák (82. Hanousek), Tavares –
Papadopulos.

OSTRAWA –
JABLONEC 2:1

Do przerwy: 2:1. Bramki: 17. i 38.
de Azevedo – 20. Kubista. Ostrawa:
Laštůvka – Fillo, Pokorný, Stronati,
Ndefe – de Azevedo (90. Buchta),
Jánoš, Tetour (90. Kaloč), Holzer (80.
Svozil) – Zajíc (46. Kuzmanovič), O.
Šašinka (78. Mena).
Lokaty: 1. Slavia Praga 51, 2. Sparta
Praga 41, 3. Jablonec 35,… 6. Ostrawa 29, 11. Karwina 24 pkt. W nast.
kolejce: Pardubice – Ostrawa (sob.,
14.00); Karwina – Liberec (niedz.,
14.00)

uderzył źle, ale Laštůvka wykazał
się świetnym instynktem, broniąc
karnego w stylu Jerzego Dudka.
– Laštůvka zapewnił nam komplet
punktów, bez dwóch zdań – skomplementował golkipera Banika boczny obrońca Martin Fillo, który zaliczył na flance świetne spotkanie. 

Złoty medal wywalczony w Akademickich Mistrzostwach Republiki Czeskiej to taka satysfakcja
dla ciebie po nieudanych kwalifikacjach do mistrzostw świata, czy
coś więcej?

– Awans do mistrzostw świata w
narciarstwie alpejskim był w tym
sezonie moim priorytetem, ale
niestety nie udało się. Staram się
czerpać radość z każdej chwili, z
każdego dobrego wyniku, a za taki
należy uznać zwycięstwo w akademickich mistrzostwach, tym bardziej, że konkurencja w Białej była
duża. Triumfowałem w dodatku w
slalomie gigancie, który nigdy nie
był moją koronną konkurencją.
Zawsze wolałem klasyczny slalom,
dyscyplinę techniczną, od szybkościowej.

Czy kluczem do sukcesu na stoku
w Białej był fakt, że to właściwie
twoja ulubiona treningowa baza?

– Tak, tutejszą nartostradę znam
na wylot. Warunki w Białej były w
weekend typowo zimowe, co skwitowałem z zadowoleniem, dając z
siebie wszystko.

Ubiegły sezon spisałeś z powodu
kontuzji na straty, ale wróciłeś w
dobrej formie i niewiele zabrakło,
żeby wystartować w mistrzostwach świata. Czujesz niedosyt?

powalczyć o punkty w końcówce sezonu. Z powodu pandemii
koronawirusa kryteria dotyczące
awansu do mistrzostw świata były
w tym roku dużo ostrzejsze. Do tej
pory przepustkę do czempionatu
zdobywało czołowych 350 narciarzy, teraz ta liczba została zredukowana do 250 najlepszych narciarzy
w rankingu FIS. Na chwilę obecną,
według najnowszego zestawienia,
należy mi się 318. miejsce, a więc
zabrakło niewiele. Liczy się też
średnia dwóch najlepszych wyników w sezonie i gdyby uwzględnić
mój najlepszy rezultat, to byłbym
teraz na 240. miejscu, ale biorąc
pod uwagę średnią, to wychodzi
miejsce poza czołową 300. W tym
sezonie radowałem się m.in. z
szóstego miejsca w zawodach w
Zagrzebiu, zabrakło jednak powtarzalności. Zabrakło też trochę
szczęścia, bo albo z powodu pandemii zawody zostały odwołane,
albo też z powodu obfitych opadów
śniegu nie można było przygotować odpowiednich warunków do
rywalizacji i wyścigi skreślano z kalendarza sezonu. Często było tak,
że wyruszałem w trasę na zawody,
ale w połowie drogi zawracałem.
Przykrą niespodziankę zgotowali
nam ostatnio chociażby organizatorzy zawodów w Słowenii, którzy
przegrali walkę z pogodą, odwołując zawody w ostatniej chwili z powodu śniegu.

