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O polskich napisach 
po prostu zapomnieli...
PROBLEM: Wszystkie eksponaty zajęły już swoje miejsce. Budynek dawnej stajni Adama Samca czeka na 
pierwszych gości. W Gródku, jak tylko pozwolą na to warunki sanitarne, zostanie otwarte nowe Muzeum Wiejskie. 
Ekspozycja zdaje się mieć tylko, a może aż jeden mankament – brak polskich tablic.

Beata Schönwald

Eksponaty muzealne, czyli 
rzeczy codziennego użytku, 
sprzęty kuchenne i narzę-

dzia sprzed mniej więcej stu lat, 
zostały przeniesione ze starego 
garażu do budynku wyremonto-
wanego w ramach projektu unij-
nego, realizowanego wspólnie z 
Urzędem Miejskim w Skoczowie. 
Wspólny polsko-czeski projekt pn. 
„Promujemy się wspólnie” mógłby 
sugerować, że w tym przypadku 
dwujęzyczne opisy eksponatów 
będą sprawą oczywistą. Bogdan 
Kasperek, dyrektor biura Stowa-
rzyszenia Rozwoju i Współpracy 
Regionalnej „Olza”, będącego pol-
ską częścią Euroregionu „Śląsk 
Cieszyński”, wyjaśnia jednak, że 
nie ma jednolitych, wyraźnie sfor-
mułowanych zasad w tym zakresie, 
a sama dwujęzyczność nie jest kry-
terium ani obowiązkowym, ani też 
formalnym. – Na pewno nie mo-
żemy mówić o obowiązku w pełni 
dwujęzycznego stosowania wszyst-
kich tekstów, publikacji itp. Co do 
zasady powinno to być związane z 
charakterem projektu, celem, któ-
ry benefi cjant chce osiągnąć. Jako 
Euroregion zalecamy dwujęzyczne 
podejście. Niestety, nie zawsze jest 
to możliwe m.in. z uwagi na ogra-
niczenia w budżetach projektów – 
informuje. 

Polskie opisy w muzeum po 
czeskiej stronie granicy nie są 
obowiązkowe. Jednak w gminie z 
jednym z największych odsetków 
Polaków na Zaolziu są naturalne i 
logiczne zarazem. – Myśmy o pol-
skich napisach po prostu zapo-
mnieli. Kiedy przenosiliśmy eks-
pozycję do nowych pomieszczeń, 
zauważyliśmy, że nie ma tam nic 
po polsku. Ponieważ czeskojęzycz-
ne tablice są duże ze względu na 
zawarte na nich treści, nie chcemy 
instalować kolejnych tablic, tyle że 

po polsku. Zajmowałyby zbyt wiele 
miejsca, co byłoby na niekorzyść 
wystawianych eksponatów. Mamy 
już jednak w zanadrzu alterna-
tywne rozwiązanie – przekonuje 
wójt Gródku, Robert Borski. Ową 
alternatywą ma być drukowany 
mini-przewodnik, który będzie 
zawierać kompletne tłumaczenie 
czeskich tablic na język polski. 
Gmina chce go wydać w ramach 
szerszego wniosku dotacyjnego, 
który złożyła w czeskiej Kancela-
rii Rady Ministrów. – Projekt ten 

obejmuje m.in. cztery tablice infor-
macyjne, które zostały tak niefor-
tunnie wykonane, że polskie teksty 
wisiały z tyłu, w związku z czym 
dla przechodnia były praktycznie 
niewidoczne. Prócz tego nowa pol-
skojęzyczna tablica pojawi się rów-
nież na Zomczyskach, ponieważ 
tam z kolei był tylko tekst w języku 
czeskim. W planach są też dwuję-
zyczne ulotki, mające promować 
atrakcje turystyczne Gródku. Z ich 
wydaniem czekamy jednak na póź-
niej, kiedy można już będzie zrobić 

bardziej kolorowe ujęcia – precyzu-
je samorządowiec.

Projekt unijny Gródka i Skoczowa 
na wyremontowanie obiektu Mu-
zeum Wiejskiego został przedłużo-
ny do końca kwietnia. Robert Bor-
ski przekonuje, że w momencie jego 
ofi cjalnego otwarcia polskojęzycz-
ne teksty będą już wydrukowane. 
Prezes Miejscowego Koła PZKO w 
Gródku Stanisław Wolny uważa jed-
nak, że to stanowczo za mało. – Kie-
dy dowiedziałem się, że w muzeum 
nie ma polskich napisów, była to dla 
mnie niemiła niespodzianka. Jako 
członek komitetu ds. mniejszości 
narodowych uczestniczyłem jakiś 
czas temu w spotkaniu, na które zo-
stali zaproszeni również wójt z jego 
zastępcą. Żądaliśmy zarówno pol-
skiego szyldu na budynku muzeum, 
jak i polskich opisów eksponatów. 
Mniej więcej po upływie dwóch 
miesięcy dowiedzieliśmy się, że 
zamiast tego będzie tylko polska 
ulotka – stwierdza Wolny, dodając, 
że Polacy dowiadują się o tego ro-
dzaju sprawach zwykle dopiero wte-
dy, kiedy jest za późno i „nie da się 
już nic zrobić”. Wówczas gmina na 
szybko znajduje mało satysfakcjo-
nujące ich zastępcze rozwiązanie. 
– O wszystko musimy walczyć. Po-
dobnie zresztą było już z tablicami, 
na których polski tekst umieszczo-
no z tyłu. To tak, jakby ktoś dążył 
do tego, żeby nie było nas widać i 
słychać – insynuuje PZKO-wiec. 

Wciąż nie mogę dojść do sie-
bie po przeczytaniu tłuma-

czenia wójta Roberta Borskiego. 
Szanowny panie, zapomnieć to 
można kupić jajka w sklepie albo 
zapłacić rachunek, a nie o dwu-
języcznych napisach. Tak może 
się tłumaczyć uczeń w szkole, a 
nie samorządowiec. Dlatego po-
wiem to jasno: gmina się po pro-
stu skompromitowała. Nie prze-

konuje mnie mini-przewodnik, 
który będzie zawierać kompletne 
tłumaczenie czeskich tablic na 
język polski. Polacy z Gródku i in-
nych miejscowości nie zasługują 
na takie otarcie łez, tylko na pełną 
pulę. Zasługują na napisy. A sko-
ro projekt został przedłużony do 
końca kwietnia, to jaki problem 
zrobić to, co powinno już dawno 
zostać wykonane.

W kon-
t e k ś c i e 
z b l i ż a -
jącego się 
Spisu Ludno-
ści historia z Mu-
zeum Wiejskim to dla 
mnie cios poniżej pasa dla Pola-
ków, niezależnie od intencji... 

Tomasz Wolff , 
redaktor naczelny „Głosu”

• Ekspozycja zdaje się mieć tylko, a może 
aż jeden mankament – brak polskich 
tablic. Fot. SZYMON BRANDYS
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sobota

niedziela

dzień: 7 do 16 C 
noc: 14 do 5 C 
wiatr: 2-5 m/s

dzień: 5 do 6 C 
noc: 5 do 3 C 
wiatr: 2-3 m/s

dzień: 2 do 6 C 
noc: 5 do 3 C 
wiatr: 3-4 m/s

W poniedziałek minie rok od potwierdzenia pierwszych 
przypadków koronawirusa w RC. Naiwna wiara w to, 
że COVID-19 tak jak ongiś promieniowanie z Czarno-
byla ominie obszar RC, prysnęła jak bańka mydlana. 

Agresor był tutaj z nami, zabierając nam to, co zwykle nazywamy 
świętym spokojem i pewnością jutra zarazem. Pamiętam doskona-
le, jak tydzień później wracałam pociągiem z Pragi, traktując każdy 
uchwyt w przedziale i każde chrząknięcie współpasażerów jako po-
tencjalne zagrożenie. 

