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Biden w Polsce 
i na Ukrainie 

Prezydent Stanów Zjedno-
czonych Joe Biden (na 
zdjęciu) zakończył w środę 
wizytę w Polsce. Zdaniem 

wiceszefa polskiego Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych Pawła Ja-
błońskiego była ona potwierdze-
niem, że decyzja o wsparciu Ukra-
iny jest nadal mocno aktualna. 

– To jest tak ważne, bo Rosja i jej 
sojusznicy próbują cały czas grać 
na nasze zmęczenie – podkreślił 
wczoraj wiceminister w rozmowie 
dla Polskiego Radia 24. 

We wtorek prezydent USA spo-
tkał się z polskim prezydentem 
Andrzejem Dudą. W Arkadach 
Kubickiego w Warszawie wygłosił 
przemówienie do narodu polskie-
go. 

– Będziemy bronić suwerenno-
ści narodów i demokracji; nie po-
winno być żadnych wątpliwości 
– nasze wsparcie dla Ukrainy nie 
będzie zachwiane, a zobowiązania 

NATO to święta przysięga obronie-
nia każdej piędzi terytorium kra-
jów sojuszu – mówił Biden. 

Podkreślił również, że wzmac-
niane są sankcje nałożone na Rosję 
i zapewnił: 

– Będziemy się starali o to, 
aby wszyscy, którzy dopuścili się 
zbrodni wojennych, ponieśli karę, 
żeby poddani byli wyrokowi spra-
wiedliwości. 

W poniedziałek Joe Biden od-
wiedził niespodziewanie Ukrainę. 
Wizyta była ze względu na bez-
pieczeństwo niezapowiedziana. 
Prezydent USA spotkał się w Ki-
jowie z ukraińskim prezydentem 
Wołodymyrem Zełenskim. Obiecał 
Ukrainie nowy pakiet pomocy woj-
skowej o wartości 500 mln dolarów 
(przeszło 11 mld koron). 

Według dziennika „The New 
York Times”, Biden podróżował od 
polskiej granicy do Kijowa pocią-
giem.  (dc) 

Ten atak 
wstrząsnął światem
WYDARZENIE: Dziś mija rok od napaści Rosji na Ukrainę. 24 
lutego ub. roku prezydent Rosji Władimir Puti n wydał rozkaz do 
rozpoczęcia „operacji specjalnej na Donbasie”. Jeszcze tego samego 
dnia ataki powietrzne i lądowe objęły cały kraj. Chociaż Kreml 
obiecywał sobie szybkie zwycięstwo, nawet po upływie roku nie 
doszło do zawieszenia broni, a Ukraina nadal dzielnie odpiera ataki 
najeźdźcy.

Beata Schönwald

R
osyjska inwa-
zja na Ukrainę 
sprzed roku 
p o t w i e r d z i ł a , 
że wojna rosyj-
sko-ukraińska, 
której początki 

sięgają lutego 2014 roku, tak na-
prawdę nigdy się nie skończyła. 
Pomimo to „operacja specjalna” 
Putina wstrząsnęła jak nigdy dotąd 
opinią publiczną oraz spotkała się 
z  głośnym sprzeciwem niemal ca-
łego świata. Organizacje między-

narodowe i rządy krajów błyska-
wicznie nałożyły na Rosję sankcje 
gospodarcze oraz zadeklarowały 
wsparcie wojskowe i humanitarne 
dla Ukrainy.

W odpowiedzi na rosyjski atak 
jeszcze tego samego dnia prezy-
dent Ukrainy Wołodymyr Zełenski 
wprowadził stan wojenny, a naród 
ukraiński przystąpił z  determina-
cją i niezłomnością ducha do obro-
ny swojej ojczyzny. W tym samym 
czasie głównie kobiety i dzieci za-
częły masowo opuszczać kraj. Fala 
uchodźców wylała się głównie na 
Polskę, ale też Czechy czy Niemcy. 
Pomoc dla walczącej Ukrainy oraz 

tych, którzy w obawie przed wojną 
opuścili swoje domy, organizował 
również nasz region. W działania 
te włączyły się miejscowe oddzia-
ły Caritasu oraz Diakonii Śląskiej, 
różne organizacje i stowarzyszenia, 
osoby prywatne oraz fi rmy. Rów-
nież wielu mieszkańców Zaolzia 
otworzyło swoje domy dla uchodź-
ców z Ukrainy. Jednymi z nich są 
Irena i Roman Kawulokowie z Wę-
dryni. 13 marca ub. roku przyjęli do 
siebie ukraińską rodzinę.  

O tym, jak im się mieszka pod wspól-
nym dachem, piszemy na str. 4.

• Ukraina w stanie wojny... 
Fot. DMYTRO ANTONIUK/„Kurier Galicyjski”
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Karel Řehka, 
szef sztabu generalnego Armii RC

CYTAT NA DZIŚ

•••
W razie wybuchu konfl iktu między 

Sojuszem Północnoatlantyckim a Rosją, 

od pierwszej minuty staniemy się jego 

aktywnymi uczestnikami. Duża część 

naszej armii pójdzie do walki zgodnie 

z sojuszniczymi planami obronnymi. 

Nasze terytorium stanie się ważną strefą 

tranzytową i zapleczem. Ponownie od 

nas, żołnierzy, będzie zależało, czy ta 

strefa będzie bezpieczna i czy będzie 

funkcjonowała

W OBIEKTYWIE »GŁOSU«

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

HAWIERZÓW
W budynku ratusza zain-
stalowano osiem paneli 
zadowolenia. Mieszkańcy 
mogą za ich pośrednictwem 
zgłaszać swoje uwagi – 
zarówno pozytywne, jak 
i negatywne – odnośnie 
pracy i usług magistratu. 
Obsługa paneli, które dzia-
łają na zasadzie monitora 
dotykowego, jest prosta i 
intuicyjna. Petent znajdzie 
je w najbardziej obleganych 
przez petentów miejscach 
urzędu, dzięki czemu może 
od razu wyrazić swoje 
zadowolenie lub niezado-
wolenie. Władze obiecują 
na tej podstawie poprawę 
pracy urzędników. Miasto 
na ich zakup otrzymało 
pieniądze z projektu pn. 
„Otwarte i przyjazne miasto 
Hawierzów”. (sch)

JABŁONKÓW
Trzecia edycja konkursu na 
najsmaczniejszy pączek, 
którego organizatorem 
jest Jabłonkowskie Cen-
trum Kultury i Informacji, 
ma swoich zwycięzców. 
Pierwsze miejsce zajęła 
Justyna Pyszkowa, druga 
lokata przypadła w udziale 
dzieciom z polskiego przed-
szkola w Bukowcu, a na 

trzeciej 
pozycji upla-
sowała się Zdeňka 
Lobodášowa. W skład 
jury weszły przedstawi-
cielki Klubu Kobiet MK 
PZKO – Władysława 
Byrtus, Helena Niedoba 
i Anna Beiger, a także 
proboszcz miejscowej 
parafi i Alfréd Volný, dzien-
nikarka Romana Kubicowa 
oraz Renata Staszowska.
 (sch)

OSTRAWA
Województwo moraw-
sko-śląskie przeznaczyło 
3 mln koron na wsparcie 
zakładów pracy zatrudnia-
jących osoby z handicapem 
fi zycznym lub socjalnym. 
Z otrzymanych pieniędzy 
fi rmy mogą kupować wypo-
sażenie lub inwestować je 
w konieczne naprawy. Na 
przykład w ub. roku woje-
wództwo dofi nansowało 
w ten sposób zakup pro-
fesjonalnej pralki, maszyny 
do produkcji cukierków, 
maszyny do haft owania 
czy modernizację kotłowni. 
Warunkiem uzyskania dota-
cji jest członkostwo w Kla-
strze Innowacji Socjalnych i 

Firm – SINEC. Wnioski będą 
przyjmowane w dniach 24-
31 marca. (sch)

TRZYNIEC
Ośrodek dzienny „Radość”, 
którym zarządza miejskie 
Centrum Pomocy Socjalnej, 
otrzymało we wtorek waż-
ny certyfi kat „Marka jakości 
w usługach socjalnych”. 
Otrzymało maksymalną 
liczbę gwiazdek, czyli pięć. 
Posiadanie „Marki jakości” 
jest ważną informacją dla 
nowych użytkowników da-
nej usługi socjalnej i człon-
ków ich rodzin. O tym, czy 
chodzi o ośrodek dwu- czy 
pięciogwiazdkowy, dowia-
dują się oni tuż przy wej-
ściu. „Radość” jest dopiero 
szóstą placówką tego typu 
w całej RC, która otrzymała 
najwyższą liczbę gwiazdek. 
 (sch)
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niedziela

dzień: 9 do 11ºC 
noc: 8 do 6ºC 
wiatr: 4-7 m/s

dzień: 4 do 6ºC 
noc: 2 do -1ºC 
wiatr: 6-9 m/s

dzień: -1 do 0ºC 
noc: -2 do -3ºC 
wiatr: 3-5 m/s

DZIŚ...

24
lutego 2023

Imieniny obchodzą: 
Bogusz, Maciej, Piotr
Wschód słońca: 6.30
Zachód słońca: 17.07
Do końca roku: 310 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień niespodziewanego 
całusa
Przysłowia: 
„Jeżeli ciepło w dzień 
świętego Piotra, to zima 
do Wielkiej Nocy potrwa”

JUTRO...

25
lutego 2023

Imieniny obchodzą: 
Cezary, Just
Wschód słońca: 6.28
Zachód słońca: 17.09
Do końca roku: 309 dni
(Nie)typowe święta:
Międzynarodowy Dzień 
Tosta
Przysłowia:
„Skoro po Macieju drzewa 
się ogrzeją, leć do sadu, 
oczyść go z owadów”

POJUTRZE...

26
lutego 2023

Imieniny obchodzą: 
Aleksander, Mirosław
Wschód słońca: 6.26
Zachód słońca: 17.11
Do końca roku: 308 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Pozdrawiania 
Blondynek, 
Światowy Dzień Pistacji
Przysłowie:
„Gdy muszki w lutym 
latają, to w marcu w ręce 
dmuchają”

POGODA

HAWIERZÓW

TRZYNIEC

OSTRAWA

JABŁONKÓW

Wiceprezes Polskiego 
Związku Kulturalno-
Oświatowego Piotr 
Chroboczek został 
nowym członkiem 
Wojewódzkiego 
Komitetu ds. 
Mniejszości 
Narodowych. 
Nominowała go parti a 
ANO. 

Danuta Chlup

A
ktualnie w KMN 
aktywnie działają 
na rzecz polskiej 
mniejszości na-
rodowej: Halina 
Szczotka (nomino-
wana przez PZKO 

i Kongres Polaków), Andrzej Bizoń 
(nominowany przez ČSSD), Roman 
Strzondała (przez ODS + TOP 09) oraz 
wspomniany Chroboczek. 

Członkowie Komitetu na swoim 
ostatnim zebraniu zostali poinformo-

wani o ocenie wniosków dotacyjnych 
z programu przeznaczonego na dzia-
łania kulturalne mniejszości narodo-
wych żyjących na terenie wojewódz-
twa. Do podziału jest 1,5 mln koron. 

– Oceniono 23 wnioski opiewające 
na łączną kwotę 1 749 500 koron. Sie-
dem z nich odrzucono – poinformo-
wał naszą gazetę Roman Strzondała. 
Powody były natury formalnej: nie-
właściwy formularz, błędy w opraco-
waniu, przekroczenie limitu kosztów 
czy też maksymalnej wysokości do-

tacji, zbyt późne oddanie wnio-
sku w papierowej postaci. Wśród 
odrzuconych projektów był tyl-
ko jeden polski – z MK PZKO w 
Bukowcu. 

W związku z odrzuceniem nie-
prawidłowo przygotowanych 
wniosków nie zostanie wyczerpa-
na cała pula dotacyjna, a jedynie 
1 240 tys. koron. 

– Po dyskusji Wojewódzki Ko-
mitet ds. Mniejszości Narodowych 
jednogłośnie poparł 16 wniosków 

o wsparcie fi nansowe dla organi-
zacji realizujących działania na 
rzecz mniejszości narodowych i 
zalecił ich uchwalenie w Radzie 
Województwa – dodał Strzondała. 
Głosowanie Rady odbędzie się 9 
marca. 

Z polskich wnioskodawców na 
fundusze wojewódzkie mogą li-
czyć: Kongres Polaków (80 tys. ko-
ron na ogół działań kulturalnych 
oraz 80 tys. na Ośrodek Dokumen-
tacyjny), PZKO (80 tys. na Festiwal 
PZKO oraz 70 tys. na Koncert Świą-
teczny), Stowarzyszenie Młodzieży 
Polskiej (80 tys. na Cierlickie Lato 
Filmowe oraz 80 tys. na „Wakacje 
na Zaolziu”), MK PZKO w Hawie-
rzowie-Błędowicach (80 tys. na 
„Dożynki Śląskie”), Zespół Folklo-
rystyczny „Górole” z Mostów koło 
Jabłonkowa (80 tys. na Międzyna-
rodowy Przegląd Kapel Ludowych 
i Zespołów Folklorystycznych), 
Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej 
Książki (70 tys. na projekt „Z książ-
ką na walizkach”). 

Dofi nansowanie otrzymają tak-
że Grecy oraz Wietnamczycy. Dwa 
projekty dotyczą imprez wielona-
rodowościowych: Przeglądu Mniej-
szości Narodowych w Trzyńcu 
(benefi cjentem jest miasto) oraz 
Dożynek Trzech Narodów (parafi a 
rzymskokatolicka w Ostrawie-Koń-
czycach Małych).  

Chroboczek dołączył do komitetu...
bitt mar@glos.live

Od 2 do 5 marca w Centrum Sportów Zimowych w Ptasz-
kowej odbędą się III Międzynarodowe Polonijne Mistrzo-
stwa w Narciarstwie Biegowym. Organizatorzy ze Sto-
warzyszenia „Wspólnota Polska” i Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego reagują w ten sposób na zapotrzebowanie 

Polonii i Polaków na całym świecie, którzy od wielu lat z dużą chęcią 
przyjeżdżają do ojczyzny nie tylko w odwiedziny, ale też po to, by 
uprawiać sport. To jedna, dobra strona medalu. Druga, to koordynacja 
terminów, w których organizowane są polonijne imprezy sportowe. 
Nie wiem, ilu zawodników z Zaolzia wystartuje w Ptaszkowej, ale z 
racji tego, że 4 marca w Istebnej odbędzie się 49. Zjazd Gwiaździsty, 
nasze sztandarowe zawody narciarskie dla uczniów polskich pod-
stawówek, wątpię, że uda się zorganizować dużą ekipę. Ponadto w 
dniach 3-5 marca zaplanowany jest prestiżowy Bieg Piastów w Jaku-
szycach, cieszący się ogromną popularnością również wśród polonij-
nych narciarzy biegowych. Zastanawiam się więc, czy w Warszawie 
nie warto na przyszłość lepiej uzgadniać terminów dużych imprez 
sportowych, żeby do takich kolizji dochodziło sporadycznie albo w 
ogóle (to sugestia skierowana do członków komisji sportowej Stowa-
rzyszenia „Wspólnota Polska”). Tegoroczny, zimowy kalendarz nar-
ciarski sprawia wrażenie, jak gdyby śnieg miał spaść tylko w pierwszy 
weekend marca. Pomijam już szalony termin nadsyłania zgłoszeń do 
wspomnianych polonijnych mistrzostw w narciarstwie biegowym. 
Ofi cjalna informacja o zawodach pojawiła się na stronie „Wspólnoty 
Polskiej” w połowie lutego, co oznacza, że decyzję trzeba było podjąć 
wręcz błyskawicznie. Rejestracja zawodników zakończy się bowiem 
właśnie dziś, 24 lutego.     

ZDANIEM... Janusza Bitt mara

• W środę obchodziliśmy Popielec. Jego symbolem jest znak krzyża popiołem 
na czole. Oznacza to początek Wielkiego Postu, który potrwa do świąt Wiel-
kanocnych.  
Fot. NORBERT DĄBKOWSKI
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Karta Polaka 
to przywilej i obowiązek

18 Kart Polaka wręczyła 
w środę konsul gene-
ralna RP w Ostrawie 
Izabella Wołłejko-

-Chwastowicz w Domu Polskim im. 
Żwirki i Wigury w Cierlicku. Było to 
pierwsze w tym roku takie wydarze-
nie. – Wiele mówi się o korzyściach, 
jakie daje posiadanie Karty Polaka, 
a mało o tym, że nas do czegoś zo-
bowiązuje. A na Zaolziu zobowiązu-
je nas do aktywnego uczestnictwa w 
polskim życiu społecznym – ocenił 
Jan Przywara, opiekun Żwirkowi-
ska, jeden z odbierających kartę.

Środowe wydarzenie było pokło-
siem grudniowego dyżuru konsu-
larnego w MK PZKO w Cierlicku-
-Kościelcu. – Na prośbę pani prezes 
przy zbieraniu tych wniosków umó-
wiliśmy się, że przyjedziemy tu po-
nownie, by uroczyście je wręczyć i 
ułatwić ich odbiór – wyjaśniła Iza-
bella Wołłejko-Chwastowicz.

Podkreśliła, że Karta Polaka peł-
ni dwie ważne funkcje. Prócz sym-

bolicznej – gdzie jest dokumentem 
z symbolami RP i nazwiskiem w 
języku polskim (w przypadku pań 
bez końcówki „ova”) – jej celem 
jest przybliżenie języka polskiego i 
kultury polskiej, co daje możliwość 
bezpłatnego zwiedzania muzeów, 
galerii i wystaw.

Jedną z osób odbierających w 
środę ten dokument był Jan Przy-
wara, wieloletni opiekun Żwirko-
wiska, członek MK PZKO w Cierlic-
ku-Kościelcu.

– Wykorzystałem dyżur konsu-
larny w naszym Domu Polskim i 
złożyłem wniosek. To okazja do 
włączenia się do szerokiej rzeszy 
Polaków już tak ofi cjalnie, bo prze-
cież Polakiem czuję się od dziec-
ka. Ale ta karta potwierdza naszą 
przynależność do narodu polskie-
go – podkreślił. – I zmienia nas z 
„Poloków” w „Polaków”, bo teraz 
mamy to ofi cjalnie udokumen-
towane, że jesteśmy Polakami – 
uśmiechał się.

Konsul zwróciła się z prośbą do 
osób odbierających w Cierlicku do-
kument o popularyzowanie Karty 
Polaka we własnym środowisku, 
zachęcając bliskich i znajomych do 
składania wniosków. Rocznie kon-
sulat wydaje 200-300 kart (pierw-
szego roku wydano ich aż 400). 
A poszczególne miejscowe koła 
PZKO zwracają się do konsulatu z 
prośbą o przyjazd na dyżur i zebra-
nie wniosków.