Cała czeska kadra narciarzy alpejskich przeszła podobno COVID-19, poza tobą. To chyba ko-

lejny dowód na to, że prawdziwy
Gorol, jak ty, wytrzymuje więcej
od zwykłego śmiertelnika…

– Koronawirus pojawił się w ekipie
w lipcu, tuż przed wyjazdem na
obóz kondycyjny na Litwie. Zrezygnowano więc nie tylko z wyjazdu
na Litwę, ale również z pozostałych
letnich treningów. Ja skorzystałem
z okazji i zaliczyłem obóz przygotowawczy z kadrą juniorów, ale tam
zwichnąłem sobie z kolei kostkę.
Dopiero w listopadzie wszystko
się unormowało, a cała seniorska
reprezentacja, włącznie ze mną,
mogła spokojnie trenować w Skandynawii. Dwa razy dziennie na
nartach, do tego wieczorne zajęcia
kondycyjne, a więc wreszcie było
tak, jak być powinno.

Do końca stycznia 2022 można
walczyć o kwalifikację olimpijską.
Rozumiem, że start w zimowych
igrzyskach 2022 w Pekinie to twoje marzenie numer jeden?

– Tak, a marzenia są po to, żeby
je spełniać. Nie wiadomo do końca, ile miejsc zostanie zarezerwowanych dla czeskiego związku. O
bilet może więc powalczyć czterech, ale ewentualnie też ośmiu
narciarzy. Chciałbym się znaleźć
w tym gronie szczęśliwców, ale
zdaję sobie sprawę z tego, że łatwo
nie będzie. Pociesza mnie jednak
fakt, że obecnie w reprezentacji
RC nie ma klasycznego lidera,
gwiazdora z prawdziwego zdarzenia. Tworzymy jeden zespół i każdy ma szansę, żeby przebić się do
Pekinu.

• Michał Staszowski na brak śniegu nie może narzekać. Fot. ARC

Twoje najbliższe plany?

– Nastawiam się obecnie na starty w Pucharze Europy. Kiedyś to
może i był uboższy brat Pucharu
Świata, ale sytuacja uległa zmianie i również czołowi zawodnicy
z narciarskiego peletonu nie traktują Pucharu Europy po macoszemu. W połowie tygodnia wybieram się na zawody do Szwajcarii i
mam nadzieję, że wszystko wypali, włącznie ze śniegiem. Mój plan

minimum to awans do drugiej
serii.

Akurat na warunki śniegowe nie
możemy w tym roku raczej narzekać…

– Tak, to prawda. Jest go nawet za
dużo, o czym wspominałem wcześniej. Cieszę się, że jak wracam do
domu z długiej wyprawy, to w oddali majaczą urocze, ośnieżone Beskidy. 


STRABAG RAIL EKSTRALIGA

HANDBALL BRNO
– HCB KARWINA
18:28
Do przerwy: 6:16. Karwina: Mokroš,
Marjanović – Patzel 9, Gromyko, Jan
Užek 2, Solák 2, Široký 2, Růža 1, S.
Mlotek 4, Plaček 1, Nantl, Nedoma
3, Skalický 3/1, Franc, Urbański 1,
Noworyta.
Lokaty: 1. Karwina 30, 2. Pilzno 27,
3. Dukla Praga 22 pkt.
• Banik Karwina był poza zasięgiem drużyny spod Szpilberka.

Fot. handballbrno.cz

ki Strabag Rail Ekstraligi. Pojedynek pierwszego z drugim zespołem
tabeli rozpoczyna się o godzinie
20.15. Bezpośrednią transmisję z
meczu pokaże stacja ČT Sport.

Janusz Bittmar

– Trochę tak, ale najważniejsze, że
zdrowie dopisuje i mogę jeszcze

Seria zwycięstw wydłużona
W

9

– To dobra wiadomość dla
wszystkich fanów szczypiorniaka,
którzy na chwilę obecną nie mogą
kibicować bezpośrednio na stadionach. Dla nas pojedynek z Pilznem

będzie prawdziwym świętem i postaramy się nie zawieść oczekiwań
– powiedział wczoraj „Głosowi”
Marek Michalisko, dyrektor sportowy Banika Karwina. (jb)

RETROSKOP

W

ładysław Żmuda, polski piłkarz grający na pozycji obrońcy, jeden z najlepszych defensorów
w historii polskiego futbolu, był
bohaterem ubiegłotygodniowego
Retroskopu. Dla tych, którzy podłączyli się do „retro-grupy” dopiero
w tym numerze, spieszę z wytłumaczeniem zasad gry: w tej zabawie
chodzi o rozszyfrowanie „tajemniczego” bohatera na zdjęciu. Raz na
cztery odcinki do jednego z Was trafi voucher o wartości 500 koron do
sieci sklepów Sportisimo.
W tym tygodniu znajdujemy się
na kolejnej lotnej premii, a więc
miło mi poinformować, że w redakcji czeka voucher dla Romana
Janiczka z Nawsia.