Teraz też wybieram się do stolicy. Pojadę pociągiem. Po znalezieniu 
swojego miejsca w wagonie zdawkowo wydezynfekuję ręce i zamówię 
kawę oraz kawałek ciasta drożdżowego z makiem. Z ulgą zdejmę dwie 
obowiązkowe maseczki i będę się delektowała namiastką normalnego 
życia. W końcu już nawet nie pamiętam, kiedy ostatni raz byłam w 
kawiarni. To samo będą robili moi przypadkowi towarzysze podróży. 
Nazajutrz usłyszymy o kolejnym wzroście zakażeń i dramatycznie 
kurczącej się liczbie wolnych miejsc w szpitalach. Ilu z nas to jeszcze 
interesuje? Ilu z nas potrafi  się zdobyć na współczucie?

Nie wiem, jak było w czasie wojny. Nie wiem, czy ludzie, chcący 
korzystać z każdej chwili przypominającej normalność, starali się 
puszczać mimo uszu kolejne tragiczne wieści i w jakim stopniu im się 
to udawało. Wiem jednak, że kiedy wokół szaleje pandemia, nie mamy 
prawa się tak zachowywać. Nie mamy prawa szukać usprawiedliwień 
dla naszej covidowej beztroski i łamania zasad sanitarnych, argumen-
tując tym, że rząd jest niewiarygodny, że jak świat światem ludzie 
umierali na różne choroby oraz że przeciw losowi i tak niczego nie 
możemy wskórać. Zamiast tego powinniśmy przyznać, że jesteśmy 
zwykłymi egoistami z chorym rozumieniem wolności zamykającym 
się w stwierdzeniach, że „nikt mi przecież niczego nie może zabronić” 
oraz że „ja mam prawo do tego i owego”. Ilu jeszcze potrzeba ofi ar i ilu 
mutacji, byśmy zrozumieli, że to nie czas na wymówki, ale na dojrzałą 
moją własną odpowiedzialność?   

DZIŚ...

26
lutego 2021

Imieniny obchodzą: 
Aleksander, Mirosław
Wschód słońca: 6.37
Zachód słońca: 17.20
Do końca roku: 308 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Dinozaura
Dzień Pozdrawiania 
Blondynek
Przysłowia: 
„Jak dym w górę szybuje, 
zawsze to mróz zwiastuje”

JUTRO...

27
lutego 2021

Imieniny obchodzą: 
Auksencja, Gabriel
Wschód słońca: 6.35
Zachód słońca: 17.22
Do końca roku: 307 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Niedźwiedzia 
Polarnego
Przysłowia: 
„By nie dokuczał luty, pal 
w kominie i miej kożuch 
suty”

POJUTRZE...

28
lutego 2021

Imieniny obchodzą: 
Hilary, Makary, Roman
Wschód słońca: 6.33
Zachód słońca: 17.23
Do końca roku: 306 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Spania w Miejscach 
Publicznych
Przysłowia:
„Kiedy kot w lutym 
na słonku się grzeje, 
musi w marcu zajść na 
przypiecek”

ZDANIEM... Beaty Schönwald

POGODA

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

BOGUMIN
Druty produkowane w 
miejscowej Druciarni, 
będącej spółką córką 
Huty Trzynieckiej, znala-
zły ostatnio zastosowanie 
również w przemyśle 
medycznym. Produkowa-
ne są z nich np. sprężyny 
do łóżek szpitalnych, 
zaworów medycznych 
oraz fi ltrów. Nowe zamó-
wienia dla służby zdrowia 
skutecznie ratują fi rmę 
w czasie pandemii, kiedy 
spada popyt ze strony 
dotychczasowych odbior-
ców.
 (sch)

JABŁONKÓW
Stowarzyszenie Gmin 
Regionu Jabłonkowskiego 
pozyskało dotację woje-
wódzką w wys. 1,4 mln 
koron na zakup sprzętu i 
wyposażenia, które pomo-
gą strażakom czternastu 
podbeskidzkich wiosek 
w walce z powodziami i 
podtopieniami. Ponieważ 
lista potrzeb poszczegól-
nych jednostek strażackich 
była długa, w najbliższym 
czasie w remizie w Nawsiu 
odbędą się spotkania z ich 
przedstawicielami. Pomy-

sło-
daw-
czynią 
złożenia 
wniosku o 
dofi nansowanie 
do władz morawsko-
śląskich była wójt 
Łomnej Dolnej, Renata 
Pavlínowa.
 (sch)

OSTRAWA 
Uniwersytet Ostrawski 
rozpoczyna w ponie-
działek tydzień Dni 
Otwartych, w czasie 
których będą się kolejno 
prezentowały on-line 
wszystkie wydziały uczel-
ni – studiów socjalnych, 
pedagogiczny, sztuki, 
fi lozofi czny, lekarski i 
nauk przyrodniczych. 
Ponadto od poniedziałku 
do piątku w godz. 16.00-
19.00 pracownicy Cen-
trum Doradztwa będą 
odpowiadali na czacie na 
wszelkie pytania związa-
ne ze studiami i rekruta-
cją. Przez następne dwie 
godziny na Facebooku, 
YouTubie i Instagramie 
będą się dzielić swoimi 
doświadczeniami sami 

studenci. Aby zdobyć 
potrzebne informacje, 
należy wejść na www.
studujostravskou.osu.cz.
 (sch)

WĘDRYNIA
Gminny Fundusz Rozwoju 
Mieszkalnictwa oferuje 
wsparcie dla tych osób, 
które chcą poprawić 
komfort swojego miesz-
kania – wyremontować 
łazienkę, wymienić okna i 
drzwi, kupić nowy kocioł 
do ogrzewania domu, na-
prawić dach czy podłączyć 
się do sieci kanalizacyjnej. 
Skuteczną pomocą ma być 
pożyczka w wys. 20-100 
tys. koron z oprocentowa-
niem na poziomie 1-2,5.
 (sch)

KRESKĄ MALOWANE

BOGUMIN

WĘDRYNIA

Prof. Krzysztof Simon
specjalista w dziedzinie chorób zakaźnych

CYTAT NA DZIŚ

•••
Jak mamy walczyć z epidemią, skoro nie 

posiadamy innych skutecznych metod? Zbyt 

szybkie poluzowanie obostrzeń może doprowadzić 

do stracenia tego, co zyskaliśmy, wprowadzając 

środki ostrożności. Lockdownu nie ma sensu 

wprowadzać, ale trzeba przestrzegać przyjętych 

zasad

JABŁONKÓW

• W Ja-
błonkowie 
na ul. ČSA 
ścinają 
stare drze-
wa, które 
zostaną 
zastąpione 
nowymi. 
Dzieło roz-
poczęto już 
w zeszłym 
roku, ścina-
jąc drzewa 
iglaste, któ-
rych jedno 
posłużyło 
jako miej-
ska choinka 
na rynku.  
(endy)
Fot. NORBERT 
DĄBKOWSKI

OSTRAWA

To była historyczna 
chwila. We wtorek tuż po 
9.00 wywieziono ostatni 
wózek węgla z Kopalni 
„Darków”. Od 1982 roku 
wydobyto tu blisko 53 
mln ton tego surowca.

Beata Schönwald

Pojawieniu się na powierzchni za-
ładowanego po raz ostatni wóz-
ka z  węglem nie towarzyszyły 

fl esze aparatów oraz podekscytowany 
tłum. Z  przyczyn epidemicznych w 
wydarzeniu tym uczestniczyło tylko 
wąskie grono pracowników. Zabrzmiał 
hymn górniczy, a ostatni symboliczny 
wózek przekazano przewodniczącej 
zarządu OKD, Vandzie Staňkowej.