Dwa tygodnie temu wnioski o 
wydanie Karty Polaka składali gim-
nazjaliści z Czeskiego Cieszyna. To 
efekt spotkania maturzystów z am-
basadorem RP Mateuszem Gniaz-
dowskim. – Zadałam wtedy na tym 
spotkaniu pytanie, ilu z nich chce 
studiować w Polsce i ilu ma Kar-
tę Polaka. Okazało się, że nikt nie 
miał. W efekcie dwa tygodnie po 
tej wizycie przyjechaliśmy na dyżur 
konsularny i zebraliśmy blisko trzy-
dzieści wniosków – wyjaśniła Iza-
bella Wołłejko-Chwastowicz.  (klm)

• W środę członkowie MK PZKO w Cierlicku-Kościelcu odebrali Karty Polaka z rąk konsul generalnej RP w Ostrawie Iza-
belli Wołłejko-Chwastowicz. Fot. ŁUKASZ KLIMANIEC

Pieczka patronem szkoły
Głosami uczniów i ich rodziców, 
nauczycieli i pracowników szkoły 
Franciszek Pieczka, wybitny polski 
aktor (zmarły we wrześniu 2022 
roku), został wybrany patronem 
szkoły w Godowie przy polsko-cze-
skiej granicy (partnerskiej gminy 
Piotrowic k. Karwiny). Artysta, który 
pochodził właśnie z tej miejscowo-
ści, otrzymał największe poparcie 
społeczności szkolnej w wyborach, 
jakie zostały przeprowadzone 15 
i 16 lutego. O tym fakcie poinfor-
mowali w miniony wtorek przed-
stawiciele tej gminy. Uzasadniono 
to tymi słowami: „Był wybitnym 
aktorem fi lmowym i teatralnym. 
Urodził się i wychował w Godowie. 
Choć ostatecznie osiadł w Warsza-
wie, to często wracał do rodzinnej 
miejscowości. W wywiadach często 
podkreślał, skąd pochodzi i jak 
wiele dobrego dał mu Godów. Tutaj 
chodził do szkoły, uczył się życia, 
tutaj rozpoczęła się miłość do kina. 
Sam aktor powiedział, że z domu 
rodzinnego wyniósł wiarę, posza-
nowanie takich wartości jak honor, 
praca, uczciwość i lojalność”.
Wybór Franciszka Pieczki na patro-
na oznacza, że teraz realizowana 
będzie dalsza część procedury na-
dania szkole imienia, której fi nałem 
będzie podjęcie przez Radę Gminy 
w Godowie stosownej uchwały i 
zorganizowanie uroczystości.
Franciszek Pieczka urodził się 18 
stycznia 1928 r. w Godowie, zmarł 
23 września 2022 r. w Warszawie.
 (klm)

W SKRÓCIE... Skandal w ratuszu 
zmiecie Krainową

W Czeskim Cieszynie 
dojdzie najprawdo-
podobniej do zmiany 
we władzach miasta. 

Wiceburmistrz Kateřinę Kraino-
wą-Byrtusową zastąpi inny radny 
z ruchu Nezávislí pro Těšín (Nieza-
leżni dla Cieszyna). Powodem jest 
skandal związany z rzekomą ma-
nipulacją nagraniem z grudniowej 
sesji Rady Miasta. 

Na sesji, która odbyła się w 
ostatni poniedziałek, radni opo-
zycyjnych ugrupowań ANO oraz 
Nestráníci (Bezpartyjni) poddali w 
wątpliwość wiarygodność nagrania 
z grudnia, będącego załącznikiem 
do protokołu z obrad. Nagranie 
otrzymali w sekretariacie Urzędu 
Miasta Tomáš Pavelek z ANO oraz 
Karel Kula z  Berpartyjnych z  za-
miarem przeanalizowania kon-
trowersyjnych, ich zdaniem, wy-
powiedzi Krainowej-Byrtusowej. 
Pavelek przekonywał w poniedzia-
łek, że nagranie jest niekompletne 
i że ktoś celowo nim manipulował. 

Wiceburmistrz opublikowała we 
wtorek na swoim profi lu na Face-
booku oświadczenie, w którym tłu-
maczyła, że nie doszło do żadnych 
zamierzonych manipulacji, a jedy-
nie do zwykłej pomyłki – w ręce 
opozycyjnych radnych trafi ła wer-
sja robocza skróconego nagrania, 
które przygotowywała do publika-
cji w mediach społecznościowych. 
Przyznała się do pomyłki i zadekla-
rowała, że jest gotowa ponieść kon-
sekwencje. 

„Dziś zaproponowałam ruchowi 
Niezależni dla Cieszyna swoją rezy-
gnację i będę apelowała, aby zosta-
ła ona przyjęta” – czytamy w poście 
Krainowej-Byrtusowej. 

Jak dowiedzieliśmy się wczoraj 
od Michała Utíkala, członka Za-
rządu Miasta z ramienia Nieza-
leżnych, wiceburmistrz nie była 
obecna na spotkaniu, które sama 
zwołała. 

– Spotkaliśmy się z naszymi part-
nerami koalicyjnymi z KDU-ČSL i 
ODS, i jednogłośnie ustaliliśmy, że 
jesteśmy za przyjęciem rezygnacji 
Kateřiny Krainowej-Byrtusowej. W 
tej chwili nie mamy jednak infor-
macji, czy wpłynęła ona również w 
ofi cjalnej formie do Urzędu Miasta. 
Jeżeli by jej nie było, na najbliż-
szej sesji Rady Miasta odbyłoby się 
głosowanie o odwołaniu wicebur-
mistrz – powiedział Utíkal. 

Niezależni podkreślają, że dy-
stansują się od postępowania Kra-
inowej-Byrtusowej, choć doceniają 
jej ogromną pracowitość i zaanga-
żowanie. Na profi lu facebookowym 
ruchu pojawiło się wczoraj oświad-
czenie jego przewodniczącej Aleny 
Hasákowej. 

„Istotne jest dla nas to, że pani 
Krainowa zdradziła główną ideę, 
z  którą startowaliśmy w wyborach 
– przejrzystość i uczciwe postę-
powanie, to wszystko bez naszej 
wiedzy. Zrobiła z nas przed wszyst-
kimi głupców!” – napisała m.in. 
Hasákowa. 

 (dc)

86 
pracowników pozostało w kopalni Starzicz w powiecie frydecko-misteckim, 
w której w poniedziałek przeprowadzono zmiany ostatecznie uniemożliwiające 
zjazd do podziemia. W czasach największej świetności zakład zatrudniał 3,5 tys. 
osób. 
Kopalnia należała do nowszych, otwarto ją w 1971 roku. Wydobycie węgla za-
kończyło się w 2017 roku. W maju rozpocznie się zasypywanie szybu.  (dc)

• Piotr Chroboczek nowym członkiem 
Wojewódzkiego Komitetu ds. Mniejszo-
ści Narodowych.  Fot. ARC
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Wykupują rodziny 
z niewoli 
Członkowie zboru ewangelickiego w Trzyńcu-Nieborach, ich krewni i znajomi w ciągu 
kilkunastu miesięcy zebrali fundusze, za które polska Fundacja Wszystko Jest Możliwe 
wykupiła z niewolnictwa czternaście pakistańskich rodzin. Sytuację współczesnych 
niewolników oraz mechanizm pomocy przybliża Aneta Hracka z nieborowskiego zboru. 

Danuta Chlup

Fundacja Wszystko Jest Możliwe ma 
siedzibę w Gdańsku. Jak to się stało, 
że zbór w Nieborach właśnie z nią 
nawiązał współpracę? 
– Przed Świętami Godowymi w 
2021 roku znalazłam na Facebooku 
Maćka Strzyżewskiego i jego pro-
jekt uwalniania pakistańskich ro-
dzin, które zaciągnęły dług u boga-
tych właścicieli fabryk (przeważnie 
na leczenie chorego członka rodzi-
ny lub inne pilne wydatki) i zosta-
ły następnie zmuszone do niewol-
niczej pracy w cegielniach. Nie 
myślałam wtedy o organizowaniu 
jakiejś większej akcji, tylko o tym, 
że w naszej rodzinie moglibyśmy 
podejść do świąt nietradycyjnie i 
zamiast kupowania sobie prezen-
tów, wykupić z niewolnictwa paki-
stańską rodzinę. Pomysł chwycił i 
zebraliśmy w tamte święta pienią-
dze na uwolnienie dwóch rodzin. 

Na stronie internetowej Fundacji 
widziałam informację, że do wy-
kupienia jednej rodziny wystarczy 
kwota ok. 7-8 tys. złotych, czyli ok. 
40 tys. koron. 
– Właśnie, to jest kwota osiągalna. 
Kiedy udało nam się wykupić dwie 
rodziny, ojciec stwierdził, że warto 
opowiedzieć o tej inicjatywie w na-
szym kościele. Od tego czasu udało 
nam się we zborze wykupić 14 ro-
dzin. Pieniądze wpłacali członko-
wie zboru, sąsiedzi, znajomi z pra-
cy czy innych zborów, z różnych 
miejscowości Zaolzia. 

Za każdym razem zbieracie pienią-
dze dla konkretnej rodziny?
– Kiedy uda nam się uzbierać pie-
niądze dla kolejnej rodziny, piszę 
do Maćka Strzyżewskiego. On ma 
listę rodzin, którym najpilniej trze-
ba pomóc, na przykład dlatego, że 
chodzi o osoby chore, prześlado-
wane za wiarę chrześcijańską lub 
takie, którym nie udaje się wyrobić 
dziennej normy cegieł i z tego po-
wodu są przez właścicieli fabryk 
bite i zastraszane. Wysyłamy pie-
niądze na wykupienie konkretnej 
rodziny. Później otrzymujemy in-
formacje i zdjęcia dokumentujące 
ich dalsze życie. Kwota, którą wpła-
camy, jest częściowo przeznaczona 
na spłacenie długu, z powodu któ-
rego ci ludzie stali się niewolnika-
mi właścicieli fabryk, a częściowo 
na ich nowy start. 

Założyciele Fundacji, Agata i Maciej 
Strzyżewscy, regularnie jeżdżą do 
Pakistanu. Nie chciała pani także 
zobaczyć na własne oczy, jak wyglą-
da sytuacja w cegielniach?
– Chciałam i nawet tam pojecha-
łam. Byłam w Pakistanie w listopa-
dzie zeszłego roku. Miałam możli-
wość zobaczyć warunki, w jakich 
żyją i pracują ci ludzie. Przez 12-14 

godzin na dobę całymi rodzinami, 
razem z dziećmi, w prymitywnych 
warunkach, w upale, ręcznie wy-
rabiają cegły. Mieszkają w komór-
kach, które trudno nazwać miesz-
kaniami. To są gołe ściany i jedno 
łóżko, a raczej barłóg, dla całej ro-
dziny. Większość ich niskich zarob-
ków idzie na spłatę długu, jednak 
system jest tak skonstruowany, że 
do końca życia nie są w stanie go 
spłacić, a nawet przechodzi on na 
następne pokolenie. Tereny nale-
żące do fabryk odwiedziliśmy ze 
znajomymi z Pakistanu, bez nich 
nie dotarlibyśmy tam i nie umieli-
byśmy się porozumieć z miejsco-
wą ludnością, która używa języka 
urdu. 

Którą wykupioną z niewolnictwa ro-
dzinę najbardziej pani zapamiętała? 
– Chyba tę pierwszą, ponieważ 
pomoc dla niej była dla nas czymś 
przełomowym. To była duża ro-
dzina, rodzice z siedmiorgiem 
dzieci. Teraz mają swój stragan. 
Do fabryki trafi li w ten sposób, że 
pożyczyli pieniądze na leczenie 
kamieni nerkowych męża. W ce-
gielni spędzili 17 lat, doświadczali 

przemocy fi zycznej i psychicznej. 
Byli prześladowani ze względu 
na wiarę w Jezusa. Wśród rodzin, 
które wykupujemy, jest także dużo 
wdów z dziećmi. Bez względu na 
to, ile członków liczy rodzina, 
musi wyprodukować dziennie 
tysiąc cegieł. Jeżeli tego nie speł-
nią, nie dostają zarobku, bywają 
bici. Dlatego również małe dzieci 
pomagają w pracy i nie chodzą do 
szkoły. Widziałam nawet ośmio-
letnich chłopców z garbem, ponie-
waż wożą w taczkach ciężką glinę. 
Kobiety przez cały dzień pracują w 
kuckach przy formowaniu cegieł, 
nawet ciężarne, do samego poro-
du. Próbowałam lepić cegły i mu-

szę przyznać, że to bardzo ciężka 
praca. 

Liczba członków waszego zboru jest 
ograniczona i ich możliwości fi nan-
sowe również. Będziecie kontynu-
owali wykupywanie rodzin?
– Staramy się opowiadać o możliwo-
ściach pomocy dla Pakistańczyków 
także osobom spoza naszego zboru. 
Pod koniec stycznia odbyła się kon-
ferencja, na którą przyjechali Agata 
i Maciej Strzyżewscy. Ludzie mogli 
posłuchać o tym, jak wygląda praca 
w cegielniach. W pomoc można się 
włączyć także poprzez wpłacanie 
mniejszych datków, które zebrane 
razem dają potrzebną kwotę.  

»Do kogo teraz należę?«
Agata i Maciej Strzyżewscy od wcze-
snej młodości zajmują się wolontaria-
tem i pracą charytatywną. W 2013 
roku założyli w Gdańsku Fundację 
Wszystko Jest Możliwe. Pięć lat póź-
niej, kiedy za pośrednictwem mediów 
społecznościowych skontaktował się z 
nimi pastor z Pakistanu, zaczęli poma-
gać tamtejszym rodzinom uwikłanym 
w niewolniczą pracę w cegielniach. 
Najpierw jednak pojechali na miejsce, 
aby na własne oczy zapoznać się z 
sytuacją.
– Pakistan jest bardzo biednym krajem, 
ok. 80 proc. ludności żyje w skrajnej 
biedzie. Ci ludzie mieszkają w slum-
sach, w bardzo prostych warunkach. 
Wszystko kręci się wokół tego, żeby 
zdobyć posiłek – tłumaczy Maciej 
Strzyżewski w rozmowie z naszą ga-
zetą. 
W fabrykach cegieł pracują, często 
w niewolniczych warunkach, niemal 
wyłącznie chrześcijanie. Wiara jest jed-
nym z powodów ich złego traktowania 
i prześladowania. Do właścicieli cegiel-
ni przywiązały ich długi, które zacią-
gnęli w sytuacjach, gdy nie mieli innego 
wyjścia, najczęściej z powodu choroby 
lub śmierci kogoś z rodziny. 
– Osoby, którym pomagamy, to nie 
są ludzie, którzy popadli w tarapaty 
z powodu nałogów, którzy wszystko 
przepili czy zniszczyli i nie dają sobie 
rady. To są pracowici, kochani ludzie 
i gdy poda im się rękę, bardzo szybko 
stają na własnych nogach – przekonuje 
pan Maciej. 
Wszystko zaczyna się niewinnie. Ro-
dzina w potrzebie prosi o pożyczkę 
bogatego właściciela cegielni. Kiedy nie 
jest zdolna oddać jej w terminie (a zda-
rza się, że wierzyciel żąda wcześniejszej 
spłaty i zastrasza dłużników), zmuszona 
jest do odpracowania długu. To skazuje 
ją na dożywotnie niewolnictwo, prze-
chodzące na kolejne pokolenie. Dług 
zamiast się zmniejszać – narasta. Wła-
ściciele fabryk naliczają odsetki, koszty 
mieszkania na terenie fabryki (choć 
pracownicy sami muszą sobie sklecić 
prymitywne komórki), za korzystanie z 
narzędzi. W sytuacjach dużego smogu 
rząd zamyka fabryki. Wtedy ludzie nie 
pracują i nie otrzymują żadnych pienię-
dzy. Podobnie jest w czasie deszczów i 
potężnych powodzi, które w Pakistanie 
są częste. Aby nie głodować, robotnicy 
proszą właścicieli fabryk o dalsze po-
życzki. Ich zobowiązania narastają. 
Rodzinom, które udaje się wykupić z 
niewolnictwa, fundacja ułatwia nowy 
start. Pomagają współpracujący z nią 
miejscowi wolontariusze, wspólnota 
chrześcijańska i pastor. 
– Znalezienie pracy jest bardzo skom-
plikowanym zadaniem, ponieważ tam 
jest gigantyczne bezrobocie, a ci ludzie 
są niewykształceni. Wykonują takie 
prace jak sprzątanie w biurach, składa-
nie kartonów, pakowanie produktów. 
Tym, którzy są bardziej zaradni i umieją 
liczyć, zakładamy stragany z owocami 
i warzywami, niektórym założyliśmy 
sklepiki – budki z żywnością. W kilku 
przypadkach Fundacja zapłaciła byłym 
niewolnikom pierwsze raty na riksze. 
Na nich dobrze się zarabia, kolejne raty 
spłacają już sami z zarobków – opowia-
da Strzyżewski. 
Podkreśla, że dla rodzin, którym fun-
dacja pomaga, najważniejsze jest to, że 
stają się wolne, że nikt już się nad nimi 
nie znęca i nie traktuje ich jak swoich 
niewolników. 
– Do tej pory uwolniliśmy 320 ro-
dzin, mniej więcej 1600 osób. Po 
wykupieniu pytają nieraz: „Wy mnie 
uwolniliście, to do kogo teraz należę?” 
Odpowiadamy, że do samych siebie, że 
niczego od nich nie oczekujemy, tylko 
tego, aby pomogli innym potrzebują-
cym, których spotkają na swojej drodze 
– kończy opowieść współzałożyciel 
fundacji.  (dc)

Aneta Hracka mieszka w Trzyńcu-
Nieborach. Studiowała 
matematykę na Uniwersytecie 
Jagiellońskim w Krakowie. Od 
czasu ukończenia studiów 
zajmuje się działalnością misyjną, 
w zeszłym roku była na misji 
na Madagaskarze. Zdradza, że 
chciałaby wyjechać na dłuższy, 
kilkuletni pobyt misyjny „z pomocą 
i Ewangelią”.

• Rodzina wykupiona z niewolnictwa opuszcza cegielnię. Fot. ARC Fundacji

• Aneta Hracka przygląda się produkcji 
cegieł w Pakistanie. Fot. ARC A. Hrackiej

Rodzina nam się rozrosła
24 lutego będzie rok, jak wyszłam z domu. Mąż zadzwonił do mnie, żebym się spakowała, bo jest wojna. Płakałam, 
nie wiedziałam, co robić. Wzięłam najważniejsze rzeczy – dokumenty, pieniądze i jakieś ubrania dla dzieci. Tego dnia 
nigdy nie zapomnę – przekonuje Snieżana. Dziś mija rok od momentu, kiedy opuściła swoją wioskę na Ukrainie. 

Beata Schönwald

N
owy dom ra-
zem z  mężem 
i dziećmi zna-
lazła w Wę-
dryni – u Ire-
ny i Romana 
Kawuloków. 

– To tak jakoś automatycznie wy-
płynęło z sytuacji. Kiedy wybuchła 
wojna w Ukrainie i widzieliśmy, co 
się dzieje, jak ludzie uciekają i szu-
kają dachu nad głową, postanowi-
liśmy przyjąć uchodźców. Mamy 
duży dom, a cały parter był wol-
ny. Przedyskutowaliśmy sprawę z 
mężem i z synem, który mieszka 
obecnie w Pradze. Mąż był trochę 
bardziej ostrożny, podzielał jednak 
moje zdanie, że mamy warunki, 
żeby pomóc – wspomina Irena. 
Chęć udostępnienia mieszkania 
na parterze Kawulokowie zgłosili 
na jednym z portali internetowych. 
O tym, że mogą przyjąć rodzinę 
uchodźców, poinformowali rów-
nież pastorów i wójta sąsiedniej 
Bystrzycy. 

– To było mieszkanie po ma-
mie, która zmarła trzy lata temu. 
Wysprzątałam je, powyrzucałam 
niepotrzebne rzeczy i z niecier-
pliwością czekałam, kiedy ktoś 
wreszcie się odezwie – wspomina 
wędrynianka. Długo jednak nic się 
nie działo. Aż do 13 marca.

Szczęśliwy 13 marca
W dniu, kiedy Rosja zaatakowa-
ła Ukrainę, Snieżana próbowała 
szybko spakować torbę i wyruszyła 
w drogę. Najpierw do niedalekiej 
Połtawy. – Nad naszymi głowami 
latały helikoptery, nie wiedziałam, 
czy to nasze, czy rosyjskie. Ludzie 
się bali i ja się bałam. W Połtawie 
zatrzymaliśmy się na kilka dni u 
szwagra. Nasz dom nie miał piwni-
cy, jego – tak, było więc bezpiecz-
niej – wyjaśnia. 1 marca w Połtawie 
razem z dziećmi wsiadła w pociąg 
jadący z Charkowa do Lwowa. – Był 
przepełniony. Staliśmy na bacz-
ność, jeden obok drugiego. Dobrze, 
że chociaż udało nam się wcisnąć. 
W Kijowie pociąg miał półgodzin-
ny postój. To było nocą. Musieli-
śmy wyłączyć telefony, żeby nie 
było widać świateł z pociągu i nie 
trafi ła w niego rakieta – zaznacza 
moja rozmówczyni. 

Podróż z Połtawy do Lwowa trwa-
ła 17 godzin. Snieżana przyznaje, 
że w życiu nie widziała takich tłu-
mów jak na tamtejszym dworcu 
kolejowym. Ze Lwowa pojechała do 
Mukaczewa i dalej na Węgry. Tam 
przyjechał po nią mąż, by przez 
Hradec Kralowej dotrzeć wreszcie 
do Nawsia, gdzie od pewnego czasu 
pracował w fi rmie budowlanej.