PYTANIE NR 45

Bohaterka dzisiejszej odsłony jest
symbolem kobiecego piękna w
sporcie, który od zawsze generował wielkie emocje. Jedna z najlepszych polskich florecistek w
historii sięgnęła po dwa medale
olimpijskie – srebro w Sydney 2000
i brąz w Atenach 2004. Oprócz
floretu zaskarbiła sobie serca publiczności również na ekranach TV
– w „Tańcu z gwiazdami” i serialu
„Wszyscy kochają Romana”. Była
żołnierzem 3 Batalionu Zabezpieczenia Dowództwa Wojsk Lądowych w Warszawie.
Na odpowiedzi czekam do najbliższej niedzieli pod adresem: bittmar@glos.live. (jb)

Fot. ARC
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I N F O R M AT O R
WŁADYSŁAW ŁABUDEK (5 II 1940-5 II 2021)

Z Karpętnej do Bonn i Tallina
P

o ojcu stonawianin, po matce
trzyńczanin, z zamieszkania
karpęcanin. Był właściwie
moim sąsiadem, a znalazł się tu
w taki oto sposób. Matka, pracownica Huty Trzynieckiej, otrzymała mieszkanie w tzw. budynkach
(cztery okazałe budowle), które
huta postawiła na Karpętnej w
okresie międzywojennym, co gwarantowało ich wysoką, jak na tamte
czasy, jakość.
Osiadła tu z synem niedługo po
wojnie i po zaliczeniu ludówki młody Władek codziennie przemierzał
drogę do bystrzyckiej wydziałówki
piechotą, a potem rowerem, najczęściej ze Stasiem Kluzem, który
stał się Jego serdecznym kolegą.
Drogi mają to do siebie, że zbliżają
ludzi. I tak było również w tym wypadku. Nie miał pociągu do sportu,
więc tylko rzadko grywał z nami na
miedzach w piłkę czy w hokeja na
Liberdowym stawie. Szczególnie
sławne były tu derby dziedziniorzy z budónczorzami. Nie bronił
ich barw i honoru, za to namiętnie
lubił czytać, stąd Jego cotygodniowe wizyty w miejscowej bibliotece,
prowadzonej najpierw przez Józefa
Bajtka, potem przez mojego ojca,
który sprowadzał dla Niego rzadko
dostępne tytuły. Już w szkole bystrzyckiej wyrastał ponad innych.
Nazywano go „jedynkorzym” i chlubą szkoły. Skończyły się sielankowe
lata bystrzyckie, do których najczęściej i myślami, i w rzeczywistości
wracał, zaczęły się cieszyńskie w
Jedenastoletniej Szkole Średniej. I
tu znamienny epizod. O przyjęcie
do niej ubiegało się 88 uczniów,
którzy stanęli do egzaminów wstępnych. Po ich podsumowaniu okazało się, że najlepszy z nich okazał
się Władek Łabudek. Teofil Potysz,
dyrektor szkoły bystrzyckiej, kazał
zgromadzić wszystkich uczów, by
Mu podziękować za jej wspaniałą

reprezentację. I dać Go
wszystkim za
wzór. Humanistą był zdecydowanym,
co potwierdzą
Jego koledzy
z tamtych lat,
a co zaważyło
także na Jego
kierunku studiów. Co nieco zaważyłem
na nich osobiście, jako że
w czasie Jego
matury byłem
warzonym
pieczonym
prażaninem
już dwa lata.
Naturalnym
sposobem stałem się Jego
doradcą i po
części opiekunem. Wybrał filozofię
i historię w czasie, kiedy wykładali
tam znakomici profesorowie, Machovec, Sobotka i inni, toteż studia
dały Mu gruntowną wiedzę humanistyczną, którą spożytkował w latach późniejszych i w dyplomacji, i
podczas robienia doktoratu (PhDr).
Nigdy też nie brakowało Go na spotkaniach zaolziańskich studentów.
Ich punkt zborny był na tzw. Můstku, na dole placu Wacława, przed
barem Koruna. Co piątek o piątej
po południu ustalano tu program i
wyruszano w miasto. Po promocji w
roku 1962 już nie wrócił nad Olzę. W
Pradze założył rodzinę, tu przyszły
na świat Jego dzieci – syn Jerzy i
córka Daniela, tu zaczął pracować w
Bibliotece Narodowej, tutaj doskonalił się w językach, co później także zaważyło na Jego karierze. Kiedy
wybierano stosownych kandydatów na placówki dyplomatyczne, a