Mieszkańcy regionu karwińskiego 
doskonale pamiętają, że szyby „Dar-
kowa” wyrosły w zagłębiu karwińskim 
jako ostatnie. Ich budowę rozpoczęto 
w 1972 roku, 10 lat później przystąpio-
no do eksploatacji złóż. Historia wydo-
bycia na tym obszarze górniczym sięga 
jednak już 1854 roku, kiedy powstała 
Kopania „Gabriela”, a po niej „Hohe-
negger”, znany od 1946 roku jako Ko-

palnia „1 Maja”, „Austria”, czyli od 1921 
roku Kopalnia „Barbara” i wreszcie w 
1960 roku „Sucha-Stonawa”, przemia-
nowana zaledwie po pięciu latach na 
Kopalnię „9 Maja”. Wszystkie weszły 
później w skład „wielkiego »Darko-
wa«”. 

– „Darków” był kontynuatorem eks-
ploatowania dawnych pokładów. W 
miarę poprawy wydajności produkcji 
wydobycie z  okolicznych kopalń kie-
rowano tutaj, po czym przerabiano w 

 Koniec czarnych czasów

tutejszym zakładzie wzbogacania 
węgla – wyjaśniał dyrektor produk-
cji OKD David Hájek. W związku 
z tym na głębokości 1200 metrów 
pod powierzchnią ziemi powstały 
setki kilometrów korytarzy.

Jeśli ma być mowa o darkow-
skich „naj”, z  pewnością należy 
wspomnieć rekordowe wydoby-
cie, które osiągano tutaj jeszcze 
zaledwie kilka lat temu. – Rekord 
wyniósł 27 tys. ton wyeksploato-

wanego węgla na dobę. To 
był 2014 rok. Aby móc to so-
bie lepiej wyobrazić, powiem, 
że chodziło o ok. 900 skipów 
wyciągniętych na powierzch-
nię. Średnia dzienna wynosi-
ła ok. 500 skipów. W ub. roku, 
w miarę jak spadało wydoby-
cie, mieliśmy ich już tylko ok. 
150-300 – przybliżył Hájek.

Jutro zakończy się histo-
ria kolejnej kopalni spółki 
OKD, Kopalni „Armii Cze-
chosłowackiej”. Tak jak we 

wtorek na „Darkowie” zostanie 
tam wywieziony na powierzchnię 
ostatni wózek węgla. Odtąd w za-
głębiu karwińskim będzie czynna 
już tylko jedna, notabene ostatnia 
na terenie RC, kopalnia węgla ka-
miennego – „ČSM”, a jej zakłady 
„Północ” i „Południe” zostaną po-
łączone w jedną całość. 

Co będzie dalej, zastanawiają się 
również mieszkańcy Stonawy, na 
terenie której leży główna część 

obszaru wydobywczego Kopalni 
„Darków”. – Zamykanie kopalń 
ma dwie strony medalu. Jedna to 
poprawa stanu środowiska natu-
ralnego, druga to  utrata wpływu 
do budżetu rzędu dziesiątek mi-
lionów koron rocznie. W sytuacji 
gminy liczącej 1820 mieszkańców 
to spora suma, którą przeznaczali-
śmy na rozwój oraz kompensowa-
nie niedogodności wynikających 
z życia na terenach dotkniętych 
przez działalność górniczą – prze-
konuje wójt Stonawy Andrzej Fe-
ber. Zaznacza jednak, że na tere-
nie wioski przez jakiś czas będzie 
jeszcze Kopalnia „ČSM” fedrowała 
węgiel.

Ostatni wózek, który wywieziono 
z Kopalni „Darków”, spółka OKD 
przekaże gminie. Znajdzie miejsce 
tuż obok wózka z zamkniętej już 
wcześniej Kopalni „9 Maja” oraz 
wózka upamiętniającego 100-lecie 
miejscowego Koła Umundurowa-
nych Górników. 

309 975 000
ton węgla wyeksploatowano w latach 1854-2021 w Kopalni „Darków” 
i wszystkich zakładach, które historycznie wydobywały węgiel na jej obsza-
rze górniczym.

• We wtorek z Kopalni „Darków” wywie-
ziono ostatni wózek węgla. 
Fot. PETR CHODURA

Rys. JAKUB MRÓZEK

Spłonął fi ński »bliźniak«

Pięć jednostek straży pożarnej 
gasiło pożar parterowego fi ńskiego 
domku w Suchej Górnej. Straty 
oszacowano na 850 tysięcy koron.
Ogień pojawił się w poniedziałek 
rano. Szczęśliwie w fi ńskim „bliź-
niaku” nikt nie nocował, ponieważ 
budynek był remontowany. Na 
miejsce przybyły dwa zastępy 
zawodowe oraz trzy ochotnicze. 
Opanowanie pożaru zajęło stra-
żakom pół godziny, ale ugaszenie 
zajęło większą część poranka. Do 
popołudnia strażacy-ochotnicy z 
Olbrachcic strzegli też pogorzeliska. 
Ostatecznie ogień poważnie znisz-
czył jedno z mieszkań, uszkodził 
ponadto część dachu nad drugim. 
Przyczyny jego zaprószenia są 
obecnie badane.  (wik)

•••
Zaprojektują kładkę
Niewiele osób pamięta, że Łąki 
łączyła dawniej z Pogwizdowem 
drewniana kładka na Olzie. Nie-
dawno pojawiła się szansa, że 
w przyszłości uda się postawić 
podobny obiekt. Transgraniczny 
projekt pod nazwą „Dokumentacja 
projektowa kładki nad rzeką Olzą 
– przejście transgraniczne między 
Karwiną i Hażlachem”, realizowany 
wspólnie przez gminę Hażlach i 
miasto Karwina, otrzymał bowiem 
dofi nansowanie. – Wkrótce ruszają 
prace projektowe i mam nadzieję, 
że za kilka lat w ramach kolejnego 
transgranicznego projektu unijnego 
powstanie kładka, która połączy 
oba brzegi Olzy – pisze na swym 
ofi cjalnym profi lu na Facebooku 
wójt Hażlacha, Grzegorz Sikorski. 
 (wik)

W SKRÓCIE

Fot. ARC Straży Pożarnej

Badają przyczyny 
eksplozji 
Wczoraj trwały oględziny miejsca eks-
plozji i pożaru w Ostrawie-Hrabůvce. 
Na miejscu pracowali strażacy, po-
licjanci – m.in. ekspert z dziedziny 
chemii oraz przewodnik z psem służ-
bowym. Już w środę ściągnięto na 
miejsce pirotechników z Ołomuńca. 
Do zamknięcia numeru nie ustalono 
przyczyn eksplozji. 

Do wybuchu i pożaru w czteropię-
trowym budynku mieszkalnym do-
szło w środę w nocy, ok. godz. 3.00. 

– Strażacy uratowali z klatki scho-
dowej objętej pożarem cztery osoby 
– jedną za pomocą samochodu z wy-
suwaną platformą, trzy wyprowadzili 
w maskach po schodach – poinfor-
mował rzecznik Straży Pożarnej Petr 
Kůdela.

Policja pomagała w ewakuacji 
mieszkańców sąsiednich klatek. Ra-
townicy przewieźli do Szpitala Uni-
wersyteckiego 37-letniego mężczyznę 
w stanie krytycznym, z poparzeniami 
ponad połowy powierzchni ciała. Po-
nadto udzielili pomocy pięciu innym 
osobom w wieku powyżej 60 lat. 

Część ewakuowanych osób wró-
ciła do swoich mieszkań. Lokatorzy 
klatki schodowej, na której doszło do 
wybuchu, nie mogą wrócić, ponieważ 
statyk orzekł, że ta część budynku nie 
nadaje się do mieszkania.  (dc)

Do Polski z testem
Od soboty, chcąc wjechać do 

Polski z Czech lub Słowacji, 
trzeba będzie się wykazać nega-
tywnym wynikiem testu albo po-
twierdzeniem o przyjęciu dwóch 
dawek szczepionki przeciwko CO-
VID-19 honorowanej przez Unię 
Europejską. W przeciwnym razie 
czeka nas 10-dniowa kwarantan-
na. 