– 13 marca to był nasz szczęśliwy 
dzień. Przyjechaliśmy do Nawsia i 
mąż próbował znaleźć w internecie 
dla nas mieszkanie, ale jakoś nic z 
tego nie wychodziło. Stwierdził, że 
pójdzie do sklepu i popyta się lu-
dzi. Tam spotkał Jankę, siostrę Ro-
mana Kawuloka, która powiedziała 
mu o wolnym mieszkaniu. To był 
wzruszający moment i ogromna 
ulga – przyznaje Snieżana. 

Co w szkole? Jedynki 
Tak się szczęśliwie złożyło, że kie-
dy na parter domu Kawuloków 
wprowadzili się nowi lokatorzy, 
Irena akurat nie chodziła do pracy. 
Z jednej niedawno zrezygnowała, a 
drugiej nie zdążyła jeszcze znaleźć. 
– Miałam czas, żeby pokazać im, 
gdzie można zrobić zakupy, pomóc 
w załatwianiu potrzebnych papie-
rów, zapisaniu dzieci do szkoły i 
nauczeniu ich, jak do niej dojechać 
autobusem – wymienia.

Chłopcy: 10-letni Roman (tak 
samo jak ojciec) i 8-letni Wania za-
częli po Wielkanocy uczęszczać do 
polskiej podstawówki w Wędryni. 
Wybór szkoły ich rodzice pozosta-

wili gospodarzom. – Sama kiedyś do 
niej chodziłam, a ponadto znałam 
jej dyrektora. Im zaś było obojętne, 
w jakim języku ich dzieci będą się 
uczyły. W polskiej szkole mają głów-
nie polski, choć uczą się też czeskie-
go. Z kolei na treningach przeważa 
język czeski – przybliża Irena Ka-
wulok. Jak dodaje, chłopcy są bar-
dzo żywi i lubią grać w piłkę. To był 
powód, dla którego zapisała ich rów-
nież do wędryńskiego klubu futbola. 

Roman i Wania zdążyli już zna-
leźć sobie nowych kolegów. Zarów-
no w szkole, jak i w sąsiedztwie czy 
na treningach. Kiedy pytam o szko-
łę, Roman odpowiada mi ładnie po 
polsku: – Jedynki. Rozmawiamy 

też o wakacjach, piłce i spędzaniu 
wolnego czasu. Z ich wypowiedzi 
dowiaduję się, że najlepiej czują się 
w ruchu i na świeżym powietrzu. 
Wania ponadto lubi piec i nieraz 
pomaga w kuchni. Troska o kury i 
króliki to też jego działka.

Ciocia i wujek 
Irena Kawulok przyznaje, że po 
przyprowadzeniu się rodziny z 
Ukrainy ich życie otrzymało nowy 
wymiar, a dom ożył. – Rodzina 
nam się rozrosła. Od razu przypa-
dliśmy sobie do gustu, stwierdzili-
śmy, że nadajemy na tych samych 
falach, że mamy podobne poczucie 
humoru. Bardzo się polubiliśmy. 
Chłopcy mówią do nas „ciociu” i 
„wujku”. Kiedy przyjdziemy z pra-
cy, od razu przychodzą, by podzie-
lić się nowościami. Nie musimy już 
wracać do pustego domu. Nawet 
nasz piesek skorzystał na tym, bo 
kiedy byliśmy w pracy do trzeciej 
lub wpół do czwartej, musiał być 
w domu sam. Teraz nie brakuje mu 
towarzystwa. Prawdę mówiąc, nie 
potrafi ę sobie wyobrazić, żebyśmy 
ich tutaj nie mieli. Życzę im, żeby 
wojna się skończyła i mogli po-
wrócić do domu. Jednak już teraz 
wiem, że kiedy zdecydują się na 
wyjazd, będzie krucho – stwierdza 
gospodyni. 

Na razie nic na to nie wskazuje. 
Kiedy pytam Snieżanę o chęć po-
wrotu w rodzinne strony, mówi, 
że „nie wie, co będzie”. O tym, co 
dzieje się we wsi, wie od sąsiadów. 
Choćby to, że ich dom, który stop-
niowo starali się wyremontować, 
stoi. Obecnie jej życie toczy się jed-
nak w miejscu oddalonym o tysiące 
kilometrów, w domu Kawuloków. 
Czasem udaje się jej znaleźć jakąś 
dorywczą pracę, np. przy sprząta-

niu lub w kuchni. – Snieżanka bar-
dzo dobrze gotuje. Ponieważ moja 
babcia pochodziła z Litwy, znam te 
wszystkie dania – kołduny, barszcz 
i pierogi. Może przez te wschod-
nie korzenie jest nam tak do siebie 
blisko? Ostatnio pokazała mi, jak 
zrobić pyszne gołąbki. To luksus, 
kiedy wracam z pracy i czeka na 
mnie gorący obiad – chwali sobie 
wędrynianka.

Zostaną, jak długo zechcą
Dla Ireny i jej męża ukraińska 
rodzina pod jednym dachem to 
wielkie wzbogacenie. Moja roz-
mówczyni wręcz wzdraga się przed 
tym, żeby mówić o poświęceniu. 
Mówi, że na tej sytuacji sama ko-
rzysta. – Zawsze żyło nas w domu 
więcej pokoleń. Podstawą dobrych 
stosunków jest niebazowanie na 
błahostkach i kiedy trzeba, przy-
mknięcie oczu na to i owo – prze-
konuje. Nie zawsze jednak życie to 
bajka. Czasem pojawiają się proble-
my, czy to już związane ze szkołą, 
czy np. ze znalezieniem dla lokato-
rów z Ukrainy lekarza rodzinnego, 
pediatry czy dentysty. 

Kiedy Kawulokowie przyjmowa-
li do siebie rodzinę uchodźców z 
Ukrainy, nie wspominali o żadnych 
ograniczeniach czasowych. – Od 
razu im powiedziałam, że jesteśmy 
tu sami we dwoje, a syn nie za-
mierza wracać z Pragi. Mogą więc 
zostać, jak długo tylko zechcą. Pró-
bowałam wczuć się w ich sytuację i 
doszłam do wniosku, że pomoc na 
kilka miesięcy czy jakkolwiek ina-
czej ograniczona czasowo, to żadna 
pomoc – mówi Irena. 

Póki co więc Kawulokowie ze 
swoją nową rodziną z Ukrainy wy-
glądają drugiej już z kolei wiosny. 
Ile ich jeszcze będzie?  

5 
milionom ukraińskich uchodźców przysługuje obecnie, według ONZ, status 
ochrony tymczasowej. Najwięcej, 1,5 mln wiz specjalnych wydała Polska. Spo-
śród krajów, które nie sąsiadują z Ukrainą, najwięcej uciekinierów z Ukrainy zare-
jestrowano w Niemczech. Było ich ponad milion. Republika Czeska plasuje się na 
trzecim miejscu z blisko 480 tys. osób, którym przyznano ochronę tymczasową 
uchodźcy. Ponad 100 tys. specjalnych wiz wydały również takie kraje europejskie, 
jak Hiszpania, Wielka Brytania, Włochy, Bułgaria, Francja, Słowenia, Rumunia i 
Mołdawia. Ponad 250 tys. Ukraińców znalazło azyl na kontynencie amerykańskim 
– w USA i Kanadzie. 
Rzeczywiste liczby uchodźców różnią się jednak od liczby wydanych wiz specjal-
nych. Na przykład na terenie RC, według ministra spraw wewnętrznych Víta Ra-
kušana, przebywa obecnie ok. 300 tys. ukraińskich uchodźców. Duża część osób, 
które opuściły swój kraj w obawie przed wojną, do domu już powróciła. Zdaniem 
ukraińskiego premiera Denysa Szmyhala, aż 90 proc. uchodźców jest zaintereso-
wanych powrotem do kraju. Jak podkreślił w swojej niedawnej wypowiedzi, spo-
dziewa się, że wiosną br. liczba reemigrantów znacząco wzrośnie.
Źródło: Čověk v tí sni

• Od lewej: Roman, Irena, Wania i Snie-
żana. Fot. BEATA SCHÖNWALD
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Fot. ARC

GŁOSIKOWA 
KORESPONDENCJA

CO SZEPTANE

Jeśli masz wrażenie, że 
w twoim życiu dzieją się 
ostatnio same szalone rzeczy, 
wiedz, że to błahostka 
w porównaniu z tym, co 
przeżywają codziennie 
członkowie izraelskiego 
oddziału Szin Bet. W tej 
drużynie twardzieli hasło 
„poranna kawa” traktowane 
jest jak wulgaryzm. 

RECENZJE

FAUDA ( 4. sezon)
Znane żydowskie przysłowie mówi: 
„Strzeż się cichego psa i cichego wro-
ga”. W Izraelu, otoczonym ze wszyst-
kich stron wrogimi państwami arab-
skimi, dwuletnią obowiązkową służbę 
wojskową odbywają również kobiety, 
a w skrytce samochodowej właściciel 
auta zamiast zapomnianych płyt CD 
bardzo często przewozi… pistolet SP-
21 Barak (Błyskawica), wzorowany na 
słynnym czeskim CZ75, ale wyposa-
żony w podwójną sprężynę powrotną. 
– To tak na wszelki wypadek, bo nigdy 
nie wiadomo – zdradził mi kiedyś wu-
jek Szymon mieszkający od ponad sie-
demdziesięciu lat w Hajfi e. Sentencja 
„tak na wszelki wypadek” symbolizu-
je codzienne życie w Izraelu bardziej, 
niż nieco przerysowany, ale niemniej 
świetny serial „Fauda”, którego czwarty 
sezon od stycznia można oglądać w ser-
wisie streamingowym Netfl ix. 

Kiedy w 2013 roku dziennikarz Avi 
Issacharoff  nudził się na tyle, na ile w 
Izraelu można się nudzić, spotkał na 
swojej życiowej drodze Liora Raza – 
byłego członka oddziału antyterrory-
stycznego wchodzącego w skład Szin 
Bet, jednej z trzech głównych organiza-
cji izraelskich służb specjalnych (obok 
Mosadu i Amanu). Issacharoff , który 
od dłuższego czasu przymierzał się do 
napisania książki o izraelsko-palestyń-
skim konfl ikcie, w końcu za namową 
Raza z literatury faktu przestawił się na 
przygodowy serial telewizyjny. Obaj od 
2015 roku, kiedy to światło dzienne uj-
rzał pierwszy sezon serialu „Fauda”, do 
dziś sygnują swoimi nazwiskami jedną 
z najgłośniejszych telewizyjnych pro-
dukcji w historii. Lior Raz oprócz roli 
producenta dał sobie w prezencie głów-
ną rolę – Dorona, elitarnego członka 
oddziału Szin Bet zwalczającego wroga 
wewnętrznego w państwie.

„Fauda” w tłumaczeniu na polski 
znaczy „chaos”, ale zarazem to hasło-
-klucz do akcji ratunkowej w przypad-
ku nieudanej operacji specjalnej. Za 
chaos w pierwszych trzech sezonach 
serialu odpowiedzialny był Hamas, po-
lityczno-militarna fundamentalistycz-
na organizacja palestyńska, która od 
rozpoczęcia swojej działalności w 1935 
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Janusz Bitt mar 

roku była przeciwna planom utwo-
rzenia Izraela. W najnowszej odsłonie 
serialu pałeczkę zła przejął Hezbollah, 
libańskie terrorystyczne ugrupowanie 
radykalnych szyitów wspierane przez 
Syrię i Iran. Powstanie samodzielnego 
państwa żydowskiego w 1948 roku stało 
się bowiem zmorą dla muzułmańskie-
go świata arabskiego, ale to temat do 
głębszej analizy w fachowym piśmie, a 
nie w Pop Arcie. 

Pomijając walory wizualne serialu, w 
którym akcja goni akcję, największymi 
atutami tej produkcji są autentyczność 
i brak czarno-białego widzenia konfl ik-
tu na Bliskim Wschodzie. Izraelskim 
twórcom nie można więc zarzucić ani 
żydowskiego fanatyzmu, ani też prób 
przepisywania historii. W ostro przy-
prawionym thrillerze pozostawiono 
jednak szczyptę patosu dla najbardziej 
wrażliwych odbiorców, wśród których 
nie brakuje rzecz jasna płci pięknej 
zakochanej w bohaterskich antyterro-
rystach. Analizując najnowszy, moim 
zdaniem najbardziej spójny sezon 
„Faudy”, nie mogłem oprzeć się wra-
żeniu, że wspomnianego patosu jest 
chwilami za dużo. Na przykład fi nało-
wa scena militarna, budująca podwali-
ny pod kolejny szykowany już 5. sezon, 

wygląda trochę jak żywcem wyjęta z so-
wieckich fi lmów wojennych. Kręcona 
była, podobnie jak większość pozosta-
łych, w  bazie Tze’elim  na pustyni Ne-
gew. Znajduje się tam „Mini-Gaza”, naj-
większe w Izraelu miejsce szkoleniowe, 
które wiernie odzwierciedla dowolne 
arabskie miasto na Bliskim Wschodzie. 
Na potrzeby serialu miejsce idealne. 

„Fauda” w czwartym wcieleniu po-
zostaje wierna koncepcji zbudowanej 
z prostych, ale stabilnych klocków. Po 
wartkich scenach zakończonych za-
zwyczaj strzelaniną, gdzie trup ściele 
się gęsto, mamy momenty względnego 
wyciszenia, zazwyczaj w rodzinnym 
kręgu głównych bohaterów. W przy-
padku nowego sezonu również ro-
dzinne wątki szybko nabierają jednak 
ponurego posmaku za sprawą z jednej 
strony zawodowego wypalenia, a z dru-
giej stresu, jaki towarzyszy członkom 
antyterrorystycznej brygady. Scena-
riusz czwartej serii w dużym stopniu 
opiera się na autentycznych wydarze-
niach, które kilka lat temu zmobilizo-
wały izraelskie służby wywiadowcze do 
maksymalnej ostrożności. Główny 
wątek – infi ltracja izraelskiego szpiega 
arabskiego pochodzenia do organiza-
cji Hezbollah – posłużył reżyserowi 

Omriemu Givonowi za punkt wyjścia 
do naszkicowania skomplikowanych 
relacji żydowsko-arabskich, które po 
ostatnich wyborach parlamentarnych 
w Izraelu osiągnęły jeszcze wyższy po-
ziom newralgiczności. 

Po raz pierwszy zdjęcia do „Faudy” 
były kręcone również w Europie. Pier-
wotnie sztab szykował się do nakręce-
nia wielu scen na Ukrainie, w końcu 
jednak z powodu toczącej się tam woj-
ny zmuszony był przeprowadzić się na 
Węgry. Budapeszt posłużył w serialu za 
stolicę Belgii, Brukselę. Na Węgrzech 
powstało więc wiele zdjęć wykorzysta-
nych w pierwszych odcinkach nowej 
serii. Członków sztabu oraz aktorów 
przywitał nawet uroczyście w progach 
izraelskiej ambasady w Budapeszcie 
szef placówki, Yacov Hadas-Handel-
sman. Świadczy to o estymie, z jaką 
traktowana jest „Fauda” w Izraelu. Dla 
tamtejszego odbiorcy to nie tylko „zwy-
kły” serial przygodowy, ale też lekcja 
patriotyzmu. Dla widza zagraniczne-
go przygody Dorona i spółki są z kolei 
przystępną i bardzo atrakcyjną sondą 
do codziennego życia na boisku z pro-
chu strzelniczego.  

PREMIERA DOKUMENTU »SU-
PERPOWER«. Tocząca się od roku 
wojna na Ukrainie odmieniana jest 
przez wszystkie przypadki również 
na lutowym fi lmowym festiwalu 
w Berlinie. Swoją światową pre-
mierę miał podczas 73. Berlinare 
dokument „Superpower” stwo-
rzony przez Seana Penna i Aarona 
Kaufmana. Film opowiada o pre-
zydencie Ukrainy, Wołodymyrze 

Zełenskim, z którym Penn zaprzy-
jaźnił się podczas ubiegłorocznej 
wizyty w Kijowie w pierwszych 
dniach rosyjskiej inwazji. „Super-
power” to jednak nie tylko portret 
Zełenskiego, ale też całej Ukrainy, 
widziany z perspektywy człowie-
ka, który jeszcze parę miesięcy 
temu niewiele wiedział o tym kra-
ju. Amerykański aktor, który jest 
współzałożycielem fundacji CORE 

pomagającej ludziom w potrzebie 
w trybie błyskawicznym, bez cze-
kania na decyzje światowych poli-
tyków, jest dumny z tego, że wielu 
postrzega go jako „propagandystę 
ukraińskiego wojska i rządu”. 
– Bardzo mnie to cieszy. Nie lubię 
tego dziwacznego małego tyrana, 
który zagraża Ukrainie. Podoba mi 
się natomiast to, że nie ma rzeczy, 
które przeraziłyby Zełenskiego i 
Ukraińców – stwierdził Penn bez 
owijania w bawełnę. 

•••
DZIĘKUJEMY ZA WSZYSTKO, 
BRUCE. Fani Bruce’a Willisa po-
godzili już się z faktem, że tego 
charyzmatycznego aktora nie 
zobaczą w żadnym nowym fi l-
mie. Willis, który w zeszłym roku 
ofi cjalnie pożegnał się z karierą 
aktorską, zmaga się bowiem nie 
tylko z afazją (utrata zdolności ję-
zykowych na skutek uszkodzenia 
mózgu), ale – jak przekazała ostat-

nio jego rodzina – również z formą 
demencji nazywaną otępieniem 
czołowo-skroniowym. „Od czasu 
ogłoszenia afazji Bruce’a wiosną 
2022 roku, jego stan się pogarszał 
i obecnie mamy bardziej szczegó-
łową diagnozę: otępienie czoło-
wo-skroniowe (znane jako FTD). 
Niestety, wyzwania związane z 
komunikacją są tylko jednym z 
objawów choroby, z którą zmaga 
się Bruce. Chociaż jest to bolesne, 
to ulga, że w końcu mamy jasną 
diagnozę” – czytamy w ofi cjal-
nym oświadczeniu rodziny aktora 
zamieszczonym na Instagramie. 
67-letni Willis zasłynął rolami 
w takich fi lmach, jak „Szklana 
pułapka”, „Pulp Fiction”, „Piąty 
element” czy „Armageddon”. W 
ostatnich latach pojawiał się jed-
nak w coraz gorszych produkcjach 
wyróżniających się minimalną 
liczbą dialogów, co związane było 
m.in. z jego problemami zdrowot-
nymi. 

• Debiut w czwar-
tym sezonie „Fau-
dy” zaliczyła izra-
elska aktorka Lucy 
Ayoub. Dla Liora 
Raza to z kolei 
chleb powszedni. 

• Sean Penn w rozmowie z Wołodymyrem Zełenskim. Zdjęcia: mat. prasowe

Mosteckie 
przedszkolne ostatki 

We wtorek 21 lutego w Domu 
PZKO w Mostach koło Jabłon-
kowa odbył się tradycyjny 
„Ostatkowy Balik Maskowy”. Na 
sali można było zobaczyć w tań-
cu zaskakujące pary, ponieważ 
razem tańczyli Spiderman z di-
nozaurem, Czerwony Kapturek 
z Syrenką, króliczki z magiczne-
go kapelusza z wróżką, Kowboj-
ka z Santa Clausem...

Postacie bajkowe rozpoczęły 
bal polonezem, później zmaga-
ły się z  przeróżnymi wesołymi 
konkursami i w nagrodę delek-
towały się pysznymi pączkami 
i hot dogami. Były też ciekawe 
nagrody i wspólne zdjęcia. 

Wielkie podziękowania na-
leżą się Andrei Skupień, która 
świetnie poprowadziła cały ba-
lik, DJ-owi B. Borskiemu, bez 
którego nie dałoby się tak fajnie 
tańczyć. Dziękujemy również 
naszym wspaniałym rodzicom 
za pomoc w przygotowaniach 
baliku.