• Spotkanie z Václavem Havlem (z
prawej) 4. 4. 2000, przed odjazdem na
misję do Estonii. Fot. Archiwum Rodzinne
sprawdzano gruntownie ich kwalifikacje merytoryczne i językowe,
przeszedł przez gęste sito weryfikacji i został skierowany, a było to w
1. połowie lat 90. ub. wieku, na placówkę w Bonn jako wiceambasador,
pierwszy zastępca ambasadora, którym był wówczas Jiří Gruša, germanista, poeta, tłumacz i dyplomata.
Starszy od Władysława o dwa lata,
znali się ze studiów, Gruša bowiem
także słuchał wykładów z filozofii.
W czasie niemieckim spotykał się nasz rodak z wielkimi tego
świata, m.in. Helmutem Kohlem,
Hansem-Dietrichem Genscherem,
Romanem Herzogiem, co dokumentują zdjęcia w Jego prywatnym
albumie. Jeździł po Niemczech z
wykładami, czynnie uczestniczył
w znaczących konferencjach międzynarodowych, a Jego wystąpienia zyskiwały uznanie za wysoki
poziom merytoryczny.

Skończyła się kadencja nad Renem, wraca do MSZ-u, gdzie dyrektoruje Departamentowi Analiz
i Planowania, i to w czasie, kiedy
premierem był obecny prezydent
Miloš Zeman. Ten powierza naszemu ziomkowi misję zorganizowania czeskiej ambasady w Tallinie.
Wykonał ją sprawnie i jako pierwszy czeski dyplomata w Estonii
przyjmował właśnie Miloša Zemana, wizytującego w roli szefa rządu
tę placówkę.
Minęły cztery lata, wraca do
Pragi, wykłada nauki społeczne i
dyplomację na Uniwersytecie Rolniczym (przedtem pracował tam
na początku lat 90.), a studenci
uwielbiają Go za pragmatym, którym kieruje się w swoich zajęciach.
Nie bawi się zbytnio w teorię, ale
przekazuje im to, co przydatne dla
życia. Cieszyński etos pracy u podstaw dał tu znać o sobie wyraźnie.

Skończył się okres akademicki
i były ambasador staje się emerytem, pisze pamiętnik dla swoich
dzieci, by wiedziały, skąd i jaki
Jego ród.
W Pradze wyszukiwał Cieszyniaków. Grzała Go nasza gwara i cieszyńskie wiadomości, szczególnie
radował się na bystrzyckie spotkania wydziałówkorzy, na których bywał prawie zawsze. Często dzwonił
do Hani Rusz, ich organizatorki,
dopytując się, czy na Dzień Dziecka, bo wtedy się odbywały, zobaczą
się Na Szkubni czy gdzieś indziej.
Bywało, że coś stanęło mu na drodze, wtedy pisał obszerne listy ilustrowane zdjęciami, by koleżeństwo
wiedziało, co się z Nim dzieje. Wracał tu z potrzeby serca, gdyż, jak
napisał Adam Mickiewicz, „kraj lat
dziecinnych, on zawsze zostanie,
święty i czysty jak pierwsze kochanie”. Zachwycał się podbeskidzkimi
wioskami, nawet zamierzał tu nabyć dom, najchętniej w Cisownicy,
gdzie pełno łąk, pól i spokoju. Niestety, nie zdążył. Wszystko pozostało w krainie marzeń.
Władysław Łabudek był na wskroś
„naszym człowiekiem”, wszędzie
i zawsze głosił, że jest Polakiem z
Zaolzia, że Jego szkoły były polskie,
które wyraźnie Go sformowały na
całe życie. I szedł drogą, wytyczoną
przez Karpętną, szkoły w Bystrzycy
i w Czeskim Cieszynie. I, jak widać,
nie zrujnowało to Jego kariery, ale
wręcz przeciwnie.
Nie spocznie w cieszyńskiej ziemi, ale ona powinna o Nim pamiętać jako o swoim wiernym synu,
który przemierzył szmat świata,
by ugruntować w sobie i w nas tę
prawdę, że cudze chwalimy, a swego nie znamy. Zmarł w dzień, kiedy obchodziłby swoje 81. urodziny.
Czas przyjścia i odejścia jakże symbolicznie został tu spleciony.
Daniel Kadłubiec