Dodatkowo, od 27 lutego nad 
Wisłą zostanie wprowadzony obo-
wiązek zakrywania ust i nosa wy-
łącznie przy użyciu maseczek. Nie 
będzie już można stosować sza-
lików, kominów, chust, bandan i 
przyłbic. O nowych obostrzeniach 
w walce z pandemią poinformował 
na środowej konferencji prasowej 
minister zdrowia Adam Niedziel-
ski. Zapowiedział wprowadzenie 
kwarantanny po przyjeździe z 
Czech i Słowacji – z wyłączeniem 
osób zaszczepionych dwoma 
dawkami szczepionki lub posia-
dających negatywny wynik testu 
diagnostycznego w kierunku SAR-
S-CoV-2. Chodzi o test PCR albo 
antygenowy. To ważne, ponieważ 
w Republice Czeskiej testy anty-
genowe każdy ubezpieczony może 
wykonywać na koszt państwa co 
trzy dni. 

Z kolei wiceminister spraw we-
wnętrznych i administracji Bar-
tosz Grodecki poinformował, że 
polski rząd nie zamierza przywra-
cać kontroli granicznych. – To bę-
dzie kontrola sanitarna, selektyw-
na. W regionach przygranicznych 
będziemy sprawdzali, czy osoby, 
które przekroczyły granicę, rze-
czywiście taki test posiadają – wy-
jaśnił.

Na środowej konferencji polskie-
go ministra zdrowia nie pojawiły 
się informacje na temat pracow-
ników transgranicznych czy mło-
dzieży kształcącej się po drugiej 
stronie granicy. Za to w czwartek 
mówił na ten temat rzecznik pol-
skiego rządu Piotr Müller. – Zgod-
nie z projektem rozporządzenia 

pracownicy transgraniczni będą 
zwolnieni z posiadania tego bada-
nia tak, by mogli przekraczać gra-
nicę i wykonywać swoje obowiązki 
– poinformował.

Pełna lista grup zawodowych 
zwolnionych z obowiązku od-
bycia kwarantanny i posiadania 
niezbędnych testów będzie jed-
nak zamieszczona w rządowym 
rozporządzeniu, które do czasu 
zamknięcia tego numeru „Głosu” 
nie zostało opublikowane. Śląski 
Oddział Straży Granicznej urucho-
mił za to specjalny numer informa-
cyjny (+48 32 414 40 13), pod który 
można kierować pytania i wątpli-
wości związane z zasadami wjazdu 
i kwarantanny w Polsce. 

 (szb, wik)

Nie lekceważcie Beskidów
Piękna pogoda przyciągnęła w 

ostatnich dniach w Beskidy 
dziesiątki osób. W efekcie ratownicy 
górscy częściej niż zwykle pomagali 
turystom kompletnie nieprzygo-
towanym do zimowych wędrówek. 
Wiele z ich interwencji spowodowa-
ły brak odpowiedniego sprzętu oraz 
nieumiejętność bezpiecznego poru-
szania się w trudnym terenie.

Przykładem jest wycieczka pary 
młodych ludzi, którzy schodząc w 
dolinę wybrali zły kierunek. Oboje 
wyczerpani zatrzymali się w głę-
bokim biegu, nie mając pojęcia, co 
robić dalej.  – Ich ekwipunek nie 
nadawał się przy tym w góry, ale 
raczej na przechadzkę po mieście. 
Zwłaszcza buty, choć sportowe, co 
najwyżej mogły służyć do spaceru 

po parku – stwierdza Pavel Maso-
pust, ratownik Górskiego Pogoto-
wia Ratunkowego. Dodaje on, że w 
ostatnim czasie beskidzcy ratow-
nicy udzielili też pomocy młode-
mu mężczyźnie i dziewczynie w 
szóstym miesiącu ciąży, którzy po 
zmroku również utknęli w głębo-
kim śniegu.

  (wik) 

Radzą wpisać 
narodowość
O tym, że narodowość jest ważną, 
choć nie obowiązkową pozycją w 
Spisie Ludności, przekonują nie tyl-
ko przedstawiciele poszczególnych 
mniejszości narodowych, ale także 
Czeski Urząd Statystyczny. 

– W skład formularza spisowego 
wchodzą także nieobowiązkowe 
pytania dotyczące narodowości i 
wyznania. Ludzie nie muszą na nie 
odpowiadać, jeżeli nie chcą, ale za-
lecamy, aby podać zgodne z praw-
dą odpowiedzi. Dla Kościołów oraz 
mniejszości narodowych dane o 
liczbie członków są bardzo ważne, 
zaś Spis Ludności jest jedyną moż-
liwością pozyskania tych danych – 
podkreśla Jolana Voldánowa, rzecz-
niczka Spisu Ludności.

– Wiedza o liczebności różnych 
grup narodowych i religijnych w 
poszczególnych miastach czy re-
gionach pomaga w organizowaniu 
działań skierowanych do tych grup 
docelowych, jest także ważnym ar-
gumentem podczas ogłaszania i 
dzielenia grantów lub innych form 
wsparcia – dodaje przedstawicielka 
Czeskiego Urzędu Statystycznego. 

 (dc)
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Superszybki japoński pociąg Maglev 
ustanowił światowy rekord prędkości. 
Na torze testowym osiągnął prędkość 
603 kilometrów na godzinę. To informa-
cja... sprzed sześciu lat. Francuski TGV 
jeździ z prędkością 320 km/h, włoskie 
Pendolino rozpędza się do podobnych 
prędkości. Walka o prędkości na torach 
trwa nie od dziś?
– To prawda. Motywacją do tego był co-
raz większy ruch lotniczy i próba konku-
rencji ze strony kolei. Każdy, kto choć raz 
leciał samolotem, wie, ile czasu musimy 
być przed odlotem, ile zajmuje sam do-
jazd na lotnisko, a potem jeszcze kontro-
le i odprawa. W przypadku kolei te rzeczy 
odpadają. Przodownikiem jeżeli chodzi 
o kolej dużych prędkości na pewno jest 
Japonia. Już w latach 60. poprzedniego 
stulecia w Kraju Kwitnącej Wiśni otwar-
to pierwszą linię szybkich kolei Shinkan-
sen. Dziś po torach jeździ już piąta albo 
nawet szósta generacja Shinkansenów, 
które osiągają prędkość w granicach 350-
400 kilometrów na godzinę.
Wspomniał pan natomiast Maglev – to 
jest inna kategoria, której nie można 
mieszać z klasycznymi torami. Maglev to 
nic innego, jak pociąg na poduszce ma-
gnetycznej, który unosi się w powietrzu, 
nie dotyka w ogóle podłoża, oczywiście 
oprócz stacji, gdzie osiada. W przypadku 
tego rodzaju transportu wciąż porusza-
my się w sferze eksperymentów. Swego 
czasu próby na trasie między Berlinem 
a Hanowerem wykonywali Niemcy. Od-
stąpili jednak od tego pomysłu, który 
okazał się po prostu za drogi. Później po-
dobną próbę przeprowadzili Chińczycy 
– na trasie z lotniska w Szanghaju w po-
bliże centrum miasta (ponad 30 kilome-
trów). Pociąg poruszał się z prędkością 
ponad 500 km/h. Miałem zresztą okazję 
przejechać się tym cudem. Chińczycy 
oraz Japończycy myślą o takiej formie 
transportu coraz poważniej.

Wspomniał pan względy ekonomiczne, 
krótszy czas odprawy czy wręcz jej brak. 
Za koleją przemawia też chyba ekologia?

Kosmiczne prędkości 
na zielonej łące 
Zygmunt Rakowski z Czeskiego Cieszyna stoi na czele grupy z fi rmy 
Tensar Internati onal, która wspólnie z naukowcami z praskiej politechniki 
ma przygotować konstrukcję podtorza dla kolei dużych prędkości 
w Republice Czeskiej. W rozmowie z „Głosem” odpowiada między innymi 
na pytanie, kiedy jest szansa na podróż superszybkim pociągiem z Pragi 
do Ostrawy.