Renata Baron, 
dyrektorka 

Przedszkola w Mostach
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Zdjęcia: EDYTA DUFAJ

Tomasz Wolff 

Kiedy poprosiłem pana o wywiad i wy-
słałem e-maila, odpisał pan, informując 
o szczelnie wypełnionym kalendarzu do 
końca marca. Czy to oznacza, że z poezją 
w Polsce nie jest tak źle, czy bardziej jest 
to chwilowy zryw, związany głównie 
z Rokiem Wisławy Szymborskiej? Bo 
przecież tak lubimy celebrować różne 
rocznice…
– Chciałbym panu odpowiedzieć po-
zytywnie, że z poezją nie jest źle, ale 
myślę, że tutaj nie do końca chodzi o 
nią jako taką, ogólnie, ale bardziej o Wi-
sławę Szymborską, która cieszy się – co 
przyjmuję z dużą radością – sporą po-
pularnością: i jako poetka, i jako osoba. 
To prawda, że my, Polacy, bardzo lubi-
my rocznice, a ta związana z Wisławą 
Szymborską wzmogła zainteresowanie. 
Tym bardziej że mamy do czynienia z 
rocznicą najbardziej okrągłą z okrą-
głych. W pewnym stopniu przyczynił 
się do tego Senat RP, uchwalając Rok 
Wisławy Szymborskiej. 

Drążąc jednak dalej ten temat. Mamy w 
gazecie, podobnie jak chyba większość 
dzienników i tygodników, rubrykę, w 
której czytelnicy wspominają swoich 
bliskich, zamieszczają nekrologi. Bar-
dzo często pojawiają się dwa cytaty: 
„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd 
pamięcią się im płaci. Chwiejna waluta. 
Nie ma dnia, by ktoś wieczności swej nie 
tracił” oraz „Spieszmy się kochać ludzi, 
tak szybko odchodzą”. To Szymborska i 
ksiądz Jan Twardowski… Czy to nie jest 
tak, że my, Polacy, poezję znamy tylko na 
wyrywki, chwytamy się nośnych stwier-
dzeń, ale na tym koniec…
– Istnieje coś takiego, jak ranking cy-
tatów i wspomniani Szymborska oraz 
Twardowski są w nim wysoko. To też 
dobrze widać po półkach księgarskich. 
Na przykład w Empiku, czyli najbar-
dziej popularnej sieci księgarnianej w 
Polsce – pojawiają się głównie te dwa 
nazwiska. To jest pewnie jeden z po-
wodów, dla których te dwa cytaty się 
pojawiają przy okazji wspomnień czy 
nekrologów. Myślę jednak, że tych cyta-
tów jest więcej, tak samo „Kot w pustym 
mieszkaniu” pojawia się w „sytuacjach 
nekrologowych”. Co ciekawe, jest tak 
zresztą nie tylko w Polsce; wiem, że 
wiersze Szymborskiej czytane są w cza-
sie ceremonii pogrzebowych w Szwecji. 
Jest to więc międzynarodowy trend, 
który mi się podoba. Zamiast brać go-
towce ze stron internetowych, jak pi-
sać nekrologi, ktoś zadaje sobie trud i 
szuka czegoś odpowiedniego do okazji 
w poezji. Można powiedzieć, że poezja 
ma czasami charakter okolicznościowy. 
Służy do tego, żeby dać język w jakichś 

ROZMAWIAMY Z MICHAŁEM RUSINKIEM, SEKRETARZEM WISŁAWY SZYMBORSKIEJ, PREZESEM 
FUNDACJI WISŁAWY SZYMBORSKIEJ, PISARZEM, CZŁONKIEM RADY JĘZYKA POLSKIEGO

Tak bardzo jest, 
choć już tak długo jej nie ma…
W środę ukazały się „Wiersze wszystkie” Wisławy Szymborskiej. To jedno z najważniejszych wydarzeń literackich 
tego roku w Polsce oraz jeden z najważniejszych punktów obchodów Roku Wisławy Szymborskiej. 2 lipca minie 
100 lat od urodzin noblistki. Jej wieloletni sekretarz, Michał Rusinek, mówi o tym, co pozostawiła po sobie, że 
gdyby żyła, pewnie w swojej twórczości jakoś by się odwołała do tego, co dzieje się w Ukrainie, ale także o tym, 
że w Szwecji jej wiersze są cytowane podczas uroczystości pogrzebowych, a we Włoszech popularnością przebija 
tamtejszych poetów.

bardzo specyfi cznych okolicznościach 
– dramatycznych, jaką jest śmierć bli-
skiej osoby.

W środę ukazały się „Wiersze wszystkie” 
Wisławy Szymborskiej, wydane przez 
krakowski Znak. Wróćmy do Empiku, do 
którego przychodzi przeciętny konsu-
ment literatury. Zobaczy na półce liczące 
800 stron tomiszcze i…. Czy on się zwy-
czajnie nie przerazi?
– Liczę na to, że się nie przerazi, mało 
tego, powie sobie: „Nareszcie Szymbor-
ska w jednym tomie”. Ta książka, mimo 
że się jeszcze nie ukazała (wywiad zo-
stał przeprowadzony w piątek 17 lute-
go – przyp. red.), to już pojawia się na 
listach bestsellerów, bo jest zamawiana 
masowo w przedsprzedaży, co mnie 
bardzo cieszy. Pojawiła się w tzw. „top-
ce”, czyli stu najlepiej sprzedających 
się książkach w Empiku. Ja nie lubię 
wygłaszać marketingowych fraz, ale 
moim zdaniem wydanie „Wierszy 
wszystkich” to duże wydarzenie li-
terackie i jedna z najważniejszych 
książek, które ukażą się w tym roku w 
Polsce. 

Jak pan rozumie słowa profesora Ry-
szarda Koziołka, rektora Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach, który w grud-
niu ubiegłego roku w stolicy wojewódz-
twa śląskiego, pytał: „Czy my, 
Polacy, zasłuży-
liśmy sobie  na 
poezję Szym-
borskiej?”. Czy 
panu profeso-
rowi cho-
dziło o 
to, czy 
my 

do tej poezji dorośliśmy, czy może miał 
coś innego na myśli?
– To jego trzeba by zapytać, ale myślę, 
że Szymborska w krajobrazie literatury 
polskiej jest zjawiskiem osobnym. Za-
daje takie pytania, których inni poeci i 
pisarze nie zadają. Jednocześnie są to 
pytania o charakterze uniwersalnym. 
Trudno powiedzieć, że to jest bardzo 
polska poetka w tym sensie, że ona nie 
odwołuje się szczególnie do naszej hi-
storii. Oczywiście jest ukształtowana 
przez nasze doświadczenia lokalne, 
ale jest też czytelna międzynarodowo i 
dzięki temu stała się „towarem ekspor-
towym”. Znakomicie się „sprzedaje” 
zagranicą, a są takie kraje, w których 
jest na- wet bar-
dziej popu-

lar-

na od rodzimych poetów – jest tak 
choćby we Włoszech. 
Wracając do pytania, myślę, że profesor 
Koziołek zastanawiał się, czy jesteśmy 
w stanie podjąć z nią jakiś rodzaju dia-
logu, my ukształtowani przez taką, a 
nie inną tradycję literacką. 

A jesteśmy?
– Moim zdaniem tak, ale trzeba do tego 
podejść, wychodząc poza ramy wyzna-
czone przez tradycyjną literaturę pol-
ską, taką uczoną w szkole.

Wysłuchałem na YouTubie pana wykła-
du na temat poezji Szymborskiej. Bardzo 
ujęła mnie historia pewnego emeryto-
wanego strażaka z Teksasu, który napi-
sał do noblistki list. W jednym zdaniu 
zawarł całe „clou” poezji. Przyznał: „Pani 
napisała to, co ja przez całe życie myśla-
łem, tylko nie umiałem tego wyrazić”. 
Czy to jest zatem tak, że poeci mają nam 
ten otaczający nas świat tłumaczyć, 
nazywać to, czego sami nie potrafi my 
nazwać, ubrać w słowa?
– Nie wiem, czy aż tłumaczyć, ale dawać 
język, za pomocą którego będziemy mo-
gli o tym świecie mówić i jakoś sobie z 
nim radzić. Mimo że Wisława Szymbor-
ska nie żyje od 11 lat, to bardzo wiele jej 
wierszy współbrzmi z tym, co się dzieje 
na świecie, choćby w Ukrainie. Zatem jej 
poezja będzie długo czytana. List stra-

żaka pokazał, że to nie 
jest taka poezja, która 

wymaga olbrzymie-
go przygotowania 

ambicyjnego, fi -
lozofi cznego czy 

kulturowe g o, 
tylko ona 

przez po-
zorną pro-

s t o t ę, 
b o 
tak 

naprawdę to nie jest prosta języko-
wo twórczość, trafi a zwykle do ludzi, 
którzy poezji nie czytają, uważając ją 
za pisaną językiem dla specjalistów. 
W tym miejscu jeszcze bym zde-
rzył to, co napisał strażak, z listem 
z lat 50., który na pewno zrobił na 
Szymborskiej wrażenie. Otóż opu-
blikowała dosyć zawiły wiersz w 
czasopiśmie literackim pt. „Nie-
dziela w szkole”. Jakiś czas później, 
przypomnę, że były to czasy stali-
nowskie, ukazał się list nauczyciela 
z Rzeszowszczyzny, który pisał, że 
nie życzy sobie takich wierszy, bo 
te muszą być zrozumiałe dla ro-
botnika, chłopa. List był o tyle nie-
bezpieczny, że Szymborska mogła 
zostać posądzona o to, że nie wpa-
sowuje się w poetykę socrealizmu. 
Jednocześnie podeszła do niego 
serio – wzięła w nawias ideologicz-
ną stronę tego listu i od tego czasu 
zaczęła rzeczywiście pisać innym 
językiem, „prostszym”. Inna spra-
wa, że po tej korespondencji na-
uczyciela dosyć długo nie pisała. 

W tomiku poezji „Tutaj/Here” zna-
lazłem taki wiersz: „Żyjemy dłużej, 
ale mniej dokładnie i krótszymi 
zdaniami”. Myśli pan, że gdyby pani 
Wisława się nagle obudziła w roku 
2023, w naszej rzeczywistości, była-
by w szoku?

– Nie wiem, czy by była w szoku. 
Dzięki temu, że nie była osobą sta-
roświecką, podejrzewam, że wiele 
rzeczy by jej się podobało, nowocze-
sne wynalazki. Pamiętam, że była 
bardzo zafascynowana czytnikami 
e-booków. W ostatnich latach życia 
otrzymywała je od producentów.
Była też w mojej ocenie prekursor-
ką memów. Jej kolaże, wyklejanki, 
w gruncie rzeczy są protomema-
mi, surrealistycznymi. Natomiast 
niewątpliwie wojna w Ukrainie 
znalazłaby odzwierciedlenie w jej 
wierszach. Na pewno by to bardzo 
przeżywała, podobnie jak procesy 
odchodzenia od demokracji, to co 
się dzieje w polskiej, ale nie tylko, 
polityce. 

Odnośnie współczesności i Śląska 
Cieszyńskiego, znalazłem słowa 
Kornela Filipowicza, wieloletniego 
partnera noblistki, który tłumaczył 
na czym polega inność tego regio-
nu: „Tutaj ludzie częściej niż gdzie 
indziej patrzą sobie prosto w oczy”. 

Czy w świecie mediów elektronicz-
nych potrafi my sobie jeszcze pa-
trzeć prosto w oczy?
– Nie demonizowałbym mediów 
elektronicznych. Wprawdzie pan 
mi teraz nie patrzy w oczy, bo ma 
pan wyłączoną kamerę…

Przepraszam, naprawdę zapomnia-
łem włączyć i się nie zorientowa-
łem. Zatem raz jeszcze dzień dobry, 
teraz już z obrazem…
– Dzień dobry… Mam takie wra-
żenie, że nasza komunikacja się 
nie zmieniła jakoś szczególnie. 
Mówią o tym także teoretycy ko-
munikacji. Owszem, pojawia się 
mnogość różnego rodzaju ka-
nałów komunikacji. One nam 
upraszczają wiele rzeczy, mamy 
na przykład możliwość przepro-
wadzenia wywiadu online. Pa-
miętamy, jak to wszystko wyglą-
dało w czasie pandemii. Chociaż 
nie wychodziliśmy z domów, tak 
naprawdę mieliśmy ze sobą kon-
takt, co było wspaniałym wspól-
notowym doświadczeniem.
Jedno, co rzeczywiście widać, 
mam tutaj na myśli w szczególno-
ści Twittera, to skrótowość naszej 
komunikacji. Pojawiło się nawet 
takie pojęcie w dziedzinie komu-
nikacji, jak mikrostylistyka. Mu-
simy się przyglądać tym komuni-

katom nieco inaczej, za pomocą 
innych narzędzi, innej poetyki, 
niż przyglądaliśmy się komuni-
kacji jako takiej. Ona jest bardzo 
skrótowa. I ostatnia rzecz, która 
się pojawia i mnie się podoba, to 
jest to, co teoretycy komunika-

cji nazywają wtórną oralnością. 
Chodzi o to, że nawet nasza ko-
munikacja SMS-owa przypomina 
nasze wypowiedzi. Nie piszemy 
„Szanowny Panie, zwracam się z 
uprzejmą prośbą”, ale tak, jak by-
śmy mówili. Proszę zwrócić uwa-
gę, że nawet programy do SMS-ów, 
przynajmniej w moim telefonie, 
przypominają w gruncie rzeczy 
takie dymki komiksowe. Pokazują, 
że trochę jesteśmy w komiksie, a 
pisząc, naśladujemy to, jak mówi-
my.

O skrótach w języku polskim mówił 
swojego czasu w wywiadzie dla 
„Głosu” profesor Jan Miodek. Bole-
sławiec to już nawet nie Bolec, ale 
Bol… Bardzo minimalizujemy…
– Skraca się nie tylko nazwy, ale 
imiona oraz niektóre słowa. To jest 
właśnie po to, żeby się zmieścić w 
tym wspomnianym dymku. I w 
ogóle – żeby nie tracić czasu i miej-
sca na pisanie. 

Ostatnio w Polsce głośno zrobiło się 
na temat Paczkomatów. Ich właści-
ciel apelował w przestrzeni publicz-
nej, żeby nie odmieniać nazwy. W 
tle jest spór spółki z Pocztą Polską. 
W tym kontekście chciałem zapytać 
pana, jako członka Rady Języka Pol-
skiego, czy możemy wysłuchać tej 
dość dziwnej prośby?
– To jest absurd i już widziałem, 
że właściciel fi rmy wycofał się z 
tego postulatu. Z jednej strony 
rozumiem, że jeżeli mamy nazwę 
fi rmy, która jest skrótem albo jest 
obcojęzyczna, na przykład Ikea, 
to jasne, że fi rmie będzie zależało, 
żeby jej nie odmieniać. Natomiast 
jeżeli mówimy o nazwie urządze-
nia, które jest w dodatku neolo-
gizmem, wykorzystującym takie 
słowo, jak automat, to nie ma się 
co dziwić, że wchodzi ono do sys-
temu języka i będzie podlegało 
regułom w nim panującym. Bez 
względu na to, jakie zakazy i kary 
będzie wprowadzał właściciel tej 

fi rmy. Największym sukcesem fi r-
my jest sytuacja, kiedy nazwa za-
czyna funkcjonować jako słowo. 
Znamy takie przypadki, na przy-
kład adidasy fi rmy Nike. W tym 
przypadku nazwa fi rmy stała się 
reprezentantką jakiegoś obuwia. 
Reasumując, bez względu na to, 
co ktoś zakaże, my i tak będziemy 
mówić po swojemu. 

Wisława Szymborska lubiła przyjeż-
dżać do Cieszyna, wakacje spędzała 
na Przełęczy Przysłop zawieszonej 
między Gorcami a Beskidem Wy-
spowym. A pan? Też kocha prowin-
cję?
– Wychowałem się w Zakopanem 
i mam chyba do tego miasta naj-
większy sentyment. Tyle że ono się 
ostatnio bardzo zmieniło, na gor-
sze, stając się coraz bardziej zadep-
tanym przez przyjezdnych. Nie ma 
już tej atmosfery, którą pamiętam, 
więc to jest taka prowincja, której 
już nie ma. Poza tym jestem okrop-
nym mieszczuchem i najbardziej 
lubię miasta. Stety albo niestety 
najbardziej lubię jeździć do dużych 
miast. Inna sprawa, że ja w ogóle 
nie lubię odpoczywać, to chyba 
jest jakaś jednostka chorobowa 
(śmiech).

Czy w związku z Rokiem Wisławy 
Szymborskiej planuje pan odwiedzić 
Cieszyn czy Wędrynię, gdzie jest 
polska szkoła imienia noblistki?
– Będę bardzo dużo jeździł po Pol-
sce. Akurat do Cieszyna nie mam 
jeszcze zaproszenia, choć podej-
rzewam, że i tam dotrę. W planie 
mam także wyjazdy zagraniczne, 
na przykład do szkół, które noszą 
imię Wisławy Szymborskiej. Po-
nadto zrobiliśmy wystawę, którą 
można od nas wypożyczać w for-
mie cyfrowej. Liczę na to, że do-
trze na prowincję, bo po to została 
przygotowana. To jest ekspozycja 
biografi czna, w której jest również 
motyw Kornela Filipowicza i Cie-
szyna.   

Michał Rusinek 
mieszka w Kra-
kowie, choć nie 
nazywa się kraku-
sem. W jednym z 
wywiadów przy-
znał, że rodzina 
prawdziwego 
krakusa powinna 
być zasiedziała w 
tym mieście od 
średniowiecza, 
a jego rodzice 
pochodzą z Zako-
panego. Profesor 
Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, 
autor licznych 
książek, czło-
nek Rady 
Języka Pol-
skiego. Po 
otrzymaniu 
przez 
poetkę 
literackiego 
Nobla w 1996 
roku został sekre-
tarzem Wisławy 
Szymborskiej. 
Funkcję tę pia-
stował aż do jej 
śmierci, w 2012 
roku. Od kwietnia 
tamtego roku 
jest prezesem 
Fundacji Wisławy 
Szymborskiej.
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Samozatrucie…

Czy jesteś za społeczeństwem 
otwartym, czy zamkniętym? Od-
powiedź narzuca się jakoś sama. 
Oczywiście, że jestem za spo-

łeczeństwem otwartym, jakiż rozumny i 
przyzwoity człowiek byłby za zamkniętym 
społeczeństwem? Już samo brzmienie tego 
ostatniego pojęcia zdaje się wystarczająco 
odstręczać – zamknięte społeczeństwo. Zu-
pełnie co innego – społeczeństwo otwarte. 
Chce się w nim żyć – po prostu.

I
Tak, najwyraźniej jedne określenia cha-
rakteru społeczeństwa budzą jednoznacz-
ną aprobatę – to „otwartość”. Inne budzą 
zwykle jednoznaczny sprzeciw, a przynaj-
mniej zdecydowaną niechęć – to „zamknię-
cie”. Rzecz jasna, bywa (i to wcale często), 
że diabeł tkwi w szczegółach. I tak, kiedy 
przyglądnąć się działaniu Ministerstwa Mi-
łości czy Ministerstwa Prawdy w powieści 
Georga Orwella „1984”, to łatwo zauważyć, 
że nie mają one nic wspólnego z miłością i 
prawdą. Ich nazwy to po prostu perwersyj-
ny kamuflaż. A przecież, gdyby ograniczyć 
się do samego brzmienia nazw owych mini-
sterstw, to musiałyby one budzić żywiołową 
sympatię wszystkich porządnych, uczci-
wych, rozsądnych i rozumnych ludzi. Wróć-
my do opozycji: społeczeństwo otwarte 
– społeczeństwo zamknięte. To pierwsze – 
społeczeństwo otwarte, miałoby się charak-
teryzować m.in. powszechnym poleganiem 
na racjonalnej refleksji, na abstrakcyjnym i 
bezosobowym charakterze stosunków mię-
dzyludzkich, a także na indywidualizmie, 
z jego konsekwencją dobrowolności udzia-
łu w większości organizacji, struktur i sto-
warzyszeń. Społeczeństwo zamknięte to 
brak racjonalnej refleksji jako czynnika 
kształtującego instytucje i zachowania, to 
kolektywizm plemienny czy wreszcie silna 
obecność różnych form tabu i myślenia ma-
gicznego. Czyli, wszystko jasne – na pewno 
lepiej żyć w społeczeństwie otwartym niż 
zamkniętym. No cóż, to rzeczywiście oczy-
wiste.