Kolejna konsultacja projektów
K

ancelaria Kongresu Polaków w RC przypomina, że
wnioski projektowe do Funduszu
Rozwoju Zaolzia Kongresu Polaków zgłoszone w kancelarii do 30
kwietnia 2021 r. będą oceniane na
posiedzeniu Komisji Grantowej w
czerwcu. Wnioski dostarczone po

tej dacie przejdą do następnego
kwartału.
W poniedziałek, 12 kwietnia, o
godz. 15.00 w Centrum Coworkingowym (nad czeskocieszyńskim
klubem „Dziupla”) rozpocznie się
natomiast kolejne spotkanie mające na celu konsultację projek-

tów. Jak zwykle, jego uczestnicy
powinni znać przynajmniej ogólny zarys własnych zamiarów projektowych (cele, program, nazwę,
termin realizacji). – Ze względu
na roboczy charakter spotkania
liczba miejsc jest ograniczona
do 10 osób. Udział prosimy po-
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WTOREK 16 LUTEGO
Dnia 18 lutego minie 10. rocznica, kiedy nas na zawsze
opuścił Kochany

śp. WŁADYSŁAW KWAŚNICA
ze Skrzeczonia

Wszystkich, którzy Go znali, o chwilę wspomnień proszą najbliżsi.
GŁ-105

W dniu 28 stycznia 2021 obchodziłaby 100. rocznicę urodzin nasza Droga

śp. EMILIA SIOSTRZONKOWA
a 17. 2. 2021 upłynie 10 lat od Jej śmierci.
Z kolei dnia 12 lutego 2021 minęła 16. rocznica śmierci naszego Drogiego

śp. JÓZEFA SIOSTRZONKA
Z miłością i szacunkiem wspominają córka i wnuczki z rodzinami.

NEKROLOGI

W głębokim żalu pogrążeni zawiadamiamy, że dnia 10
lutego 2021 zmarł w wieku 87 lat Towarzysz

WŁADYSŁAW PĘCIKIEWICZ

długoletni pracownik ČSTV z Karwiny
Jego zwłoki zostały złożone w grobie rodzinnym
w Karwinie 2. Małżonka z rodziną.
GŁ-119

Zniknął nam z oczu, lecz nigdy z serca...
W głębokim żalu pogrążeni zawiadamiamy wszystkich krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 13 lutego 2021 zmarł po długiej chorobie w wieku niespełna
78 lat nasz Kochany Mąż, Ojciec, Teść, Dziadek, Brat,
Szwagier, Wujek, Kolega i Sąsiad

śp. BRUNO WRÓBEL

zamieszkały w Suchej Górnej,
pochodzący z Olbrachcic
Zgodnie z życzeniem naszego Drogiego Zmarłego
ostatnie pożegnanie odbędzie się w najwęższym gronie rodzinnym. O wspomnienie i modlitwę prosi rodzina.
GŁ-117

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci aktywnego
członka naszego Koła

śp. BRONISŁAWA WRÓBLA
Żonie Marcie oraz synom Danielowi i Kamilowi z Rodzinami składamy
wyrazy szczerego współczucia.
Zarząd MK PZKO w Suchej Górnej, Klub Kobiet, Klub Chłopa oraz Chór
„Sucha”.
GŁ-120

śp. JÓZEFA DWOROKA
z Suchej Górnej

Zasmucona żona z najbliższymi.

CO NA ANTENIE

„Głos” należy do Stowarzyszenia
Dzienników
Mniejszości Narodowych i Etnicznych Europy MIDAS

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

GŁ-116

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.katowice.pl/Zaolzie.

www.glos.live

5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morderstwo (s.) 9.45 Pr. rozrywkowy 10.30
List do ciebie 11.30 AZ kwiz 12.00 Południowe wiadomości 12.30 Sama w
domu 14.00 Wszystko, co lubię 14.30
Życzenie 14.40 Zła krew (s.) 15.55 Napisała: Morderstwo (s.) 16.45 Podróżomania 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne
owce 18.00 Wiadomości regionalne
18.25 Gdzie jest mój dom? 18.55 Prognoza pogody, wiadomości, sport
20.10 Doktor Martin (s.) 21.05 Dobry
adres (s.) 22.00 Czwarta gwiazda (s.)
22.55 Komicy na piątkę 23.55 Kryminolog (s.) 0.55 AZ kwiz.