– Jak najbardziej. Koleje – jeżeli chodzi 
o ogólną emisję dwutlenku węgla oraz 
innych gazów do atmosfery – są o wiele 
bardziej przyjazne.

Otrzymałem na e-maila z taką infor-
macją: Czeskie koleje szykują się do 
budowy historycznie pierwszej linii kolei 
wysokich prędkości (typu francuskich 
linii TGV), która ma połączyć Drezno z 
Wiedniem, przez Pragę i Brno. Cieka-
wostką jest fakt, że to zespół Katedry 
Budownictwa Kolejowego praskiej 
CVUT i czeskocieszyńskiej fi rmy Tensar 
Internati onal s.r.o. uzyskał właśnie grant 
Agencji Technologicznej RC na presti żo-
wy projekt, którego wynikiem ma być 
opracowanie optymalnej konstrukcji 
podtorza dla tej linii. Prowadzącym ten 
projekt ze strony TI s.r.o. jest dr inży-
nier Zygmunt Rakowski, były generalny 
menedżer TI dla Europy i Rosji, obecnie 
formalnie na emeryturze, ale nadal zwią-
zany z tą fi rmą jako ekspert. Powiedzmy 
o tym projekcie parę słów...
– Czeski rząd podpisał w tej sprawie 
memorandum z rządem Saksonii w 
Dreźnie, więc tak naprawdę to już jest 
rzeczywistość. Cały projekt jest w fazie 
poważnych przygotowań. Rozpoczęło 
się już planowanie trasy i przygotowy-
wanie kwestii technicznych. Trzeba 
podkreślić, że jest to zupełnie inny pro-
jekt od tego, z którym mamy do czy-
nienia od wielu lat, w ramach którego 
przebudowuje się linie kolejowe do ta-
kich parametrów, żeby pociągi mogły 
po nich jeździć z prędkością 160 kilo-
metrów na godzinę. Tutaj 98 procent 
tras się nie zmieniło.
W przypadku kolei dużych prędkości 
natomiast ma zostać wybudowana cał-
kowicie nowa linia. Dosłownie na zielo-
nej łące, ponieważ mamy do czynienia 
z ogromnymi wymaganiami, na przy-
kład jeżeli chodzi o promień zakrętów, 
nośność, sztywność podłoża itd. Linia 
Drezno – Wiedeń przez Pragę i Brno to 
początek, potem planuje się budowę 
odnóg Brno – Ostrawa oraz do Hradca 
Kralowej, i dalej w kierunku Polski, oraz 
trzeciej – na niemiecką Norymbergę. 
Tak ma wyglądać docelowo siatka, któ-

ra będzie po-
łączona z ko-
lejami dużych 
prędkości w 
Europie.

Kiedy ten am-
bitny projekt 
może być go-
towy?
– Ojej (śmiech). 
Pierwsze przy-
miarki do bu-
dowy ja przewi-
duję w latach... 
30. Pod koniec obecnego dziesięciole-
cia planowane są odcinki próbne, opar-
te jednak na dotychczasowych liniach: 
od Przerowa w kierunku na Ostrawę 
(długość ok. 50 kilometrów, prędkość 
to 200 kilometrów) oraz z peryferii 
Pragi w kierunku Poříčan (podobna 
prędkość). Jednak kolei dużych pręd-
kości z pociągami rozpędzającymi się 
do ponad 300 kilometrów na godzinę, 
należy się spodziewać dopiero w latach 
30. i później.

Rozumiem, że z Pragi do Ostrawy dosta-
niemy się pociągiem w godzinę?
– Trochę dłużej, bo z przystankiem w 
Brnie. Ale wyraźnie szybciej niż obec-
nie.

Jaka będzie pana rola w tym gigantycz-
nym projekcie? Czym będzie się pan 
zajmował w najbliższych miesiącach, 
latach?
– Pracy rzeczywiście jest mnóstwo. 
Projekt, w którym uczestniczę, jest 
rozłożony na trzy lata. Instytutem wio-
dącym, który prowadzi badania, jest 
Katedra Budownictwa Kolejowego pra-
skiej politechniki. My, Tensar Interna-
tional, z Czeskiego Cieszyna, jesteśmy 
partnerem w kwestiach technologicz-
nych. To nomen omen bardzo zgrany 
kolektyw złożony w większości z Pola-
ków zaolziańskich. Mamy brać udział 
bezpośrednio w badaniach i ich inter-
pretacji. Moim zadaniem jest udział 
w koncepcji badań, razem z politech-
niką, następnie ich interpretacja oraz 

kreowanie dalszych badań, które będą 
w programie. Cały projekt obejmuje 
jeszcze jeden etap – chodzi o całkowi-
cie nową metodę badania efektywności 
wykorzystania georusztów geosynte-
tycznych do podtorza. 

Zapytam na koniec tak ogólnie. Kiedy 
Polska i Czechy wchodziły do Unii Euro-
pejskiej, rozpoczął się boom na budowę 
dróg szybkiego ruchu – ekspresówek i 
autostrad. Czy nie zawalono trochę te-
matu kolei?
– Po wejściu do Unii Polska i Czechy 
przyjęły inną strategię. Nad Wisłą rze-
czywiście cała para poszła w autostra-
dy. A główną motywacją i inspiracją 
były mistrzostwa Europy w piłce nożnej 
w 2012 roku, kiedy to Polska zobowią-
zała się poprawić drogową infrastruk-
turę. Po prostu kibice mieli dotrzeć na 
stadiony szybciej i wygodniej. Dziś nad 
Wisłą dalej budowane są w dużym tem-
pie drogi, trochę jakby siłą rozpędu. 
Efekty są takie, że cała infrastruktura 
drogowa jest na naprawdę wysokim po-
ziomie. Natomiast czeski rząd poszedł 
w kierunku kolei, zwiększenia prędko-
ści na wybranych trasach do 160 km/h. 
To jest taka średnia europejska klasa. 
Przeprowadzono modernizację w wiel-
kim zakresie, w czym Czesi wyprzedzili 
mocno Polskę. Na niektórych polskich 
trasach pociągi także mogą jeździć z 
prędkością 160 kilometrach na godzi-
nę, natomiast o kolejach dużych pręd-
kości szczerze mówiąc jeszcze nie sły-
szałem. 

Mniejsze 
i większe 
prędkości

 � 800-1000 
km/h 
Samolot 

 � 15 km/h 
Tramwaj

 � Kilka me-
trów/h 
Ślimak winni-
czek

 � 350 km/h 
Sokół wę-
drowny 
(podczas lotu 
nurkowego)

Dokumentuje Orłową 
pędzlem i kredką
Zawsze mnie interesowało malowanie. Później doszło drewno, a teraz zaczęliśmy robić 
pamiątkowe magnesy. Po prostu stary Maciej musi się jakoś bawić – żartuje Franciszek 
Szymonik z Orłowej-Poręby, który od lat na różne sposoby uwiecznia lokalne, orłowskie pejzaże. Teraz zaś widoczki 
z charakterystycznymi obiektami Orłowej, Karwiny i okolic zaczął także umieszczać na turystycznych upominkach. 
– Taką miniaturkę można przyczepić na lodówkę. Od razu w kuchni zrobi się przyjemniej – przekonują działacze 
Miejscowego Koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Orłowej-Porębie.

Witold Kożdoń

Okrągłych, pamiątkowych 
odznak z magnesami Fran-
ciszek Szymonik 

stworzył do tej pory 
kilkadziesiąt ro-
dzajów. Pierwsza 
powstała na 
stulecie Domu 
N a r o d o w e g o 
w niedalekiej 
D ą b r o w i e . 
Inne prezen-
tują okoliczne 
kościoły, miej-
skie rynki w Or-
łowej i Karwinie, 
Domy PZKO w Orło-
wej-Porębie i Orłowej-Lu-
tyni, niedziałające już kopalnie czy 
inne charakterystyczne budowle w 
okolicy. Artysta pamięta, że szcze-
gólnie popularne były magnesy z 
kopalnią „Łazy”, gdy kończyła dzia-
łalność. Nic w tym jednak dziwne-
go, bo prawdopodobnie w Orłowej 
nie ma rodziny, która by w jakiś 
sposób nie otarła się o tę „szachtę”. 
– Ponadto myślę, że te niewielkie 
obrazki po prostu podobają się lu-
dziom – stwierdza Franciszek Szy-
monik.