II
Niemniej i społeczeństwo otwarte ma 
swoje deficyty i trzeba o nich mówić gło-
śno, nawet jeśli ortodoksyjnym ideologom 
społeczeństwa otwartego nie bardzo to w 
smak. Zwracanie uwagi na, wynikające 
właśnie z charakteru otwartego społeczeń-
stwa, deficyty, bywa trudne do przyjęcia 
także dla świetnych umysłów. Mam tu 
na uwadze chociażby wybitnego filozofa, 
który pojęcie „społeczeństwa otwartego” 
wprowadził do szerszej debaty publicz-
nej. Mowa o Karlu R. Popperze, autorze 
podstawowego dzieła na ten temat, za-
tytułowanego zresztą symptomatycznie 
„Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie”. 
Popper narzucał czarno-biały schemat, z 
jasnym ideałem otwartego społeczeństwa. 
Wrogie mogły być mu tylko i wyłącznie 
atakujące je z zewnątrz totalitarne systemy 
społeczne. Społeczeństwo otwarte było 
stanem jeśli nie idealnym po prostu, to do 
ideału zbliżonym tak bardzo, jak na tym 
ziemskim padole w ogóle można. Pewnie 
dlatego Popper nie zgodził się, by polskie 
wydanie jego dzieła poprzedził esej inne-
go wybitnego filozofa, profesora Leszka 
Kołakowskiego zatytułowany „Samozatru-
cie otwartego społeczeństwa”. Dwie uwagi 
profesora Kołakowskiego wzięte ze wspo-
mnianego eseju zdają mi się szczególnie 
istotne – po pierwsze, że „bez zaufania 
do tradycji żadne, a więc również otwarte 
społeczeństwo, obyć się nie może, innymi 

słowy, niektóre »irracjonalne« wartości 
znamienne dla społeczeństw zamkniętych 
są również w otwartych nieodzowne”. Jak 
widać, słowa piosenki: „Przeszłości ślad 
dłoń nasza zmiata…”, wcale nie muszą 
służyć otwartości, ba – mogą otwartość 
zamieniać w fantazmat, iluzję, w której 
rzeczywistością są najróżniejsze rodzaje 
zniewolenia. I – po drugie – dostrzeżony 
przez Kołakowskiego schemat – oto „insty-
tucje, które umożliwiają przetrwanie plu-
ralistycznego społeczeństwa – ład prawny, 
szkoła, rodzina, uniwersytet, rynek – ata-
kowane są przez siły totalitarne w imię 
haseł liberalnych, w imię wolności”. Ech, 
ta wolność… W powieści Fiodora Dosto-
jewskiego „Biesy”, jeden z jej bohaterów, 
Szygalew, przedstawiając system swoje-
go pomysłu, który w zamyśle autora miał 
przynieść wyzwolenie bez mała całej ludz-
kości, na koniec powiada: „Zaplątałem się 
we własnych wywodach i konkluzja moja 
pozostaje w całkowitej sprzeczności z pier-
wotną ideą, która jest u mnie punktem 
wyjścia. Wychodzę od nieograniczonej 
wolności, dochodzę zaś do nieograniczo-
nego despotyzmu. Muszę jednak zazna-
czyć, że innego rozstrzygnięcia zagadnień 
społecznych, poza moim, nie ma i być nie 
może”. Dostojewski był jednym z ulubio-
nych autorów Kołakowskiego, jego praca 
poświęcona religii nosi zaczerpnięty z po-
wieści wybitnego rosyjskiego pisarza tytuł: 
„Jeśli Boga nie ma…”.

III
Inna sprawa – inna, choć w gruncie rzeczy 
bardzo pokrewna z problematyką społe-
czeństwa obywatelskiego. Demokracja, czy-
li rządy ludu, przez lud, dla ludu (zobacz 
„Adres gettysburski”). Demokracja to dzi-
siaj jeden z najważniejszych tematów deba-
ty publicznej. Wszak nieuchronnym prze-
znaczeniem współczesnego świata miała by 
być właśnie demokracja (liberalna). Proro-
kował to już kilkadziesiąt lat temu Francis 
Fukuyama. Ba, więcej – jest liberalna demo-
kracja nieprzekraczalnym horyzontem na-
szych czasów. Fukuyama przecież właśnie 
w związku z przewidywanym przez siebie 
tryumfem liberalnej demokracji ogłosił świt 
„końca historii”. Toteż nikt dzisiaj wszak nie 
szuka najlepszego ustroju, tylko najlepszej 
formy demokracji. Więcej – na zasadzie in-
telektualnego bilonu w obiegu pozostaje 
formuła głosząca że „jedynym lekarstwem 
na braki demokracji jest jeszcze więcej de-
mokracji”. Stąd też uporczywe zamartwia-
nie się „deficytem demokracji”. Przy okazji 
– zapomina się często, że autorem tej for-
muły był Henry Louis Mencken, którego 
preferowanym stylem myślenia i pisania 
była satyra.

IV
A jak to wygląda z polskiej perspektywy? 
Winstonowi Churchillowi przypisuje się 
przekonanie, że Polska zasłużyła, tak po 
prostu, na demokrację… Otóż jak się zdaje, 
społeczeństwo (jakiekolwiek społeczeń-
stwo) zasługuje na demokrację wtedy, kiedy 
potrafi wynieść do władzy taką polityczną 
elitę, która będzie umiała dbać o jego inte-
resy. Czy polskie społeczeństwo posiadło tę 
umiejętność? No cóż, Henry de Monther-
lant zapytuje: „Czyż godzien jest litości ów 
lud, który się dał odsunąć od wszystkiego, 
co doń należało (…), który w obliczu zła 
składał się tylko z jednostek nieświado-
mych albo współwinnych?”. 

V
No właśnie... 

Spiritus movens

Zaledwie kilka dni temu gruchnęła 
nowina o czekającym nas unijnym 
zakazie rejestracji aut spalinowych. 
Słusznie czy nie, w trosce o ekolo-

gię czy gwoli ustanowienia nowych porząd-
ków na rynku, Bruksela ustami polityków 
przypomniała, że kolejna epoka w dziejach 
ludzkości (a na pewno motoryzacji, spedycji 
i turystyki) zmierza ku końcowi.

•••
Pewnie nie zaskoczę, jeśli – korzystając z 
okazji – wspomnę, że także w dziedzinie mo-
toryzacji Cieszyniacy mają na koncie niema-
łe sukcesy. By prześledzić losy regionalnych 
pionierów tej gałęzi przemysłu, można wer-
tować źródła lub pójść na skróty, słuchając 
wykładu Piotra Pluskowskiego, który co ja-
kiś czas prezentuje w regionie wyniki swoich 
historyczno-technicznych dociekań.

Motoryzacyjne tradycje Śląska Cieszyń-
skiego otwiera m.in. Józef Bożek, zwany nie-
kiedy „śląskim Stephensonem” (względnie 
„polskim” lub „czeskim”, bo działał głównie 
na terenie Czech i Moraw). Urodzony w ro-
dzinie młynarza w Bierach, mechanik, kon-
struktor i  wynalazca kształcił się w Cieszy-
nie pod okiem ks. Leopolda Szersznika. Po 
ukończeniu gimnazjum wyjechał, najpierw 
do Brna, następnie Pragi. Był prawdziwym 
geniuszem, niedocenionym przez historię 
bodaj dlatego, że w odróżnieniu od zachod-
nich ojców rewolucji przemysłowej nie zdo-
łał pozyskać dość wpływowych protektorów 
i dość kapitału, by swoje projekty rozwijać. 
Jego dorobek był imponujący: od potrójnie 
złożonej dźwigni i elewatora, przez łódź pa-
rową i automatyczny warsztat tkacki, aż po 
protezy kończyn i nowatorskie mechani-
zmy zegarowe. Skonstruował również kolej 
konną (na początku używaną głównie do 
transportu towarów, z czasem także osób), 
maszynę parową, zaś w 1815 roku zaprezen-
tował (jako pierwszy na kontynencie) pojazd 
z silnikiem parowym, służący do przewo-
zu ludzi; pojazd ten uważa się niekiedy za 
pierwszą taksówkę, bo konstruktor dorabiał, 
wożąc nim podobno prażaków za opłatą.

•••
Przemysł motoryzacyjny nie rozwijał się 
jedynie za sprawą naszych rodaków na 

świecie, ale doczekał się także lokalnego 
zaplecza. Jeszcze końcem XIX wieku cie-
szyńskie zakłady przodowały w produkcji 
pojazdów lub ich elementów. W galicyjskich 
czasopismach reklamowano m.in. prowa-
dzoną w Cieszynie przez rodzinę Pustów-
ków Fabrykę Parową Powozów i Osi, ma-
jącą swoje składy w Krakowie i Tarnowie. 
W ustrońskiej kuźni od lat 70. XIX stulecia 
konstruowano parowe lokomobile. Liczba 
zakładów produkujących podzespoły do 
samochodów rosła szybko, zwłaszcza w 
Międzywojniu. Gdy w Bielsku powstawała 
nowoczesna fabryka akumulatorów, Karol 
Ochsner z synem zasłynęli już z produkcji 
silników (benzynowych, ale także zdobywa-
jących dopiero popularność silników Diesla 
„patentu dr. Porsche”). Regionalne zakłady 
(głównie bielskie) wytwarzały metalowe 
detale m.in. na użytek Opla, Chevroleta 
czy Buicka. Z kolei w Skoczowie projekto-
wał i produkował silniki inż. Henryk Har-
los. Warto wspomnieć o rodzinie Molinów, 
prawdziwych cieszyńskich tytanach han-
dlu i motoryzacji. Prowadzili stacje paliw, 
sprzedawali samochody, a nawet produko-
wali autobusy własnej konstrukcji. Swoistą 
samowystarczalność zapewniała regionowi 
rafineria, działająca w Czechowicach od 
przełomu wieków, oraz destylarnie, z któ-
rych spirytus stanowił jeszcze początkiem 
XX wieku istotny składnik mieszanki napę-
dzającej silniki spalinowe. 

•••
Wśród zamożniejszych mieszkańców Śląska 
Cieszyńskiego dość szybko produkty nowo-
czesnej motoryzacji znalazły swoich amato-
rów. Według spisów już w latach 1900-1918 
na ulicach największych miast regionu spo-
tkać można było 124 marki samochodów 
i 31 marek motocykli! Tylko na rynku cie-
szyńskim znajdowały się dwie stacje paliw, 
a garaże rosły jak grzyby po deszczu. Powoli 
pojawiały się także betonowe drogi – pierw-
sza między Skoczowem i Pogórzem w 1935 r. 

Póki co nasze podróże nie wydają się być 
zagrożone energetyczną rewolucją. Cokol-
wiek by się jednak nie działo, nie mamy po-
wodów do obaw. W końcu płynie w nas krew 
motoryzacyjnych pionierów – choćbyśmy 
mieli się przesiąść do lokomobili, niechyb-
nie damy sobie radę!  

Krzysztof Łęcki
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Opuszczenie i wymazywanie
Opuszczenie przez sojuszników i idące w ślad za nim wymazywanie narodu i jego kultury przez okupanta – to jest 
największa zbiorowa trauma Polaków, sięgająca nawet głębiej niż dzieje II wojny światowej. A także sam rdzeń 
polskiej wrażliwości na świat.

Jan Rokita*

J
eśli ktoś chce dziś 
pojąć sens polskiej 
wrażliwości na in-
wazję Ukrainy, musi 
najpierw sięgnąć do 
nie tak znów odle-
głych dziejów Europy 

Środkowo-Wschodniej. Odrodzona 
po I wojnie światowej Polska miała 
zaledwie nieco ponad dwadzieścia 
lat, gdy w 1939 roku została na-
padnięta przez Niemców i Rosjan. 
W ciągu następnych lat obaj oku-
panci podjęli krwawą próbę znisz-
czenia polskiej narodowej elity 
oraz wymazania polskiej kultury i 
narodowej odrębności. Co istotne, 
nim rozpoczęła się tamta inwa-
zja, Polska miała mocne sojusze i 
wojskowe gwarancje ze strony de-
mokratycznych mocarstw: Francji 
i Wielkiej Brytanii. Owe sojusze i 
gwarancje zadziałały jednak tyl-
ko formalnie. To znaczy – Paryż i 
Londyn wyraźnie powiedziały, że 
są po stronie Polski, ale nie kiwnę-
ły palcem, aby pomóc obronić się 
napadniętemu aliantowi. A kiedy 
w piątym roku okupacji w Warsza-
wie wybuchło polskie powstanie, 
zachodni alianci, do których do-
łączyła już wówczas Ameryka, tak 
długo zastanawiali się i spierali o 
to, jak by tu wspomóc powstańców, 
aż powstanie upadło, a stolica Pol-
ski została zburzona.

Podważyć prawo 
do politycznej egzystencji…
Kiedy w 2022 roku Rosjanie napadli 
Ukrainę, odrodzone państwo ukra-
ińskie miało raptem kilka lat więcej 
niż Polska w 1939 roku. W jednym 
i drugim przypadku politycznym 
celem inwazji było zniszczenie 
państwa, które dopiero podnosi 
się z wieloletniej niewoli, i tak na-
prawdę ciągle jest jeszcze „in statu 
nascendi”. Napastnikowi chodzi 
bowiem o to, aby podważyć jego 
prawo do politycznej egzysten-
cji, nim jeszcze zdąży się na nowo 
zbudować i wzmocnić. Świętując 
ówczesny upadek Polski, napast-
nicy określili ją mianem „bękarta 
traktatu wersalskiego”, chcąc w ten 
sposób zakwestionować wobec ca-
łego świata samo prawo do istnie-
nia państwa polskiego na mapie 
Europy. W lutym 2022 r., podczas 
transmitowanej w telewizji uroczy-
stości kremlowskiej, władca Rosji 
ogłosił Ukrainę jakimś wariackim 
„wymysłem bolszewików”, tłuma-
cząc Rosjanom i światu, że czegoś 
takiego jak Ukraina i naród ukraiń-
ski nigdy naprawdę nie było i do-
tąd nie ma. A po roku wojny wiemy 
już z całkowitą jasnością, że inwazji 
Ukrainy towarzyszył szerszy plan: 
było nim zniszczenie ukraińskiej 
elity patriotycznej i wymazanie 
ukraińskiej kultury. W Moskwie 
uważa się bowiem, że Ukraina to 
prowincja rosyjska, która nie wie-
dzieć czemu stawia opór swojemu 
„naturalnemu” rosyjskiemu prze-
znaczeniu.

W Polsce nie ma żadnej mocniej-
szej emocji zbiorowej niż ta, którą 
zrodził syndrom osamotnienia i 
opuszczenia…

Pod jednym względem Ukraina 
w 2022 r. była w wyraźnie lepszej 
pozycji niż Polska w roku 1939. 
Choć bowiem przed inwazją nie 
udało jej się zyskać twardych so-
juszów ani wojskowych gwaran-
cji, to jednak w krytycznym mo-
mencie swej historii nie została 
osamotniona. Dostała coś więcej 
niż dyplomatyczne, czyli słowne 
poparcie wolnego świata: chodzi 
o broń. Co prawda z wielkimi opo-
rami, gdyż nie tylko w Europie, ale 
także w Ameryce długo zastana-
wiano się nad tym, czy realne mili-
tarne wsparcie napadniętego kraju 
się opłaca. Po dłuższym wahaniu 
Ameryka i Europa uznały jednak, 
że chcąc nie chcąc, nie mają inne-
go wyjścia, jak zaryzykować wysył-
kę ciężkiej broni. No a potem oka-
zało się, że jak się zacznie wysyłać 
broń, to nie sposób przestać wysy-
łać z czasem coraz to nowej i coraz 
to lepszej broni. Bo coraz trudniej 
pogodzić się z tym, że ci, którym 
daliśmy możliwość samoobrony, 
wykrwawią się tylko, ale się jed-
nak nie obronią, gdyż daliśmy im 
tej broni zbyt mało, zbyt ostrożnie, 
zbyt późno.

Reakcja polska na inwazję była 
w tym sensie odmienna, że owa 
chwila zawahania była w Warsza-
wie niczym okamgnienie. Trwała 
raptem po 24 lutego jakieś kilka-
dziesiąt godzin, biorących się z 
powszechnego wówczas w Euro-
pie oszołomienia tym, iż armia ro-
syjska naprawdę próbuje siłą mi-
litarną zdobyć stolicę ościennego 

kraju i zabić jego przywódcę. Tym-
czasem w stolicach europejskich, 
a najbardziej w Berlinie, Wiedniu 
czy Budapeszcie, owo wahanie 
trwa aż po dziś dzień. I to mimo że 
upływa już rok od początku inwa-
zji, a przeszło 40-milionowy na-
ród ukraiński nie zostawia nawet 
najmniejszych złudzeń, iż mógłby 
poddać się albo jakoś przehan-
dlować kwestię swojej niepodle-
głości. Kiedy jednak my w Polsce 
ujrzeliśmy pierwsze zdjęcia Ukra-
ińców, którzy pod spadającymi 
bombami i rakietami przystępują 
do heroicznej obrony Kijowa, zo-
baczyliśmy na nich własnych oj-
ców i dziadków w Warszawie 1939 
i 1944 roku. A w Polsce nie ma 
żadnej mocniejszej emocji zbioro-
wej niż ta, którą zrodził syndrom 
osamotnienia i opuszczenia przez 
wolny świat w tamtym czasie. Osa-
motnienia i opuszczenia, którego 
skutkiem stał się upadek państwa i 
próba wymazania polskiej kultury 
i narodowej odrębności.

Zbiorowy i powszechny 
wstrząs obu narodów…
A trzeba pamiętać, że Ukraińcy 
nie byli wcale naszymi przyja-
ciółmi od serca. Wspólna historia, 
która aż do XVIII wieku łączyła 
nas we wspólnym państwie, przy-
niosła potem (jak często bywa w 
takich przypadkach) zaciekłą wro-
gość, żywą zwłaszcza w czasie XX-
-wiecznego rozkwitu europejskich 
nacjonalizmów. Zadawnione po-
czucie starych krzywd i dokona-
nych w historii zbrodni oddziały-
wało nadal po uwolnieniu się obu 
narodów od rosyjskiej dominacji, 
co się dokonało w efekcie pamięt-

nej Jesieni Ludów 1989 roku. Rzą-
dy wolnej Polski i wolnej Ukrainy 
próbowały roztropnie ową za-
dawnioną niechęć przełamywać, 
ale powiedzmy sobie szczerze: 
do 2022 roku udawało się to tylko 
gdzieniegdzie i tylko do pewnego 
stopnia. To jednak, co się stało w 
Polsce i na Ukrainie po 24 lutego 
– to był zbiorowy i powszechny 
wstrząs obu narodów. Prawdziwe 
dziejowe „katharsis”, które od-
mienia dalszy bieg historii Europy 
Środkowo-Wschodniej. 

My w Polsce, nawet bez jakiejś 
głębszej debaty i wątpliwości, 
szybko uznaliśmy, że nie wolno 
nam pozwolić, aby Ukraina po-
wtórzyła nasz własny los sprzed 
niemal wieku. Więcej. Uznaliśmy 
niedopuszczenie do tego za coś 
w rodzaju naszej polskiej misji 
we współczesnym wolnym świe-
cie. I to nie była żadna polityczna 
decyzja rządu, ale fakt ogólnona-
rodowy, który polski rząd szybko 
dostrzegł i wyciągnął zeń dobre 
wnioski. To nie przypadek prze-
cież, że od pierwszych dni wojny 
fali uchodźców ukraińskich towa-
rzyszył w Polsce zbiorowy nastrój 
entuzjazmu, z jakim gospodarz 
wita w swoim domu najlepszych 
gości. Ani nie było niespodzianką 
to, że już w lutym Polska zaofe-
rowała swoje lotnictwo dla rato-
wania Ukrainy, choć ów polski 
entuzjazm pomocy spacyfikowa-
li wtedy Amerykanie. Z kolei po 
stronie Ukraińców nastąpiła nagła 
chwila zbiorowego olśnienia. W 
ciągu kilku dni cały naród, który 
nagle znalazł się pod bombami i 
rakietami, pojął, że za swoją za-
chodnią granicą ma sąsiada, który 

wolność Ukrainy uznał za 
swoją narodową sprawę. 
To był szok dla Ukraińców, 
który w ciągu kilku tygodni 
unicestwił ich zadawnioną 
nieufność wobec Polaków.