POLECAMY

TVC 2

5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne
przedszkole 9.00 Cudowna planeta
9.50 Czeskie ślady na brzegach Bajkału 10.55 Cuda starożytności 11.35
Dziennik młodych 12.25 Nie poddawaj się plus 12.55 Nie poddawaj się
13.20 Historie współczesnej medycyny 13.40 Skrzydła wojny 14.25 Marco Polo 15.20 Budowniczy statków
16.05 Królestwo natury 16.30 Dzwięki natury 17.20 Wspaniała Ameryka
18.15 W kamperze po Czechach 18.45
Wieczorynka 19.00 Na hulajnodze
19.15 Magazyn religijny 19.50 Wiadomości w czeskim j. migowym 20.00
Stalingrad 20.55 Biały fenomen 21.50
Projekt nazizm 22.45 Grantchester
(s.) 23.35 Doktor Foster (s.)

• Historie współczesnej medycyny
Wtorek 16 lutego,
godz. 13.20
TVC 2

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.) 13.10
Przychodnia 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 Anatomia życia (s.) 21.20
Weekend 22.20 Zabójcza broń (s.)
23.10 Mentalista (s.) 0.50 Castle (s.).

• Ostatnie dni Jezusa Chrystusa
Środa 17 lutego,
godz. 15.55
TVC 2

5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne
przedszkole 9.00 Piotrogród 10.00
Go! 10.30 Dźwięki natury 11.20 Pro-

5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morderstwo (s.) 9.45 Knedle 10.05 Grzeszni
ludzia miasta Pragi (s.) 11.00 Wszystko, co lubię 11.30 AZ kwiz 12.00 Południowe wiadomości 12.30 Sama w
domu 14.00 Syn 14.15 Ojciec Brown
(s.) 15.05 Zawodowcy (s.) 15.55 Napisała: Morderstwo (s.) 16.45 Wszystko,
co lubię 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne
owce 18.00 Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie jest mój dom? 18.55
Prognoza pogody, wiadomości, sport
20.10 Doktor Martin (s.) 21.00 Gejzer
21.30 Pr. dyskusyjny 22.30 Na tropie
22.55 Miejsce zbrodni – Berlin (s.)
0.25 AZ kwiz.
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne
przedszkole 9.00 Zamarznięta planeta 9.50 Natura paradoxa 10.30
Wspaniała Ameryka 11.20 Tajemnice Watykanu 12.20 Duże maszyny
13.05 Aleksander Wielki 13.50 Wojna
lotnicza 1914-1916 14.45 Przez ucho
igielne 15.15 Stalingrad 16.00 Europa dziś 16.35 Tysiące smaków ulicy
17.20 Generałowie 18.15 Mistrzowie
medycyny 18.45 Wieczorynka 19.00
Przygody nauki i techniki 19.25 Czeskie wsie 19.50 Wiadomości w czeskim j. migowym 20.00 Najciekawsze miasta świata 21.00 Czeskie cuda
21.30 Zakazany bóg 21.55 Zamek w
Czechach (film) 23.30 Queer 0.00
Fargo (s.).

NOVA

5.55 Śniadanie z TV Nova 9.05 Ulica
(s.) 10.00 Małe miłości 11.00 Co o tym
sądzą Czesi 12.00 Południowe wiadomości 12.30 Mały Sheldon (s.) 13.10
Przychodnia 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 Przychodnia w różanym
ogrodzie (s.) 21.35 Gwiezdne życie
22.10 Zabójcza broń (s.) 23.00 Mentalista (s.) 0.40 Castle (s.).

TVC 1

TVC 2

6.15 Iron Man (s. anim.) 7.00 Nowy
dzień 9.10 M.A.S.H. (s.) 10.25 Czas na
miłość (film) 12.25 Strażnik Teksasu
(s.) 13.25 Policja Hamburg (s.) 15.25
Agenci NCIS (s.) 16.25 Policja w akcji
17.25 Wiadomości kryminalne 17.50
Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości
19.55 Showtime 20.15 Pielęgniarki
(s.) 21.35 Show Jana Krausa 22.45
Skarby ze strychu 23.50 Policja w akcji 0.50 Agenci NCIS (s.).