Od lat mieszka on w Orłowej-Porę-
bie. Na co dzień jest również człon-
kiem tamtejszego Miejscowego Koła 
PZKO. Wspomina, że malarstwem 
interesował się już w młodości. Miał 
do tego talent, dlatego zastanawiał 

się nawet, czy nie wybrać nauki w 
szkole artystycznej w Uherskim Hra-
dziszczu – Zawsze mnie to bawiło, 
jednak ojciec był górnikiem i osta-
tecznie ja również zacząłem pracę 

w kopalni. Nie miałem tam 
jednak źle, a w wolnych 

chwilach „bawiłem” 
się malowaniem. 

Robiłem na przy-
kład Barbórki i 
inne okoliczno-
ściowe znaczki 
na pamiątko-
we, górnicze 

kufl e – mówi.
Od lat Fran-

ciszek Szymo-
nik jest już jednak 

emerytem. Zanim zaś 
zaczął tworzyć pamiątko-

we magnesy, uwieczniał pędzlem 
i kredką rodzime strony. Spod jego 
ręki wyszło kilkaset widoków Or-
łowej i Karwiny, które można 
było kupić w karwińskiej 
galerii. 

– Namalowa-
nie jednej takiej 
perełki trwa 
dwie, trzy go-
dziny, później 
jednak każ-
dy obrazek 
trzeba jeszcze 
e s t e t y c z n i e 
oprawić. Bo w 
passe-partout te 
obrazki wyglądają 
znacznie efektowniej 

– tłumaczy Franciszek Szymonik, 
prezentując miniatury rynków we 
Frysztacie i Orłowej, a także obraz 
dawnego Domu Polskiego w Ostra-
wie. 

– W ciągu lat miałem wiele wy-
staw nie tylko w Orłowej i Karwnie, 
ale także na przykład w Rybniku. 
To było w czasach, gdy dyrektorką 
naszego Domu Kultury była Izabela 
Kapias. Orłowa partnersko współ-
pracuje z Rybnikiem, więc jeździli-
śmy tam wówczas na różne imprezy 
i wydarzenia – wspomina Franci-
szek Szymonik, który dawniej ma-
lował nawet w Pradze. Zaolziańskiej 
publiczności prezentuje on jednak 
jedynie część swej artystycznej 
twórczości. – Moja żona bardzo lubi 
historię, więc na naszych urlopach 
dużo zwiedzaliśmy. No i gdy ona 
oglądała zamki, ja siadałem i je ryso-
wałem. Widoczków z przepięknym 
zamkiem w Czeskim Krumlowie nie 

prezentowałem jednak na mo-
ich wystawach. Starałem 

się za to pokazywać 
nasze perełki z 

Orłowej i okolic, 
bo uważam, że 

naszych ludzi 
takie właśnie 
rzeczy najbar-
dziej interesu-

ją – tłumaczy 
artysta, który 

na co dzień pra-
cuje we własnym 

domu. W jednym 
z pokoi stoi specjalne 

biurko, przy którym 
powstają jego ry-
sunki. Prawdziwa 
pracownia znaj-
duje się nato-
miast w piw-
nicy. Tam pan 
Franciszek nie 
tylko maluje 
olejem, ale rów-
nież rzeźbi w 
lipie, wydobywa-
jąc z pomocą dłuta 
najróżniejsze kształty 
ukryte w drewnie. 

– Wykonanie rzeźby trwa znacz-
nie dłużej niż namalowanie obrazu, 
bo najpierw muszę narysować pro-
jekt, potem wszystko trzeba wydłu-
bać, następnie wygładzić, zabezpie-
czyć lakierem, pomalować. Potrzeba 
na to długich godzin i mnóstwa naj-
różniejszych noży rzeźbiarskich 
– stwierdza Franciszek Szymonik, 
który pracuje właśnie nad „Ostrawą 
w drewnie”. Ta praca ma nawet ze-
gar, który normalnie wskazuje czas. 
W domu artysta posiada również 
imponującą kolekcję drewnianych 
świątków, różnych stworków i le-
śnych duchów – fi gurek, które po-
wstały nie tylko z drewna ale i z kory 
topoli. – Mam nawet całą orkiestrę. 
Jeden trąbi, inny bębni. Duże drew-
niane fi gury stoją ponadto w na-
szym ogrodzie, choć zimą są zakryte 

i zabezpieczone przed 
śniegiem i lodem – 

zastrzega. 
Obecnie Fran-

ciszek Szy-
monik może 
się bardziej 
p o ś w i ę c i ć 
rzeźbiarskiej 

pasji, ponie-
waż epidemia 

k o r o n a w i r u s a 
zahamowała jego 

przygodę z pamiąt-
kowymi magnesami. W 

efekcie nie planuje na razie żad-
nych nowych znaczków. – Obecnie 
nie mam zamówień, choć też jakoś 
szczególnie mi na nich nie zależy. 
Jestem już emerytem, a robię to, bo 
po prostu lubię – tłumaczy artysta. 
Przyznaje jednak, że gdyby inne 
Koła PZKO chciały sprawić sobie 
takie pamiątki, wystarczy się z nim 
skontaktować. – Nie ma sprawy, 
chętnie stworzę magnes nie tylko 
z siedzibą Koła PZKO, ale praktycz-
nie na każdą inną okazję. Myślę, 
że ludziom te charakterystyczne 
pamiątki bardzo się podobają, bo 
przede wszystkim uwieczniają 
miejsca i obiekty, które wszyscy do-
brze znają. Ale mogę też stworzyć 
magnes na jakąś okrągłą rocznicę 
albo specjalnie dla redakcji „Głosu” 
– żartuje Franciszek Szymonik. 

Magnetyczny fenomen
Dla jednych to obiekty pożądania i piękne pamiątki, dla innych symbole komercji 
i kiczu. Fenomen polega na tym, że niewielkie magnesy na lodówkę praktycznie 
nikogo nie pozostawiają obojętnym. A o tym, jak trudno oprzeć się ich urokowi, 
niech świadczy fakt, iż magnesy na lodówce w kuchni ma dziś w domu niemal 
każdy z nas. Przy tym rekordziści mają ich kilkaset, a niektóre lodówki to praw-
dziwe galerie. I nic nie zapowiada, że ta moda szybko się skończy.
Współcześnie magnesy są przede wszystkim jednym z najchętniej kupowanych 
gadżetów podczas podróży i 
wakacji. Pod tym względem 
zastąpiły popularne dawniej 
pocztówki. Faktycznie też 
spotkamy zarówno magnesy 
gustowne, jak i kiczowate. 
Małe i duże, dyskretne i 
ogromne. Niektóre z nich 
to prawdziwe cacka i małe 
dzieła sztuki, dlatego cza-
sami bywają wdzięcznymi 
prezentami. Niewielkie, 
niedrogie, kojarzą się z kon-
kretnym miejscem lub wy-
darzeniem. I pewnie dlatego 
tak je lubimy. Któż bowiem 
nie zbiera magnesów i nie 
mocuje ich na lodówce. Są 
jednak ludzie, którzy zbie-
rają magnesy związane z wybranymi miejscami, inni – związane ze sztuką czy 
lokalnymi atrakcjami. Dlatego każda domowa galeria jest inna.
A kto wymyślił magnesy na lodówkę? Niestety tutaj zdania są podzielone. 
Podobno stało się to w latach 50. XX wieku. Wtedy bowiem swoje prawa au-
torskie do magnesików zgłosił niejaki John E. Wheatley. Z kolei w latach 70. 
patenty zgłosili William Zimmerman oraz John Summers. Co ciekawe, według 
jeszcze innej wersji magnesy miały powstać znacznie wcześniej, bo już w latach 
20. Jedno jest jednak pewne. Moda na nie trwa nieprzerwanie. 