Powtórzmy zatem: opusz-
czenie przez sojuszników 
i idące w ślad za nim wy-
mazywanie narodu i jego 
kultury przez okupanta – to 
jest największa zbiorowa 
trauma Polaków, sięgająca 
nawet głębiej niż dzieje II 
wojny światowej. A także 
sam rdzeń polskiej wrażli-
wości na świat. „Tylko po-
ezja polska nie opuści cię, 
nie zdradzi, polski żołnie-
rzu” – pisał niegdyś pisarz 
moralista Stefan Żeromski. 
Był w tym romantycznie 
brzmiącym wersie tak cha-
rakterystyczny dla polsko-
ści cień rozczarowania po-
stawą wolnego świata, który 
zawsze znajdzie jakąś racjo-
nalizację własnego strachu 
przed ponoć zbyt dużym i 
zbyt ryzykownym zaanga-
żowaniem w pomoc dla na-
padniętego.

Aż do skutecznego 
obronienia Ukrainy…

Gdyby nie to polskie doświadcze-
nie opuszczenia i wymazywania, 
pewnie patrzylibyśmy na walczą-
cą Ukrainę podobnie, jak patrzą 
Niemcy albo Francuzi. To znaczy 
z podziwem dla jej odwagi i odrazą 
dla brutalności najeźdźcy. Ale zara-
zem z silną w tyle głowy wątpliwo-
ścią, czy aby może nie opłaciłoby 
się nam w pewnym momencie zo-
stawić Ukrainę jej własnemu loso-
wi, skoro ryzyko bronienia jej przed 
najazdem atomowej potęgi może 
się wydać zbyt wielkie. Jeśli więc 
ktoś w Europie, Ameryce czy gdzie-
kolwiek na świecie chce naprawdę 
zrozumieć polską postawę wobec 
tej wojny, to musi uświadomić so-
bie przyczynę, dla której taka wąt-
pliwość nie pojawia się w tyle pol-
skiej głowy. I nie pojawi się – aż do 
skutecznego obronienia Ukrainy.

Jan Rokita – filo-
zof polityki, 
absolwent 
prawa 
Uniwer-
sytetu 
Jagiel-
lońskie-
go, dzia-
łacz opozycji 
solidarnościowej, 
poseł na Sejm w latach 1989-2007, 
były przewodniczący Klubu Parla-
mentarnego Platformy Obywatel-
skiej. Dziś wykładowca akademicki. 
Tekst został opublikowany wspólnie z 
polskim miesięcznikiem „Wszystko co 
Najważniejsze” w projekcie historycz-
nym z Instytutem Pamięci Narodowej 
i Polską Fundacją Narodową. Śródty-
tuły pochodzą od redakcji.

● Ukraina broni się przed rosyjskim najeźdźcą już od roku. Fot. Twitter
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W I E Ś C I  P O L O N I J N E

S P O R T 
Fajna Polska.
Iława
Niedziela 26 lutego, godz. 15.05 

PIĄTEK 24 LUTEGO 

6.00 Polonia 24 6.30 Zakochaj się 
w Polsce. Bytom 7.00 Wojciech Cej-
rowski - boso przez świat. W krainie 
duchów 7.30 Pytanie na śniadanie 
10.35 Panorama 10.40 Pytanie na 
śniadanie 11.10 Alfabet Andrzeja 
Dobosza. Jak ubrać się w Warszawie 
11.30 Ja to mam szczęście! (s.) 12.00 
Wiadomości 12.15 M jak miłość (s.) 
14.00 Giganci nauki. Maria Skłodow-
ska-Curie 15.00 Wiadomości 15.20 
Bajki naszych rodziców. Bajki Bolka 
i Lolka 15.40 Bajki naszych rodziców. 
Miś Fantazy 16.05 Kobiety w drodze. 
Matki wojny 17.00 Teleexpress 17.20 
Zakochaj się w Polsce 17.55 Polonia 
Express 18.10 Olá Polônia 18.30 In-
formacje kulturalne 18.45 Czym żyje 
świat 19.05 Gra słów. Krzyżówka (te-
leturniej) 19.30 Wiadomości 20.00 
Festiwal Kultury Narodowej „Pamięć 
i Tożsamość” 20.15 Polacy ofi arom 
wojny 20.30 Podaj rękę Ukrainie 
22.05 Polonia 24 22.45 Naszym 
siostrom, naszym braciom 23.30 Ja 
to mam szczęście! (s.). 

SOBOTA 25 LUTEGO 

6.00 Polonia 24 6.40 Muzyczne NAJ. 
Muzyczne objawienia 7.05 Giganci hi-
storii. Artyści XX-lecia międzywojen-
nego 7.55 Pytanie na śniadanie 11.35 
Szatan z siódmej klasy 13.10 Tacy 
byliśmy. Jak budowaliśmy... 13.35 
Okrasa łamie przepisy. Dorsz w gó-
rach 14.05 Diament Radży 14.35 Po-
daj rękę Ukrainie - koncert 16.00 Kul-
turalni PL (mag.) 17.00 Teleexpress 
17.20 M jak miłość (s.) 18.10 Szansa 
na sukces. Opole 2023. Piersi 19.10 In-
formacje kulturalne 19.30 Wiadomo-
ści 20.00 Festiwal Kultury Narodowej 
„Pamięć i Tożsamość” 20.10 Pogoda, 
sport 20.20 Wojenne dziewczyny 5 
(s.) 21.15 Sanatorium miłości 5 22.10 
Paradoks. Profi l 23.00 Kabaretowe 
Naj. Miłość (pr. rozr.) 23.30 Polacy to 
wiedzą! (teleturniej). 

NIEDZIELA 26 LUTEGO 

6.00 Giganci nauki. Maria Skłodow-
ska-Curie 6.50 Kabaretowe Naj. Mi-
łość. Jak nie podrywać 7.10 U Pana 
Boga w ogródku (s.) 7.55 Pytanie na 
śniadanie 11.35 Powroty (mag.) 11.55 
Między ziemią a niebem 12.00 Anioł 
Pański 12.15 Między ziemią a niebem 
12.50 Słowo na niedzielę. Wielki most, 
czyli jak wracać do Boga 13.00 Trans-
misja mszy świętej z kościoła pw. 
Krzyża Świętego w Rzeszowie 14.15 U 
Pana Boga w ogródku (s.) 15.05 Fajna 
Polska. Iława 16.05 Informacje kul-
turalne 16.30 Polacy to wiedzą! (te-
leturniej) 17.00 Teleexpress 17.30 Tu 
bije serce Europy! Wybieramy hit na 
Eurowizję! 19.30 Wiadomości 20.00 
Festiwal Kultury Narodowej „Pamięć 
i Tożsamość” 20.05 Pogoda, sport 
20.20 Ojciec Mateusz 28 (s.) 21.15 
Plan B 22.45 Co dalej? O tym mówi 
świat 23.25 Słownik polsko@polski. 

PONIEDZIAŁEK 27 LUTEGO 

6.00 Polacy to wiedzą! (teleturniej) 
6.30 Co nas łączy, co nas dzieli... 6.50 
Rok 1982. Kalendarium 7.00 Kuli-
narne wędrówki z Jolą Kleser (mag.) 
7.30 Pytanie na śniadanie 10.30 Pa-
norama 10.40 Pytanie na śniadanie 
11.10 Polonia Express 11.30 Barwy 
szczęścia (s.) 12.00 Wiadomości 12.15 
Wojenne dziewczyny 5 (s.) 13.10 Oj-
ciec Mateusz 28 (s.) 14.00 Co dalej? 
O tym mówi świat 14.40 Polacy na 
ratunek Żydom 15.00 Wiadomości 
15.20 Figu Migu na planecie Czochras 

15.35 Zwierzaki Czytaki 16.00 Koro-
na królów. Jagiellonowie 16.30 Barwy 
szczęścia (s.) 17.00 Teleexpress 17.20 
Słownik polsko@polski 17.55 Kampe-
rem po południu (mag.) 18.15 Polacy 
światu 18.30 Informacje kulturalne 
18.45 Czym żyje świat 19.05 Gra słów. 
Krzyżówka (teleturniej) 19.30 Wiado-
mości 20.00 Festiwal Kultury Naro-
dowej „Pamięć i Tożsamość” 20.05 
Pogoda, sport 20.20 Młody Piłsudski 
(s.) 22.05 Polonia 24 22.35 Dokument 
(fi lm) 23.05 Magiczne Podhale z Se-
bastianem Karpielem-Bułecką 23.30 
Leśniczówka (s.). 

WTOREK 28 LUTEGO 

6.00 Polonia 24 6.30 Pożyteczni.pl 
7.00 Co dalej? 7.30 Pytanie na śnia-
danie 10.30 Panorama 10.40 Pytanie 
na śniadanie 11.10 Kamperem po po-
łudniu (mag.) 11.30 Barwy szczęścia 
(s.) 12.00 Wiadomości 12.15 Młody 
Piłsudski (s.) 14.05 Giganci historii. 
Unie polsko-litewskie 15.00 Wiado-
mości 15.15 Przystanek Historia. Pol-
scy sportowcy w II wojnie światowej 
15.35 Przyjaciele Misia i Margolci 
16.00 Korona królów. Jagiellonowie 
16.30 Barwy szczęścia (s.) 17.00 Te-
leexpress 17.20 Studio Wschód 17.55 
Nad Niemnem (mag.) 18.10 Studio 
Lwów 18.30 Informacje kulturalne 
18.45 Czym żyje świat 19.05 Gra słów. 
Krzyżówka (teleturniej) 19.30 Wiado-
mości 20.00 Festiwal Kultury Naro-
dowej „Pamięć i Tożsamość” 20.05 
Pogoda, sport 20.20 Ojciec Mateusz 
15 (s.) 22.05 Polonia 24 22.35 Siostry. 
Dziesięć panien mądrych 23.30 Le-
śniczówka (s.). 

ŚRODA 1 MARCA 

6.00 Polonia 24 6.30 Poland in Un-
discovered. Bochnia 6.45 Polacy na 
ratunek Żydom. Żołnierz Mesjasza 
7.00 Qulszoł - kulinarne potyczki 
7.30 Pytanie na śniadanie 10.35 Pa-
norama kraj 10.45 Pytanie na śnia-
danie 11.10 Studio Lwów 11.30 Barwy 
szczęścia (s.) 12.00 Wiadomości 12.15 
Ojciec Mateusz 15 (s.) 14.00 Film do-
kumentalny 14.40 Breda. Pamięć 
umiera ostatnia 15.00 Wiadomości 
15.20 Animowanki. Agatka. Agatka 
i Przeziębienie 15.30 Animowanki. 
Agi Bagi 15.40 Nela Mała Reporter-
ka. Wodospady Islandii 16.00 Korona 
królów. Jagiellonowie 16.30 Barwy 
szczęścia (s.) 17.00 Teleexpress 17.20 
Pan major „Łupaszka” 17.55 Kierunek 
Zachód 18.10 Magazyn z Wysp 18.30 
Informacje kulturalne 18.45 Czym 
żyje świat 19.05 Gra słów. Krzyżówka 
(teleturniej) 19.30 Wiadomości 20.00 
Festiwal Kultury Narodowej „Pamięć 
i Tożsamość” 20.05 Pogoda, sport 
20.20 Blondynka 2 (s.) 22.05 Polonia 
24 22.35 Magazyn Ekspresu Reporte-
rów 23.30 Leśniczówka (s). 

CZWARTEK 2 MARCA 

6.00 Polonia 24 6.30 Słownik pol-
sko@polski 7.00 Co dalej? 7.30 Py-
tanie na śniadanie 10.30 Panorama 
kraj 10.40 Pytanie na śniadanie 11.10 
Nad Niemnem (mag.) 11.30 Barwy 
szczęścia (s.) 12.00 Wiadomości 12.15 
Blondynka 2 8s.9 14.00 Festiwal 
Kultury Narodowej „Pamięć i Tożsa-
mość” 15.45 Bajki naszych rodziców. 
Jeż Kleofas 16.00 Korona królów. 
Jagiellonowie 16.30 Barwy szczęścia 
(s.) 17.00 Teleexpress 17.20 Stacja in-
nowacja 17.45 Polacy światu. Maria 
Skłodowska-Curie 17.55 W obiekty-
wie Polonii. Wschód 18.10 Wilnoteka 
18.30 Informacje kulturalne 18.45 
Czym żyje świat 19.05 Gra słów. Krzy-
żówka (teleturniej) 19.30 Wiadomo-
ści, pogoda, sport 20.15 Ofi cer. Sto rąk 
(s.) 21.10 Ofi cerowie (s.) 22.05 Polonia 
24 22.35 Mój Tata 23.30 Leśniczów-
ka (s.) 

Polski jako drugi 
język obcy?

P
remier Litwy Ingri-
da Šimonytė zale-
ca, aby uczniowie 
placówek oświato-
wych mieli możli-
wość wyboru więk-
szej liczby języków 

obcych. Minister oświaty, nauki i 
sportu Jurgita Šiugždinienė uważa 
z kolei, że języki niemiecki i fran-
cuski, które zyskują na popularno-
ści, a także polski, łotewski i hisz-
pański mogłyby szerzej zastąpić w 
szkołach język rosyjski. 

– Jestem jak najbardziej za tym, 
żeby w szkołach było jak najwięcej 
lekcji języka polskiego jako obcego. 
Jestem za tym, żeby język polski 
pozostał drugim językiem obcym 
do wyboru, zamiast rosyjskiego. 
Znalezienie nauczycieli języka pol-
skiego nie powinno być trudne, po-
nieważ na Litwie są szkoły polskie, 
z których w miarę zmniejszania się 
liczby uczniów nauczyciele mogli-
by podejmować pracę w szkołach 
litewskich – powiedziała premier 
Ingrida Šimonytė w radiu Znad Wi-
lii.

Premier zwraca uwagę, że na 
Litwie jest dużo miejsca na posze-
rzenie dostępności języka polskie-
go jako drugiego języka obcego. 
Podkreśla, że znajomość języka ro-
syjskiego też się przyda, ale jej zda-
niem najważniejsze jest stworzenie 
alternatywy, aby uczniowie mieli 
możliwość wyboru innych języków 
obcych.

– Nauczyłam się języka rosyj-
skiego na podwórku, jeszcze przed 
szkołą, bo musiałam jakoś porozu-
mieć się z dziećmi. Ta znajomość 
jest mi przydatna w życiu. Chcia-
łabym, żeby w szkole, w systemie 
oświaty, za który odpowiada pań-
stwo, dzieci miały lepszy wybór 
niż taki, że rosyjski jest jedynym 
drugim językiem obcym, którego 
możemy uczyć, bo po prostu nie 
mamy pedagogów, którzy potrafi ą 
uczyć inne języki – powiedziała Ši-
monytė.

W komentarzu nadesłanym do 
„Kuriera Wileńskiego” z kancelarii 
rządu napisano: „Litewscy ucznio-
wie uczą się nie jednego języka 
obcego, ale kilku. Z reguły pierw-
szym językiem obcym jest angiel-
ski lub niemiecki, a drugi, często 
nie ma innego wyboru, to rosyjski. 
Zwiększenie podaży języków ma 
zasadnicze znaczenie, a znajomość 
języków krajów sąsiadujących jest 
cenna. W tym procesie możliwe 
jest wykorzystanie nauczycieli in-
nych języków pracujących w kra-
ju, np. polskiego, i zaoferowanie 
polskiego jako drugiego języka ob-
cego uczniom litewskim do nauki. 
Również szkolenie szerszego grona 
nauczycieli języków obcych w Unii 
Europejskiej” – napisano.

Dr Irena Masojć z Akademii Edu-
kacji Centrum Języka Polskiego i 
Kultury Polskiej na Uniwersytecie 
Witolda Wielkiego w rozmowie z 
„Kurierem Wileńskim” powiedzia-
ła, że przede wszystkim cieszy ją 
to, że społeczeństwo litewskie doj-
rzało do takiej dyskusji. Jak mówi, 
idea ta nie jest nowa, ale dotych-
czas nie wychodziła poza gabinety 
ministerialne.

– Jeszcze w 2002 r. opracowano 
program nauczania języka polskie-
go jako obcego, a następnie dwie 
nauczycielki, Grażyna Siwicka i 
Aneta Polakiewicz, przygotowały 
oparty na nim podręcznik dla po-
czątkujących „Słowo po słowie”, 
który można znaleźć w wersji elek-
tronicznej na portalu eMokykla.
lt. Nauczanie polskiego mogło się 
odbywać tylko w ramach zajęć fa-
kultatywnych, a zatem dodatko-
wych, wprowadzanych na życzenie 
uczniów  – przypomina edukator-
ka.

Dr Irena Masojć zaznacza, że in-
formacja ta nie była odpowiednio 
nagłośniona i z rozmów z różnymi 
osobami wynika, że zainteresowa-
ni o tym wcale nie wiedzieli. Przed 
10 laty opracowano jeszcze jeden 
program, który jednak z niewiado-

mych powodów nawet nie został 
zatwierdzony. Teraz mamy zupeł-
nie inną sytuację, o nauczaniu języ-
ka polskiego jako drugiego obcego 
w szkołach na Litwie w przestrzeni 
publicznej zaczęły mówić osoby 
kształtujące opinię publiczną i po-
dejmujące decyzje w państwie. To 
rokuje wielkie nadzieje.

– Myślę, że to będzie miało duże 
znaczenie również dla litewskich 
Polaków. Dotychczas język polski 
na Litwie traktowano jako język 
mniejszości narodowej. Gdyby do-
szło do realizacji tej idei, język pol-
ski uzyskałby status języka obcego, 
co znacznie zwiększyłoby jego pre-
stiż i prestiż szkoły polskiej. To mo-
głoby wpłynąć również na zmianę 
stosunku uczniów szkół polskich 
do swojego języka ojczystego. Czę-
sto narzekamy, że uczniowie nie 
mają motywacji, aby opanować wa-
riant ogólny polszczyzny, posługu-
ją się odmianą regionalną. Zmiana 
statusu języka polskiego w pań-
stwie mogłaby wpłynąć również na 
ich postawy – ocenia Masojć. 

Pomysł wyrażony przez premier 
Ingridę Šimonytė, że na Litwie 
jest dużo miejsca na rozszerzenie 
dostępności języka polskiego jako 
drugiego języka obcego, popiera 
również minister oświaty, nauki i 
sportu Jurgita Šiugždinienė. Jak 
powiedziała w rozmowie z agen-
cją informacyjną ELTA, obecnie są 
prowadzone rozmowy z Ambasadą 
RP i Centrum Kultury Polskiej, aby 
oprócz wybranych języków nie-
mieckiego i francuskiego zaofero-
wać dzieciom język polski.

– Język polski i teraz może być 
nauczany jako drugi język obcy. 
Jest to jeden z języków Unii Euro-
pejskiej. I tak już wcześniej bardzo 
jasno mówiliśmy, że bardzo ważne 
jest, aby istniała taka możliwość i 
aby litewskie dzieci mogły wybrać 
naukę polskiego jako drugiego ję-
zyka obcego – powiedziała Jurgita 
Šiugždinienė w rozmowie z ELTA.

„Kurier Wileński”/LITWA

URSZULA CZUDEK, KIEROWNIK 49. ZJAZDU GWIAŹDZISTEGO:

Zapraszamy 
4 marca do Istebnej
W sobotę 4 marca w ośrodku narciarskim Złoty Groń w Istebnej odbędzie się 
49. Zjazd Gwiaździsty. Impreza narciarska skierowana do uczniów polskich szkół 
podstawowych oraz przedszkoli, od Lutyni Dolnej po Mosty koło Jabłonkowa, wraca 
w pełnej krasie. „Głos” rozmawia z Urszulą Czudek, kierowniczką tegorocznego 
Zjazdu, dyrektorką polskiej podstawówki im. Henryka Sienkiewicza w Jabłonkowie. 
Oprócz jabłonkowskiej placówki w organizację imprezy włączyli się również Zarząd 
Główny Macierzy Szkolnej w RC oraz Kongres Polaków. 