TVC 2

ŚRODA 17 LUTEGO
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morderstwo (s.) 9.45 Światowa dziewczyna
10.50 Alfons Karásek w kurorcie
(film) 11.30 AZ kwiz 12.00 Południowe wiadomości 12.30 Sama w domu
14.00 Pr. rozrywkowy 15.00 Gniazdo
(s.) 15.55 Napisała: Morderstwo (s.)
16.45 Podróżomania 17.15 AZ kwiz
17.40 Czarne owce 18.00 Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie jest mój
dom? 18.55 Prognoza pogody, wiadomości, sport 20.10 Grzeszni ludzie
miasta Pragi (s.) 21.05 Hercule Poirot
(s.) 22.45 Niezwykłe losy 23.40 Sprawy detektywa Murdocha (s.) 0.25 AZ
kwiz.

PRIMA

TVC 1

NOVA

6.15 Iron Man (s. anim.) 7.00 Nowy
dzień 9.10 M.A.S.H. (s.) 10.25 Ten jedyny (film) 12.25 Strażnik Teksasu
(s.) 13.25 Policja Hamburg (s.) 15.25
Agenci NCIS (s.) 16.25 Policja w akcji
17.25 Wiadomości kryminalne 17.50
Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości
19.55 Showtime 20.15 Slunečná (s.)
21.40 7 przypadków Honzy Dědka
22.50 Złote rączki 23.25 Policja w akcji 0.25 Agenci NCIS (s.).

Mały Sheldon (s.) 13.05 Przychodnia
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
Zamieńmy się żonami 21.35 Małe miłości 22.30 Zabójcza broń (s.) 23.20
Mentalista (s.) 0.55 Castle (s.).

CZWARTEK 18 LUTEGO

PRIMA

Tutaj na zawsze pozostanie Twój ślad...

Składamy serdeczne podziękowania dr Zajączkowej za przykładną
opiekę w trakcie choroby, zaś wszystkim krewnym, przyjaciołom,
współpracownikom, sąsiadom, MK PZKO w Suchej Górnej, umundurowanym górnikom za wyrazy współczucia, wieńce, kwiaty oraz udział
w ostatnim pożegnaniu

twierdzić najpóźniej do 9 kwietnia, wysyłając e-maila na adres:
smp@centrum.cz – informuje
Kancelaria Kongresu Polaków i
przypomina, że każdy uczestnik
spotkania powinien także zabrać
ze sobą laptop.
(wik)

Przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury RC wydaje Kongres Polaków w RC, ul. Grabińska 33, 737 01 Czeski Cieszyn, IČO: 00535613, w wydawnictwie POL-PRESS, s.r.o. IČO:
26792575 • Adres: Redakcja „Głosu”, ul. Strzelnicza 28, Czeski Cieszyn 737 01 • Redaktor naczelny: Tomasz Wolff, wolff@glos.live • Zastępca redaktora naczelnego, redaktor sportowy: Janusz Bittmar, bittmar@glos.live • Redaktorzy terenowi: Danuta Chlup, danuta.chlup@glos.live • Witold Kożdoń, kozdon@glos.live • Szymon Brandys, brandys@glos.live • Fotoreporter: Norbert Dąbkowski, dabkowski@glos.live • Doradca ds. reklamy: Beata Schönwald, beata.schonwald@glos.live • Projekt makiety: Jacek Utko • Telefony: sekretariat/centrala
558 731 766, e-mail: info@glos.live • www.glos.live • Pismo wychodzi we wtorki i piątki • Dostawę prenumeratorom prowadzi Česká pošta, s.p., oddělení periodického tisku, Olšanská
38-9, 225 99 Praha 3. Zamówienia: www.periodik.cz, e-mail: postabo.prstc@cpost.cz • Reklamacje tel. 800 300 302 • Kolportaż: PNS, a.s. • Druk: CZECH PRINT CENTER a. s. Na Rovince 876,
720 00 Ostrava-Hrabová • Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzega sobie również prawo ich redagowania i skracania • Numer ewidencyjny Ministerstwa Kultury RC:
MK ČR E 588, nr Indeksu 42501, ISSN 2570-8708.

GŁ-118

TVC 1

jekt nazizm 12.15 Nasza wieś 12.40
Ręce, koło, glina 13.10 Tysiące smaków ulicy 14.00 Magazyn chrześcijański 14.30 Runway 06-24 15.30
Klucz 15.55 Ostatnie dni Jezusa
Chrystusa 16.55 Tajemnice Watykanu 17.50 Biały fenomen 18.45 Wieczorynka 18.55 Babel 19.25 Kawałek
drewna 19.50 Wiadomości w czeskim
j. migowym 20.00 Kamera w podróży 21.00 Mistrzowie medycyny 21.30
Generałowie 22.25 Lotnicze katastrofy 23.10 Łowca (s.) 0.15 Seks, kłamstwa i motyle.