• Franciszek Szymonik nie tylko maluje, ale również rzeźbi. W domu ma sporą „drewnianą” kolekcję. 
Zdjęcia: WITOLD KOŻDOŃ (2), NORBERT DĄBKOWSKI (4)

• Franciszek Szymonik stworzył do tej pory kil-
kadziesiąt różnych zaolziańskich magnesów na 
lodówki. 
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Zawsze w drugiej połowie 
lutego z niecierpliwością 
wypatruję już wiosny, 
bo zimę lubię tylko 
w twórczości Antonio 
Vivaldiego. Jako alternatywę 
dla domowego grzańca 
polecam zaś najnowszą płytę 
amerykańskiej formacji Foo 
Fighters. 

RECENZJE

FOO FIGHTERS 
– Medicine 
At Midnight

W rockowym cyrku amerykańska for-
macja Foo Fighters porusza się zgrab-
nie dokładnie od 26 lat, nie licząc okre-
su, który jej lider, Dave Grohl, spędził za 
bębnami Nirvany, jednego z najbardziej 
kultowych zespołów w historii rocka. 
Z legendy muzyki grunge pozostały 
już tylko płyty i wspomnienia, z dopi-
skiem, że jeśli chodzi o wspomnienia, 
to Grohl mógłby służyć tylko tymi z po-
granicza delirium tremens swoich to-
warzyszy broni, zwłaszcza Kurta Coba-
ina i Krista Novoselica. O muzyce Grohl 
mógłby tymczasem pięknie opowiadać 
godzinami, cytując nie tylko dokonania 
pionierów grunge’u, ale też innych swo-
ich ulubieńców. 

Piszę te słowa nieprzypadkowo na 
wstępie recenzji najnowszego albumu 
Foo Fighters – „Medicine at Midnight”. 
Takie zagęszczenie cytatów z mistrzów 
rocka, jak na tej płycie, świadczy albo o 
braku weny twórczej, albo wręcz prze-
ciwnie – o świadomym czerpaniu ze 
spuścizny stylu, który wielu współcze-
snych artystów spisało na straty. Dru-
ga opcja jest poprawna. Grohl i spółka 
korzystają z 60-letniej kroniki rocka 
pełnymi garściami, dorzucając swo-
je sprawdzone zioła do tej mieszanki. 
Powstała przez to jedna z najlepszych 
płyt w karierze grupy, na pewno łatwiej 
strawna od nieco przekombinowanej 
poprzedniczki, „Concrete and Gold” 
(2017). 

Podobnie jak w przypadku recenzjo-
wanej dwa tygodnie temu na łamach 

Pop Artu płyty „The Future Bites” Ste-
vena Wilsona, również tym razem całe 
wydawnictwo cierpliwie czekało na 
właściwą okazję, by zaistnieć w prze-
strzeni publicznej. Grupa Foo Fighters 
tak długo zwlekała z premierą albumu, 
że w pewnym momencie wszystkim 
zainteresowanym osobom, włącznie z 
wytwórnią płytową Sony Music, 2020 
rok skurczył się do walki z pandemią i 
liczenia strat. A wiadomo, że co się od-
wlecze, to nie uciecze. 

Premiera albumu miała miejsce 5  lu-
tego i myślę, że Foo Fighters trafi li z 
datą idealnie. „Medicine at Midnight” to 
pierwsze w tym roku poważne rockowe 
wydawnictwo na rynku amerykańskim, 
zdominowanym w okresie wyborów 
prezydenckich przez gwiazdy country 
(zawsze jak są wybory w USA, mamy za 
oceanem wysyp płyt country; to tamtej-
sza dziwna tradycja). Otwierający krążek 
„Making a Fire” to typowy kopniak na 
początek. W refrenie Grohlowi towarzy-
szy jego 14-letnia córka, Violet, a całość 
została zgrabnie wyprodukowana, po-
dobnie jak pozostałe piosenki na niezbyt 
długiej, bo zaledwie 36-minutowej pły-
cie. Producent Greg Kurstin, który swoją 
receptę na sukces pokazał w pełni przy 
okazji albumów Adele czy Becka, z Foo 
Fighters współpracował już na przed-
ostatniej płycie, wspomnianej wyżej 

„Concrete and Gold”. Dopiero jednak na 
„Medicine at Midnight” wzajemna che-
mia zaczęła działać. 

Przykład idealny? Drugi utwór na 
płycie, „Shame Shame”, w którym 
zupełnie brakuje typowych dla Foo 
Fighters ścian gitar, za to w całości 
dominuje prosty, łatwo wpadający w 
ucho powtarzający się w kółko tytuło-
wy refren przechodzący w ekspresyjny 
śpiew Grohla. „Cloudspotter” brzmi z 
kolei jak stary, dobry… Roxette. Takie 
trochę niespodziewane porównanie 
od razu wpadło mi do głowy, aczkol-
wiek zawsze, kiedy słucham nowych 
płyt, staram się nie myśleć o ewentu-
alnych muzycznych powiązaniach. W 
tym przypadku moją trenowaną latami 
barierę zerwał doszczętnie niespoty-
kany dotąd w twórczości Foo Fighters 
pop-rockowy hicior na miarę „Joyride” 
szwedzkiej grupy. Wcale bym się nie 
zdziwił, gdyby ortodoksyjni fani Foo 
Fighters na trzeciej piosence zakończy-
li przygodę z nowym albumem, chociaż 
jednym tchem należy też dodać, że z 
dużą stratą dla samych siebie. Zanu-
rzając się bowiem głębiej w nową płytę 
Grohla i spółki, ostrego rocka czuje się 
coraz więcej, a wygłupów coraz mniej. 

Świetne wrażenie robi tytułowy „Me-
dicine at Midnight”, ze zniewalającą li-
nią basową Nathana Mendela, dudniącą 

niczym koła pociągu, a także rewela-
cyjnym wokalem Grohla. „No Son of 
Mine” to przelot nad kukułczym gniaz-
dem w punk-metalowym odrzutowcu i 
swoisty hołd Grohla dla jednego z jego 
muzycznych bohaterów – zmarłego w 
2015 roku Lemmy’ego Kilmistera, lidera 
Motörhead. Głośno i typowo dla Foo Fi-
ghters robi się również w ukrytym pod 
numerem siódmym „Holding Poison”. 
W tym soczystym kawałku najbardziej 
lubię gitarową solówkę, machniętą jak 
gdyby od niechcenia; podejrzewam że 
za pierwszym wejściem, ale wyszło ge-
nialnie. Obowiązkowy motyw The Beat-
les ukrywa się w przedostatnim temacie 
– „Chasing Birds”, klasycznej przytulan-
ce, jakich Foo Fighters skomponowali 
już dziesiątki. Dużo lepiej wypada w 
zestawieniu spokojnych utworów „Wa-
iting on a War”, czwarty w kolejności na 
płycie, z akustycznym wstępem, hipno-
tyzującym refrenem i głośnym, elektry-
zującym fi nałem. 

Jeśli zaś chodzi o ścisły fi nał albu-
mu, Foo Fighters w utworze „Love Dies 
Young” postawili na intuicję, serwując 
piosenkę w stylu, jaki tygryski lubią 
najbardziej. Jak wróci normalność, a 
co za tym idzie również koncerty, ten 
kawałek będzie kolejnym stadionowym 
hitem zespołu, który chce grać do koń-
ca świata i o jeden dzień dłużej.  