Janusz Bitt mar

Gdyby nie pandemia, to Zjazd 
Gwiaździsty byłby już pięćdziesię-
ciolatkiem. Czy pamięta pani swój 
pierwszy Zjazd w roli ucznia szkoły? 
I czy może były to zawody okraszo-
ne medalem?
– Pamiętam. Debiut zaliczyłam w 
szóstej klasie. Wtedy Zjazd odbył 
się w Koszarzyskach. Chciałam 
zająć miejsce na podium, ale osta-
tecznie byłam siódma. Jakoś nigdy 
nie udało mi się zdobyć medalu, 
ale uważam, że nie medale, a frajda 
jest w tej imprezie najważniejsza. 
Zresztą do dziś bardzo mile wspo-
minam tamte czasy. 

Zjazd Gwiaździsty wraca w całej 
okazałości, przeprowadził się jed-
nak z Mostów koło Jabłonkowa do 
Istebnej. Co zdecydowało o wybo-
rze polskiego ośrodka?
– Na pewno warunki śniegowe i 
ułatwienie organizacyjne. Na Za-
olziu przy łagodnej zimie trudno 
zorganizować na przykład dobre 
zawody biegowe. Pamiętam je-
den taki Zjazd w Mostach koło 
Jabłonkowa, kiedy rodzice dzień 
przed zawodami głowili się, jak 
pokonać kapryśną pogodę. W 
końcu biegi, które są nieodłączną 
częścią tej imprezy, odbyły się na 
Kubiczkowej Łące, trochę wyżej 
od mosteckiego ośrodka. W tym 
roku pogoda nas nie zaskoczy. Na 
Kubalonce, gdzie odbędą się biegi, 
warunki zawsze są dobre. O prze-
nosinach do Istebnej zadecydo-
wała też cena. Na Złotym Groniu 
organizacja jest prostsza, mamy 
wszystko przygotowane „na 
klucz”. Wcześniej wszystkie spra-
wy techniczne leżały na barkach 
szkoły. Z organizacją imprezy po-
mogli nam w tym roku działacze 
ZG Macierzy Szkolnej w RC oraz 
pracownicy Centrum Polskiego 
Kongresu Polaków. 

Na jaki poziom trudności 
powinni się przygotować 
zawodnicy w slalomie, a 
także w biegach? I kto 
odpowiada za przygoto-
wanie tras?
– Rozpocznę od tras 
biegowych na Kuba-
lonce. Dla maluchów 
przygotowana jest tra-

sa na stadionie, pętla 400 m. Dla 
starszych będzie dystans 800 
m pętlą pod górkę i z powrotem 
na stadion oraz fi nał z udziałem 
sześciu najlepszych zawodni-
ków. Kierownikami tras biego-
wych są w tym roku Jan Gomola 
i Władysław Martynek, którzy są 
w ścisłym kontakcie z gestorami 
ośrodka. Na Kubalonce zresztą 
prawie co tydzień odbywają się 
poważne zawody. Ostatnio był 
Istebniański Brunclik, w zeszłym 
roku były zimowe igrzyska polo-
nijne. Jeżeli chodzi o trasy slalo-
mowe na Złotym Groniu, to za nie 
odpowiadają Grzegorz Skupień i 
Tomasz Martynek. Mamy przy-
gotowane trasy, które zadowolą 
każdego, a stopień trudności bę-
dzie dostosowany do poszczegól-
nych kategorii wiekowych. Dla 
młodszych będzie przygotowany 
łagodny stok, dla starszych nieco 
trudniejszy, znajdujący się obok 
kanapy. Podczas biegów za mi-
krofonem konferansjerskim sta-
nie niezawodny Roman Wróbel, 
a cały Zjazd poprowadzi Andrea 
Skupień. 

Rozmawiamy 
o sztan-
darowej, 
polskiej 
imprezie 
sporto-
wej, w 
której w 
przeszło-
ści nie 
zabrakło 
też poza-
sporto-
wych nie-
spodzianek. 
Były mini-kon-
certy mu-
zyczne, 

konkursy z nagrodami. Co szykuje-
cie w tym roku?
– W tym roku potraktowaliśmy 
Zjazd wyłącznie jako zawody 
sportowe. Nie będzie koncertu 
muzycznego. Narciarze, którzy 
skończą swoje wyścigi, wolny czas 
przed ogłoszeniem wyników mogą 
wykorzystać do bycia na stoku 
z karnetem upoważniającym do 
wolnego szusowania. W przerwie 
między zawodami a rozdaniem 
medali przyszykowaliśmy dla naj-
młodszych małą niespodziankę. 
Każdy zawodnik otrzyma również 
plecak zjazdowy, w którym oprócz 
posiłku będą też kolejne zjazdowe 
podarunki.

Organizacja tak dużej imprezy 
wymaga dużych nakładów fi nan-
sowych. Jak bardzo pomogło wam 
wsparcie Kongresu Polaków w RC? 
Czy wreszcie powiało stabilnością i 
to defi nitywny koniec newralgiczne-
go tematu dotyczącego skompliko-
wanego fi nansowania Zjazdu?
– Jest to wielka pomoc. Kongres 
Polaków za pośrednictwem Fun-

duszu Rozwoju Zaolzia wspiera 
nas fi nansowo na taką ska-

lę, że wreszcie zniknął 
strach towarzyszący 

poprzednim Zjaz-
dom, skąd zdobyć 
potrzebne fundusze. 
Ta pomoc ma być 
regularna, a to do-
bry znak dla wszyst-
kich. Chciałabym 
też bardzo podzię-

kować Konsulatowi 
Generalnemu RP w 

Ostrawie oraz licznym 
drobnym sponsorom.  

zorganizować na przykład dobre 
zawody biegowe. Pamiętam je-
den taki Zjazd w Mostach koło 
Jabłonkowa, kiedy rodzice dzień 
przed zawodami głowili się, jak 
pokonać kapryśną pogodę. W 
końcu biegi, które są nieodłączną 
częścią tej imprezy, odbyły się na 
Kubiczkowej Łące, trochę wyżej 
od mosteckiego ośrodka. W tym 
roku pogoda nas nie zaskoczy. Na 
Kubalonce, gdzie odbędą się biegi, 
warunki zawsze są dobre. O prze-
nosinach do Istebnej zadecydo-
wała też cena. Na Złotym Groniu 
organizacja jest prostsza, mamy 
wszystko przygotowane „na 
klucz”. Wcześniej wszystkie spra-
wy techniczne leżały na barkach 
szkoły. Z organizacją imprezy po-
mogli nam w tym roku działacze 
ZG Macierzy Szkolnej w RC oraz 
pracownicy Centrum Polskiego 

a cały Zjazd poprowadzi Andrea 
Skupień. 

Rozmawiamy 
o sztan-
darowej, 
polskiej 
imprezie 
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wej, w 
której w 
przeszło-
ści nie 
zabrakło 
też poza-
sporto-
wych nie-
spodzianek. 
Były mini-kon-
certy mu-
zyczne, 

Polaków za pośrednictwem Fun-
duszu Rozwoju Zaolzia wspiera 

nas fi nansowo na taką ska-
lę, że wreszcie zniknął 

strach towarzyszący 
poprzednim Zjaz-

dom, skąd zdobyć 
potrzebne fundusze. 
Ta pomoc ma być 
regularna, a to do-
bry znak dla wszyst-
kich. Chciałabym 
też bardzo podzię-

kować Konsulatowi 
Generalnemu RP w 

Ostrawie oraz licznym 
drobnym sponsorom.  

● Urszula Czudek. 
Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

Młodzi potrafi ą!

W mistrzostwach RC w 
Nowym Mieście na 
Morawach złoty me-
dal w kategorii mło-

dzików wywalczyła Anna Milerska 
(SKI Fenix Jesenik), która okazała 
się najlepsza na dystansie 7,5 km 
techniką dowolną ze startu wspól-
nego. To jednak niejedyny sukces 
naszych narciarek. 

Anna Milerska, wychowanka 
klubu SKI Mosty startująca obec-
nie w barwach SKi Fenix Jese-
nik, z przytupem rozpoczęła już 
pierwszy dzień rywalizacji w krajo-
wych mistrzostwach , zdobywając 
srebrny medal w sprincie techni-

ką dowolną. Tuż za podium, na 
czwartej pozycji, uplasowała się 
Małgorzata Szotkowska, wycho-
wanka klubu TJ Łomna Dolna repre-
zentująca obecnie również barwy 
jesionickiej drużyny narciarskiej.
Oprócz zaolziańskich dziewczyn, z 
których dumni są nie tylko rodzice 
i trenerzy, ale też nauczyciele Pol-
skiego Gimnazjum im. Juliusza Sło-
wackiego w Czeskim Cieszynie, na 
trasach biegowych w Nowym Mie-
ście na Morawach walczył również 
Damian Kantor, absolwent polskiej 
podstawówki w Jabłonkowie, na 
chwilę obecną uczeń gimnazjum 
sportowego w Jeseniku. (jb)

● Anna Milerska (z lewej) i Małgorzata Szotkowska mogą być dumne ze swojej 
postawy w czempionacie. Fot. ARC

Uwaga, narciarze

Jeszcze do dziś można się za-
pisać na premierową edycję 
zawodów narciarskich „O 
Puchar Beskidu Śląskiego”. 

Impreza odbędzie  się 11 marca w 
ośrodku Złoty Groń w Istebnej. 
Organizatorzy z Towarzystwa Tu-

rystyczno-Sportowego „Beskid 
Śląski” zapraszają do rywalizacji 
wszystkich miłośników narciar-
stwa alpejskiego od 16. r.ż.  Zgło-
szenia należy wysyłać na adres: 
asdenas@seznam.cz lub viva-aca-
demy@seznam.cz.  (jb)

Bez chwili 
wytchnienia

Piłkarze ręczni Banika Kar-
wina grają bez chwili wy-
tchnienia. Po weekendo-
wym sukcesie w Serbii i 

awansie do ćwierćfi nału Pucharu 
EHF (rywalem będzie norweski Ru-
nar Sandefj ord Elite), podopieczni 
trenera Michala Brůny w środę za-
prezentowali się na parkiecie Novego 
Veselí. Obyło się bez niespodzianki. 

Mistrz RC nie pozostawił nic przy-
padkowi, wygrywając 30:26. –  Pro-
centowało nasze doświadczenie, ale 
gospodarze nie sprzedali tanio skó-
ry. Zagrali dynamicznie, było widać, 
że mój zespół czuje w nogach trudy 
pucharowej batalii z Dynamem Pan-
czewo – stwierdził szkoleniowiec 
Karwiny, Michal Brůna. 

Już jutro o godz. 18.00 karwi-
niacy zmierzą się u siebie z Duklą 
Praga. Sytuacja na czele ekstraligo-
wej tabeli wygląda ciekawie. Banik 

traci do prowadzącego Pilzna sześć 
punktów, ale rozegrał jedno spo-
tkanie mniej. W przypadku zwycię-
stwa w derbach z Frydkiem-Mist-
kiem krajobraz przed startem play 
off  może ulec zmianie, na korzyść 
Banika. Do końca rundy zasadni-
czej pozostały trzy kolejki. 

EKSTRALIGA PIŁKI RĘCZNEJ

N. VESELÍ – 
KARWINA 26:30
Do przerwy: 12:17. Karwina: Ga-
lia, Mokroš, Brychlec – Růža, Praši-
vka, J. Patzel 6, Plaček, Fulnek 4, 
Užek 2, Harabiš 3/1, Solák 7, Ska-
lický, Široký 4, Nantl 3, Ptáčník 1, 
Franc.
Lokaty: 1. Pilzno 41, 2. Lowosice 
40, 3. Karwina 35 pkt.  (jb)
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CO W TEATRZE

SCENA POLSKA – CZ. CIESZYN: 
Krzywy kościół (24, godz. 10.00); 
SCENA „BAJKA” – CZ. CIESZYN: 
Bylo nás pět (24, godz. 17.00; 27, 
godz. 8.30, 10.30);
SCENA CZESKA – ORŁOWA: 
Splašené nůžky (24, godz. 19.00);
 CZ. CIESZYN: Šakalí léta (27, 
godz. 10.00).

CO W KINACH

BYSTRZYCA: Blisko (24, godz. 
19.35); Asteriks i Obeliks. Imperium 
smoka (25, godz 18.05); Szczęście 
Mikołajka (26, godz. 16.05); JA-
BŁONKÓW: Kousek nebe (24, godz. 
18.00); TRZYNIEC – Kosmos: Plan 
na miłość (24, 27, godz. 17.30); An-
t-Man a Wasp: Quantumania (24, 
godz. 20.00; 25, godz., 21.00); Pan 
Wilk i spółka (25, godz. 14.00); Přá-
ní k narozeninám (25, godz. 17.30); 
Kot w butach. Ostatnie życzenie 
(26, godz. 15.00); Asteriks i Obeliks. 
Imperium smoka (26, godz. 17.30); 
Julie, co by bylo kdyby... (26, godz. 
20.00); Wieloryb (27, godz. 20.00); 
CZ. CIESZYN – Central: Mumie 
(24, godz. 16.30); Kokainowy miś 
(24, godz. 19.00); Děti Nagana (25, 
26, godz. 15.30); Plan na miłość 
(25, godz. 17.30); Ant-Man a Wasp: 
Quantumania (25, godz. 20.00; 
26, godz. 17.30); Missing (26, godz. 
20.00); KARWINA – Centrum: 
Pan Wilk i spółka (24, godz. 13.30); 
Děti Nagana (24, 26, godz. 17.30; 
25, godz. 20.00); Plan na miłość 
(26, godz. 20.00); Ant-Man a Wasp: 
Quantumania (24, godz. 19.30; 25, 
godz. 17.15); Zadziwiający kot Mau-

rycy (25, godz. 15.00); Asteriks i 
Obeliks. Imperium smoka (26, godz. 
15.00); Avatar 2 (27, godz. 17.00); 
HAWIERZÓW – Centrum: Avatar 
2 (24, godz. 16.00); Děti Nagana (25, 
26, godz. 17.00); Missing (24, godz. 
19.30); Kokainowy miś (25, 26, godz. 
18.00); Ant-Man a Wasp: Quantu-
mania (25, 26, godz. 19.30); Wiel-
ki zielony krokodyl domowy (27, 
godz. 17.00); Piargy (27, godz. 18.00); 
Grand Prix (27, godz. 19.30). 

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.

CO W TERENIE

CZ. CIESZYN – Biblioteka Miejska 
przy ul. Havlíčka 6 zaprasza w czwar-
tek 2. 3. o godz. 16.30 do „Avionu” 
na prelekcję Zbigniewa Pawlika pt. 
„Mulorz na Malcie”. Wejściówki w 
cenie 50 koron. Prosimy o rezerwację 
miejsc pod nr. tel. 558 711 961 lub no-
iva@noiva.tesin.cz.
DĄBROWA – MK PZKO zaprasza 
członków i sympatyków na prelek-
cję Romana Martynka pt. „Apitera-
pia i nie tylko” – czyli jak pszczółka 
Maja może wpłynąć na twoje zdro-
wie w niedzielę 26. 2. o godz. 15.30 do 
Domu Narodowego. Po prelekcji od-
będzie się zebranie sprawozdawcze.
PTM – Zaprasza na kolejne spotka-
nie członków i sympatyków PTM,  
które odbędzie się 3. 3. o godz. 18.30 
w Domu Seniora przy ulicy Sokołow-

skiej 1997 w Czeskim Cieszynie. W 
programie: Mieczysław Szwarc – no-
wości w otolaryngologii. 
PTTS „BŚ” – Zaprasza 25. 2. na wy-
cieczkę z Dzięgielowa przez Tuł na 
Małą i Wielką Czantorię. Meta w 
Nydku. Trasa o długości 13 km. Do 
Dzięgielowa wyjeżdżamy autobusem 
z przystanku Cieszyn-Celma o godz. 
8.15. Prowadzi Władysław Broda, tel. 
778 594 777.
 zaprasza 1. 3. na spacer po Suchej 
trasą łatwą o długości około 6 km. 
Start z dworca kolejowego w Hawie-
rzowie-Suchej o godz. 10.00. Zakoń-
czenie proponujemy w Restauracji 
„U Urbana”. Prowadzi Wanda Wi-
glasz, tel. 604 949 481.

OFERTY

SPRZEDAM ziemniaki, tel. +48 669 
108 102. GŁ-087

PIELGRZYMKI

CZ. CIESZYN – Parafia NSPJ w 
Cz. Cieszynie zaprasza na XXIX 
Autokarową Pielgrzymkę Zaolzie 
– Jasna Góra, która odbędzie się 
w dniach 20.-21. 7. W programie: 
Bazylika archikatedralna Świętej 
Rodziny, Jasna Góra, Alwernia – 
Sanktuarium Chrystusa Miłosier-
nego. Informacje i zgłoszenia: Ja-
dwiga Franek, kom.: +420 739 002 
715, +48 531 278 846, e-mail: franko-
wie2@gmail.com.

WYSTAWY

CZ. CIESZYN, GALERIA TEATRU 
CIESZYŃSKIEGO, ul. Ostrawska 
67: do 5. 3. wystawa Simony Voj-
těškowej pt. „Život/Życie”. Czynna: 
po-pt: w godz. 9.00-15.00 po uprzed-
nim zgłoszeniu na portierni oraz w 
trakcie przedstawień TC.

I N F O R M A T O R 
I N F O R M AT O R

Dnia 25 lutego 2023 minie 9. rocznica śmierci 

śp. BRONISŁAWY BIAŁOŃ
z Trzyńca

O chwilę wspomnień prosi rodzina.
 GŁ-103

Wspomnienie jest tą
najtrwalszą więzią z Tymi,
którzy nas już opuścili.

Dnia 23 lutego 2023 minęła 15. rocznica tragicznej 
śmierci naszego Drogiego Męża, Ojca, Zięcia, Szwagra, 
Wujka, Kolegi i Przyjaciela 

śp. CZESŁAWA FRYZA
z Karwiny-Raju

Odszedł od nas niespodziewanie, lecz w naszych sercach 
i myślach zostanie na zawsze. W imieniu całej rodziny 
i przyjaciół żona Janka, córka Dorota i syn Michał. 
 RK-016

Dnia 22 lutego obchodziłaby 95. rocznicę urodzin nasza Kochana Mama, 
Teściowa, Babcia i Prababcia 

śp. WANDA KLIMOSZKOWA
z Grodziszcza, ostatnio zamieszkała w Stonawie

zaś 24 lutego mija 4. rocznica, kiedy nas opuściła na zawsze.
O chwilę wspomnień proszą najbliżsi.

 GŁ-102

Cóż więcej możemy Ci dać,
naszą modlitwę i w ciszy wspominać.

Dnia 25 lutego 2023 minie pierwsza rocznica śmierci

śp. ANNY BRANNEJ
z Kocobędza-Ligoty

O chwilę wspomnień, z miłością i szacunkiem, proszą 
synowie z rodzinami.
 GŁ-092

Dziś, 24 lutego 2023, mija 10. rocznica śmierci naszej 
Kochanej Mamy, Babci, Prababci, Siostry, Cioci, Teścio-
wej, Szwagierki i Koleżanki

śp. ELŻBIETY HANZEL
O chwilę wspomnień proszą córka i syn z rodzinami.
 RK-014

Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych... 
...na zawsze pozostaniesz 
w naszych sercach i myślach, Tato...