• Zamarznięta planeta
Czwartek 18 lutego,
godz. 9.00
TVC 2

NOVA

5.55 Śniadanie z TV Nova 9.00 Ulica
(s.) 9.55 Anatomia życia (s.) 11.00 Co
o tym sądzą Czesi 12.00 Południowe wiadomości, sport, pogoda 12.30

PRIMA

6.15 Iron Man (s. anim.) 7.00 Nowy
dzień 9.10 M.A.S.H. (s.) 10.25 Poproszę do tańca (film) 12.25 Strażnik
Teksasu (s.) 13.25 Policja Hamburg
(s.) 15.25 Agenci NCIS (s.) 16.25 Policja w akcji 17.25 Wiadomości kryminalne 17.50 Nakryto do stołu! 18.55
Wiadomości 19.55 Showtime 20.15
Slunečná (s.) 21.35 Wydział kryminalny (s.) 22.55 Tak jest, szefie! 0.00
Policja w akcji.
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POST SCRIPTUM
LOGOGRYF

UŚMIECHNIJ SIĘ

Rozwiązaniem jest nazwa miasta w centralnej Polsce, na prawach powiatu. Trzecie co do wielkości
miasto w województwie kujawsko-pomorskim, położone nad Wisłą, przy ujściu Zgłowiączki. Jest siedzibą powiatu i historyczną stolicą Kujaw…
1. mała Malwina
2. bera, odmiana
owoców gruszy lub
rzeka w zachodniej
Polsce
3. przelotny, krótkotrwały romans, flirt
4. maszyna rolnicza
do oddzielania ziaren od kłosów, kolb,
strąków
5. amia, drapieżna
ryba z amiowatych
6. Diego Armando...,
argentyński piłkarz
7. wieś w mazowieckim, w powiecie
mińskim, w gminie
Halinów
8. Alicja, piosenkarka,
śpiewa „Być kobietą”
9. drobny przedmiot
przynoszący szczęście
Wyrazy trudne lub
mniej znane: MĘKŁAWKA, MROWISKA

MINIKWADRAT MAGICZNY I
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Rozwiązaniem logogryfu jest dokończenie fraszki Jana Izydora Sztaudyngera:
„Lustro ma zgagę,
wszystko mu się…”

1.-4. badanie opinii publicznej
lub próbnik kosmiczny
3.-6. niewypalona cegła lub
producent oprogramowania
graficznego
5.-8. pisemne zobowiązanie do
pokrycia długu, powinność,
obowiązek
7.-10. lokalna, na miejscu
przestępstwa
9.-12. lekko pikantna pasta
warzywna popularna na
Bałkanach
11.-2. statek powietrzny z
gondolą

2

3

4

Poziomo i pionowo jednakowo:

Wyrazy trudne lub mniej
znane: ADOBE

1

Wyrazy trudne lub
mniej znane: AKRA

2

1

MINIKWADRAT MAGICZNY II

1. morski ssak z płetwami o cennym
futrze
2. biała chmurka na
niebie
3. roślina przyprawowa, fenkuł
4. stolica i port
Ghany

A



Wyrazy trudne lub
mniej znane: NADI

1

M

LOGOGRYF ŁAMANY

Poziomo i pionowo jednakowo:

1. konspekt, pierworys, szkic, schemat
2. powieść Bolesława Prusa
3. celowe, równoczesne zagranie
kilku (co najmniej
trzech) dźwięków
4. rzeka i miasto w
Republice Fidżi

1

2

3

4

1

2

3

W

śród autorów poprawnych rozwiązań zostanie
rozlosowana książka. Rozwiązania prosimy

przysyłać na e-mail: info@glos.live. Termin ich nadsyłania
upływa w piątek 26 lutego 2021 r. Nagrodę z 2 lutego
otrzymuje Marta Mattes z Trzyńca. Autorem dzisiejszych

4

łamigłówek jest Jan Kubiczek.

Rozwiązanie minikwadratu magicznego I
z 2 lutego: 1. MILA 2. INGOT 3. LOTTO 4. ATOM
Rozwiązanie minikwadratu magicznego II
z 2 lutego: 1. PECH 2. ELIZA 3. CZAPA 4. HASS
Rozwiązanie logogryfu z 2 lutego:
BRZEŹNICA
Rozwiązanie logogryfu łamanego z 2 lutego: ZŻARŁA