Dnia 26 lutego 2023 minie druga rocznica od chwili, 
kiedy odszedł od nas na zawsze
nasz Kochany Mąż, Ojciec, Dziadek i Wujek 

śp. ANDRZEJ PILICH
z Karwiny

Z miłością wspominają żona, córka i syn z rodzinami. 
Dziękujemy wszystkim, którzy zachowali Go w życzliwej 
pamięci i poświęcą Mu chwilę cichego wspomnienia.
 GŁ104

W sercach naszych pozostaniesz na zawsze.
Dnia 26 lutego 2023 przypominamy sobie 100. rocznicę 
urodzin naszej Kochanej 

śp. HELENY SZŰCS
z Wędryni

Wszystkich, którzy Ją znali, o chwilę wspomnień, zadu-
my i modlitwy proszą córki oraz syn z rodzinami.
 GŁ-105

Dnia 12 lutego minęła 25. rocznica śmierci

śp. ADOLFA 
FOLWARCZNEGO

nauczyciela
zaś 26 lutego upłynie 10 lat od chwili, 
kiedy opuściła nas Jego Żona

śp. MARIA FOLWARCZNA
O chwilę wspomnień proszą córka Ha-
lina i syn Roman z rodzinami.
 GŁ-107

WSPOMNIENIA

WSPOMNIENIA

PIĄTEK 24 LUTEGO 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Wezwijcie położne 
(s.) 9.55 Pełne gniazdo w Województwie 
Pilzneńskim 10.20 Jak się żyje ratowni-
kom górskim 10.35 Opowiadaj (s.) 11.30 
AZ kwiz 12.00 Południowe wiadomości 
12.30 Sama w domu 14.00 Na tropie 
14.25 Reporterzy TVC 15.15 Różowa 
sobota 15.55 Uśmiechy Zdeňka Pod-
skalskiego 16.35 Łopatologicznie 17.30 
AZ kwiz 18.00 Wiadomości regionalne 
18.25 Mieszkać jak… millenial 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.10 Kukułki II (s.) 21.05 Wszystko-
-party 22.00 Hercule Poirot (s.) 23.40 
AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Historie starych 
karczm 8.55 Najwspanialsze dzieła 
natury 9.50 Dziennik młodych 10.40 
Wiadomość od I.M. Havla 11.00 Na 
pustkowia! 11.15 Stulecie kotowatych 
12.15 Wieczny Egipt 13.10 Hitlerjugend: 
Nazistowska armia dzieci 13.55 Dlacze-
go rozbiła się Costa Concordia 14.45 Al-
fabet komunistycznych zbrodni 15.00 
Sześć dni, które wstrząsnęły demokra-
cją 15.55 Ludowa milicja 16.50 Piękne 
żywe zabytki 17.20 Sąsiedzi 17.45 Wło-
sowcy 18.45 Mozambik, wyspa poza 
czasem 19.50 Wiadomości w czeskim 
j. migowym 20.00 Konwój (film) 21.55 
Na pokuszenie (film) 23.30 Lotnicze 
katastrofy 0.15 Tajemnice II wojny 
światowej. 
NOVA 
5.55 Śniadanie 8.35 Ulica (s.) 9.35 Zło-
ty łabędź (s.) 10.55 Pościg 12.00 Połu-
dniowe wiadomości 12.25 Przychod-
nia w różanym ogrodzie (s.) 13.40 CSI: 
Kryminalne zagadki Miami (s.) 15.35 
Zamieńmy się żonami 16.57 Popołu-
dniowe wiadomości 17.30 Pościg 18.30 
Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.20 Harry Potter i Insygnia 
Śmierci: Część II (film) 22.45 40 lat mi-
nęło (film) 1.35 CSI: Kryminalne zagad-
ki Miami (s.). 
PRIMA 
6.20 M.A.S.H. (s.) 7.00 Nowy dzień 8.10 
M.A.S.H. (s.) 9.10 Zoo (s.) 10.30 Policja 
Hamburg (s.) 12.30 Komisarz Rex (s.) 
13.35 Agenci NCIS (s.) 14.40 Tak jest, 
szefie 15.50 Policja w akcji 17.50 Nakry-
to do stołu! 18.55 Wiadomości, pogoda 
19.55 Showtime 20.15 Kochamy Czechy 
22.05 Jak zbudować marzenie 23.10 
Tak jest, szefie! 0.25 Policja w akcji. 

SOBOTA 25 LUTEGO 

TVC 1 
6.00 Bułeczki z rana 6.25 Łopatolo-
gicznie 7.20 Jak wystrychnąć wodni-
ka (bajka) 7.50 O sześciu brzydkich 
królewnach (bajka) 8.25 Różowa so-
bota 9.00 Uśmiechy J. Menzela 9.45 
Gejzer 10.15 Wszystkie zwierzęta 
duże i małe (s.) 11.00 Wszystko-party 
12.00 Z metropolii, Tydzień w regio-
nach 12.25 Nasze hobby 13.00 Wia-
domości 13.05 Skradziony śmiech 
(bajka) 14.10 Bajka 14.55 Siedem żon 
Alfonsa Karaska 15.35 Alfons Karasek 
w kurorcie 16.15 Panna Marple (film) 
17.55 Kot to nie pies 18.25 Chłopaki w 
akcji 18.55 Prognoza pogody, wiado-
mości, sport 20.10 Cuda natury 21.20 
Mini-show Karla Šípa 22.15 Maigret 
zastawia sidła (film) 23.55 Komisarz 
Moulin (s.). 
TVC 2 
6.00 Czeskie wsie 6.20 Einsteinowie 
wśród zwierząt 7.10 Kolumbia i jej kolo-
nialne miasta 8.05 Na hulajnodze 8.15 

Z kucharzem dookoła świata 9.10 Na 
jednośladzie do Afryki 9.40 Lotnicze 
katastrofy 10.25 Blanka Matragi 11.20 
Auto moto świat 11.35 Auto moto test 
11.50 Kamera w podróży 12.40 Babel 
13.05 Na Jedwabnym Szlaku 14.00 
Trzej muszkieterowie II (film) 15.45 
Błękitna krew 16.40 Tajemnice Dia-
mentowej Skały 17.35 Cudowna planeta 
18.30 Afrykańskie pustkowia wzdłuż 
rzek 19.20 Sąsiedzi 19.50 Wiadomości 
w czeskim j. migowym 20.00 Bunt na 
Bounty (film) 22.55 Kartoteka 64 (film) 
0.50 Gomora (s.) 1.40 Najważniejsze 
wydarzenia II wojny światowej w ko-
lorze. 
NOVA 
6.10 Looney Tunes (s. anim.) 7.00 Sco-
oby-Doo (s. anim.) 7.55 Weekendowe 
Śniadanie 12.05 Poradnik domowy 
13.25 Pogromcy duchów II (film) 15.35 
Igrając z ogniem (film) 17.30 Agent XXL 
2 (film) 19.30 Wiadomości, sport, pogo-
da 20.20 Bohemian Rhapsody (film) 
23.10 Dracula: Historia nieznana (film) 
1.00 Agent XXL 2 (film). 
PRIMA 
6.15 Bolek i Lolek (s. anim.) 6.35 
M.A.S.H. (s.) 8.30 Autosalon.tv 9.45 Ko-
chamy Czechy 11.40 Czempioni 13.15 
Morderstwa w Midsomer (s.) 15.15 Nie 
zdejmuj swetra (film) 17.00 Grubasek 
(film) 18.55 Wiadomości, pogoda 19.55 
Showtime 20.15 Czempioni 21.45 Gli-
niarz (s.) 23.05 Dzień patriotów (film) 
1.50 13 (film). 

NIEDZIELA 26 LUTEGO 

TVC 1 
6.00 Ciekawostki z regionów 6.25 Sie-
dem żon Alfonsa Karaska (film) 7.05 
Alfons Karasek w kurorcie 7.45 Bajka 
8.20 Bułeczki z rana 8.50 Łopatolo-
gicznie 9.45 Kalendarium 10.00 Ka-
mera na szlaku 10.30 Obiektyw 11.00 
Cyrk Humberto (s.) 12.00 Pytania 
Vaclava Moravca 13.00 Wiadomości 
13.05 Dick Wittington (bajka) 14.25 
Zła krew (s.) 15.35 Jak poetom smaku-
je życie (film) 17.20 Karetka (s.) 18.25 
Co umiały nasze babcie 18.55 Progno-
za pogody, wiadomości, sport 20.10 
Pierwotniak, Piękniś, Kropka i Karel 
(film) 22.05 168 godzin 22.35 Śmierć 
za kurtyną (film) 0.05 Sprawy detek-
tywa Murdocha (s.). 
TVC 2 
6.00 Na Jedwabnym Szlaku 6.55 Hi-
tlerjugend: Nazistowska armia dzieci 
7.40 Niewidzialne starożytne miasta 
8.35 Czechosłowacki tygodnik filmo-
wy 8.45 Poszukiwania utraconego 
czasu 9.05 Mistrzowie medycyny 9.35 
Dlaczego rozbiła się Costa Concordia? 
10.20 Najciekawsze cuda starożytno-
ści 11.05 Rzeka w toku czasu 11.40 Nie 
poddawaj się 12.10 Magazyn chrześci-
jański 12.35 Na pływalni z Petrą Kvito-
wą 13.05 Dopóki nas wyznanie nie roz-
dzieli 13.30 Królestwo natury 13.55 Kot 
to nie pies 14.30 Stulecie kotowatych 
15.20 Wieczny Egipt 16.15 Wyspy Azor-
skie 17.05 Pełne gniazdo w Wojewódz-
twie Pilzneńskim 17.35 Rybie legendy 
Jakuba Vágnera 18.30 Historie starych 
karczm 18.55 Troszcząc się o szczęście 
innych 19.20 Ciekawostki z regionów 
19.50 Wiadomości w czeskim j. migo-
wym 20.00 Urodzony pod złą gwiazdą 
(film) 21.35 Opera żebracza (film) 23.10 
Przerwane więzy. 
NOVA 
6.10 Looney Tunes (s. anim.) 7.00 Sco-
oby-Doo (s. anim.) 7.55 Weekendowe 
Śniadanie 11.55 Goście (s.) 13.10 Alvin 
i wiewiórki IV (film anim.) 14.55 Ju-

manji (film) 17.05 Nie wszystko złoto, 
co się świeci (film) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Odznaka Vysočina 
(s.) 21.30 Policja kryminalna Anděl (s.) 
22.45 Odpryski 23.15 Piekielna głębia 
III (film) 1.20 Nie wszystko złoto, co się 
świeci (film). 
PRIMA 
6.10 M.A.S.H. (s.) 8.40 Prima Czechy 
9.15 Prima świat 9.50 Jak zbudować 
marzenie 11.00 Program dyskusyjny 
11.55 Poradnik domowy 12.55 Poradnik 
Pepy Libickiego 13.20 Poradnik Ládi 
Hruški 14.10 Czarne wdowy (s.) 15.25 
V.I.P. morderstwa (s.) 16.50 Casting 
na miłość (film) 18.55 Wiadomości, 
pogoda 19.55 Showtime 20.15 Mąż na 
zmianę (film) 22.40 Nie zdejmuj swetra 
(film) 0.20 Medicus (film). 

PONIEDZIAŁEK 27 LUTEGO 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Wszystkie zwierzęta 
duże i małe (s.) 9.45 Co Czech, to ho-
dowca 10.00 168 godzin 10.35 Kukułki 
II (s.) 11.30 AZ kwiz 12.00 Południowe 
wiadomości 12.30 Sama w domu 14.00 
Jak poetom smakuje życie (film) 15.50 
Wezwijcie położne (s.) 16.45 Podróż po 
Radżastanie 17.15 AZ kwiz 17.40 Czar-
ne owce 18.00 Wiadomości regionalne 
18.25 Gdzie mój dom 18.55 Prognoza 
pogody, wiadomości, sport 20.10 Miej-
sce zbrodni Czeskie Budziejowice (s.) 
21.20 Reporterzy TVC 22.00 Dzień do-
bry, Brno! (s.) 22.35 Gniazdo (s.) 23.40 
Hercule Poirot (s.) 0.25 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Kamera w po-
dróży 9.20 Tajemnice Diamentowej 
Skały 10.15 Z Davidem Attenborough 
na Mrówczej Górze 11.10 Babel 11.40 
Ekwador, kraj drzemiącch olbrzymów 
12.30 Romantyczne zamki, Ren i Lo-
relei 12.40 Klucz 13.10 Afrykańskie 
pustkowia wzdłuż rzek 14.00 Dopóki 
nas wyznanie nie rozdzieli 14.30 Naj-
wspanialsze dzieła natury 15.20 Rybie 
legendy Jakuba Vágnera 16.15 Przygo-
dy nauki i techniki 16.45 Berlin: lata 30 
oczyma dyplomatów 17.40 Lotnicze 
katastrofy 18.25 Mistrzowie medycy-
ny 18.55 Jiří Menzel 19.10 Na pustko-
wia! 19.25 Czechosłowacki tygodnik 
filmowy 19.50 Wiadomości w czeskim 
j. migowym 20.00 Poszukiwacze złota 
z Arkansas (film) 21.45 Wróg numer 
jeden (film) 0.20 Ludzie godni szacun-
ku (film) 2.10 Niewidzialne starożytne 
miasta. 
NOVA 
5.55 Śniadanie 8.40 Ulica (s.) 9.40 
Odznaka Vysočina (s.) 10.55 Pościg 
12.00 Południowe wiadomości 12.25 
Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 
13.40 CSI: Kryminalne zagadki Miami 
(s.) 15.40 Zamieńmy się żonami 16.57 
Popołudniowe wiadomości 17.30 Po-
ścig 18.30 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Spece (s.) 22.30 
CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas (s.) 
23.25 CSI: Kryminalne zagadki Miami 
(s.) 1.20 CSI: Kryminalne zagadki Las 
Vegas (s.). 
PRIMA 
6.20 M.A.S.H. (s.) 7.00 Nowy dzień 
8.15 M.A.S.H. (s.) 9.25 Poradnik domo-
wy 10.20 Policja Hamburg (s.) 12.25 
Komisarz Rex (s.) 13.30 Agenci NCIS 
(s.) 14.35 Tak jest, szefie 15.50 Policja 
w akcji 17.50 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości, pogoda 19.55 Showtime 
20.15 Dobre wiadomości (s.) 21.35 
V.I.P. morderstwa (s.) 23.00 Gliniarz 
(s.) 0.00 Tak jest, szefie! 1.15 Policja w 
akcji. 

NEKROLOGI

PROGRAM TV

Pragniemy podziękować wszystkim krewnym, przyjaciołom, znajo-
mym oraz sąsiadom za liczny udział w uroczystości pogrzebowej, za 
złożone kondolencje, słowa otuchy oraz kwiaty w pożegnaniu naszej 
Kochanej Zmarłej 

śp. LIDII JURSOWEJ
Wdzięczność za opiekę w ostatnim okresie życia Zmarłej wyrażamy 
personelowi „Medica” paniom Katce i Geni oraz pani Dance Wałach za 
fachowe i moralne wsparcie. Dziękujemy również pastorowi J. Chodu-
rze za piękne słowa pożegnania.

W smutku pogrążona rodzina.
 GŁ-109
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„Głos” nale-
ży do Sto-
warzyszenia 
Dzienników 
Mniejszo-
ści Narodo-
wych i Et-
nicznych Eu-
ropy MIDAS

 GŁ-080

GŁ-106

GŁ-172

Drogie Panie, już za kilka dni pusta i cicha sala restauracji stanie się 
miejscem pełnym kolorów, ubrań, butów, torebek i dobrego nastroju… 

po prostu wszystkiego, co uszczęśliwia kobiety! 
Przyjdźcie i przekonajcie się same! 

SPRZEDAŻ: 
 } PONIEDZIAŁEK 27 lutego od 15:00 do 18:00 
 } WTOREK 28 lutego od 9:00 do 16:00 

MIEJSCE: Restauracja Zobawa Trzyniec ŁYŻBICE 17

Bazar damskich ubrań ma charakter charytatywny.  
Dochód przeznaczony jest dla podopiecznych stowarzyszenia 

 „Nigdy nie jesteś sam”.

GŁ-108

Filia: Cisownica, ul. Ustrońska 156 
(5 km od Górnej Lesznej)

Filia RC: Wędrynia 1044 
Czynne: wtorek, czwartek 9:00-15:00
Tel: +420 736 702 526

Parapety, schody, blaty kuchenne

Piękne nagrobki – wyjątkowa oferta

Zapraszamy Was do naszego nowoczesnego zakładu będącego 
centrum usług kamieniarskich na Ziemi Cieszyńskiej

Siedziba firmy:
Hażlach, ul. Cieszyńska 20b 
(5 km od Czeskiego Cieszyna)
Tel: +48 606452479, 
+48 338567377

www.kamenictvi-wrzos.cz
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P O S T  S C R I P T U M 
UŚMIECHNIJ SIĘ WEHIKUŁ CZASU

  • W odpowiedzi na naszą propozycję z 
„Głosu” z 3 lutego otrzymaliśmy następujący 
list od pani Marii Witoszek z Olbrachcic: 
„Dom Stowarzyszenia Katolickich Robotników 
»PRACA« w Karwinie wybudowano w r. 1900. 
Znajdował się przy ulicy Głównej (Komeńskiego) 
– na odcinku od starego kościoła do rozdroża 
drogi na Łazy i Suchą Górną, w miejscu pod 
cmentarzem obok restauracji ogrodowej »Baier«. 
Dziś nie ma już śladu po tym budynku, pozostał 
tylko duży ogród (bardzo zachwaszczony). W 
latach pięćdziesiątych XX wieku w »PRACY« 
odbywały się bale, przedstawienia i festyny 
szkolne oraz inne imprezy kulturalne, w których 
brałam udział jako uczennica »ludówki« (jej 
dyrektorem był Rudolf Wojnar), później jako 
uczennica ośmioletniej szkoły, której dyrektorem 
był Ernest Sembol. W „PRACY” była też czynna 
restauracja. Szkody górnicze w Karwinie- 
-Kopalniach doprowadziły do wyburzenia obiektu 
w r. 1963”.
Dziękujemy za te ciekawe informacje!

...tak jest

Tak było...

Rozwiązanie krzyżówki kombinowanej  
z 10 lutego: 
CUDZY KOMIN NIE ZAGRZEJE

KRZYŻÓWKA KOMBINOWANA

Wśród autorów poprawnych rozwiązań 
zostanie rozlosowana nagroda. 

Rozwiązania prosimy wysyłać na e-mail: info@
glos.live. Termin upływa w środę 8 marca. 
Nagrodę za poprawne rozwiązanie krzyżówki 
kombinowanej z 10 lutego otrzymuje 
Małgorzata Wygrys z Olbrachcic. Autorem 
dzisiejszego zadania jest Jan Kubiczek.
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Rozwiązaniem jest przysłowie polskie...

POZIOMO:
1. album zespołu Blue Cafe lub dziwactwo, fochy, wybryk, 

zachcianka
2. zdrobnienie od foremka
3. autonomiczne terytorium zależne Danii, położone na wyspie
4. stolica Świętej Heleny, terytorium zależnego od Wielkiej Brytanii
5. do zakwaszania potraw lub główny składnik zalewy
6. biblijny przeciwnik Goliata
7. jeden z podstawowych rodzajów literackich
8. jest stolicą Łotwy
9. ROZWIĄZANIE DODATKOWE
10.  glin inaczej, czyli lekki, ciągliwy, dobrze przewodzący prąd i 

ciepło, odporny na korozję, srebrzystobiały metal
11.  tytuł zbioru opowiadań Zofii Nałkowskiej
12. inicjator, pomysłodawca, inspirator lub „ojciec” dzieła
13. amerykański stan ze stolicą w Boise

14. według Biblii, nieślubny syn Gedeona
15. między zmrokiem a świtem, następuje po dniu
16.  człowiek pozostający we władzy swego właściciela, np. Spartakus 

lub serialowy Kunta Kinte
17.  fort w Teksasie koło San Antonio znany bitwy z Meksykanami
18.  Robert, 1778-1803, irlandzki bojownik o niepodległość.

PIONOWO:
AGNESI, AMIDEI, ANDRIJ, BISSAU, CELTIC, DOWCIP, EBORNA, 
EGMONT, ELIASZ, FAJDEK, HEBDÓW, HAIDEA, LIDICE, 
NAPALM, NIMBUS, OBUWIE, OSETIA, PIEGUS, RUOTSI, SYDNEY, 
SZKWAŁ, YAMAHA, YELLOW, ZBARAŻ, ZERIBU, ZIARNO, 
ZSYŁKA.

Wyrazy trudne lub mniej znane: 
ABIMELECH, ALAMO, EMMET, IDAHO