PANI EWO, STO LAT! Kobiety nie 
lubią się chwalić swoim wiekiem, 
ale są wyjątki. Ewa Bem, nazy-
wana pierwszą damą polskiego 
jazzu, 23 lutego świętowała 70. 
urodziny. Fani nie tracą przy oka-
zji dobrej myśli, że po tym pięk-
nym życiowym jubileuszu pani 

Ewa wróci do śpiewania, z któ-
rym pożegnała się kilka lat temu 
po śmierci córki. – Czuję potrze-
bę pobycia na scenie, zaśpiewa-
nia czegoś, słuchania muzyków, 
tego połączenia ludzi  – mówiła 
w zeszłym roku, odpalając pe-
tardę nadziei. Ewa Bem w swojej 

bogatej karierze współpracowała 
z  najlepszymi polskimi muzyka-
mi jazzowymi. Na jej płytach go-
ścili tacy artyści, jak saksofonista 
Zbigniew Namysłowski i pianista 
Andrzej Jagodziński, piękną mu-
zyczną przyjaźń nawiązała wo-
kalistka również ze Zbigniewem 
Jaremką, wybitnym saksofoni-
stą i klarnecistą jazzowym. Jeśli 
miałbym zaś wybrać jedną jedyną 
piosenkę z  repertuaru pani Ewy, 
z  którą chciałbym spędzić dzień 
na bezludnej wyspie, to postawił-
bym na „Deszcz” – piękny temat 
autorstwa Władysława Szpilmana 
do słów Konstantego Ildefonsa 
Gałczyńskiego. 
POŻEGNANIE DAFT PUNK. 
Smutna wiadomość dotarła do 
mnie w tym tygodniu. Jeden z 
moich ulubionych zespołów już 
ofi cjalnie nie istnieje. Daft Punk, 
czyli duet Thomas Bangalter i 
Guy-Manuel de Homem-Christo, 
ogłosił zakończenie kariery w 
serwisie YouTube na swoim ofi -

cjalnym kanale. Za podziękowa-
nie dla fanów posłużył teledysk o 
symbolicznej nazwie „Epiloque”. 
Obaj muzycy spacerują w nim po 
pustyni, by w fi nale wysadzić się 
w powietrze. Zamiast typowego 
dla Daft Punk elektronicznego 
crossoveru artyści serwują wi-
dzom ciszę, przerwaną dopiero 
pod koniec nietypowego nagrania 
chórem zaczerpniętym z piosenki 
„Touch”. To kolejna symbolika, 
właśnie „Touch” jest bowiem jed-
nym ze znaków rozpoznawczych 
najlepszej płyty w karierze duetu, 
wydanego w 2013 roku rewolu-
cyjnego dla współczesnej muzyki 
elektronicznej albumu „Random 
Access Memories”. Na tej płycie 
Daft Punk zrezygnowali ze swoich 
fascynacji muzyką house, przesta-
wiając się wspólnie z zaproszony-
mi gośćmi na odkrywanie starych 
rytmów funky i disco. Do gwiazd 
genialnej płyty należy m.in. słyn-
ny włoski producent i piosenkarz 
disco, Giorgio Moroder. 

• Muzycy Foo 
Fighters liczą na 

powrót do normal-
ności jeszcze w tym 

roku. Dla pokrze-
pienia serc serwują 
świetny najnowszy 

album.

CO SZEPTANE

• Ewa Bem kończy 
70 lat. Zdjęcia: ARC

Marcowa »Jutrzenka«
Wiosna – czas radości! Wszystko budzi się do życia. W tym 
optymistycznym duchu i wesołych kolorach wita swoich 
Czytelników marcowa „Jutrzenka”! Chociaż wstępniak nawiązuje do 
obecnej sytuacji i ograniczeń, pozostałe teksty pozwalają chwilowo 
o nich zapomnieć.

W marcowym wydaniu 
znajdziecie wiele za-
baw i gier: wiosenną 

zabawę interaktywną oraz karty 
pracy do przećwiczenia części 
mowy, łamigłówki, Promyczek, 
czytanie ze zrozumieniem (wraz 
z  serią pytań). Na tylnej okład-
ce pogubiły się „wesołe literki”, 
z których trzeba ułożyć trzy sło-
wa.

Znaczącym tematem jest Dzień 
Nauczyciela. Podziękowania na-
leżą się wszystkim pedagogom 
za ich dodatkowy trud, pomysły 
na urozmaicenie lekcji on-line, 
ciepłe słowa, wytrwałość w na-
uczaniu nowych tematów w tych 
niecodziennych warunkach. De-
dykujemy im wierszyki i opowia-
dania, podpowiadamy uczniom, 
gdzie znaleźć ciekawe informacje o 
Janie Amosie Komeńskim – zapra-
szamy do wirtualnych odwiedzin 
jego muzeum (strona internetowa 
www.mjakub.cz).

Jak poradzić sobie z  zazdrością, 
zarozumialstwem? Jak umieć od-
różnić zarozumialstwo od poczu-
cia własnej wartości? Na te pyta-
nia stara się odpowiedzieć artykuł 

„Bal przebierańców” z serii „Poznaj 
dobre maniery, unikniesz afery”. 
Radzi tak: „Mów o swoich sukce-
sach, ale rób to tak, by nie poniżyć 
nikogo z  kolegów lub koleżanek! 
Wyśmiewanie innych jest bardzo 
niekoleżeńskie i przykre. Dziś to-
bie się udało, ale następnym razem 
inni mogą być lepsi, a ty zostaniesz 
na straconej pozycji. I co wtedy? 
Chciałbyś, żeby cię wyśmiewano?! 
Skromność jest cechą człowieka 
kulturalnego!”.

„Weź mnie za rękę”, autorstwa 
Bogdany Najder, to rozmowa taty 
z  synem; wzajemne zrozumienie i 
wspieranie się – piękny temat. Mo-
żecie w domu przeczytać ze swoim 
tatą – tekst podzielony jest na role, 
można zabawić się w teatr, odegrać 
scenkę. Reszta rodziny pewnie ob-
darzy aktorów serdecznymi okla-
skami!

Młodszemu rodzeństwu warto 
przeczytać humorystyczne opo-
wiadanko „U fryzjera”. Zakończe-
nie tym razem tylko podpowiada-
my, ale możecie wymyślić własne. 
Można też głośno przeczytać ro-
dzeństwu bajkę z morałem „Żmija 
i ryba”. I zapamiętać sobie, że tak-

że cierpliwość przyjaciół ma swoje 
granice!

Dziewczynkom i kobietom z oka-
zji ich święta przynosimy kwiatusz-
kową psychozabawę. Uśmiechnij-
my się – kawały zapamiętajmy i 
opowiedzmy innym.

Nie uwierzycie, jak taka zwykła 
pokrzywa może być przydatna w 
kuchni, dla ciała, w domowej ap-
teczce, w rolnictwie i przemyśle. 
Ponadto przeczytajcie kolejny od-
cinek rubryki „Zioła z naszego sio-
ła”. A na sam koniec zajrzyjcie do 
rubryki „Zręczne ręce” i zmajstruj-
cie zwiastuna wiosny – jaskółkę. 

Kolejny numer będzie nieco 
inny, jubileuszowy. A jeszcze póź-
niej czekają na was niespodzianki 
i wyniki naszych konkursów. Przy-
pominamy, że laurki urodzinowe 
dla „Jutrzenki” można przysyłać 
do 15 marca!

Barbara Glac

PS Okładki tworzy Barbara Kowal-
czyk, Marian Siedlaczek jest na-
szym grafi kiem – to sprostowanie 
do lutowego podpisu pod ilustra-
cją.

Marcowe »Ogniwo«
W zmieniającym się dyna-

micznie świecie, warto 
mieć stałe punkty odniesienia. Łą-
czenie tradycji z nowoczesnością 
wcale nie musi być nawet w cza-
sach pandemii zadaniem niewy-
konalnym. A przecież wiosna co-
raz bliżej! Zbliża się marzec, trzeci 
miesiąc w kalendarzu, którego na-
zwa pochodzi od łacińskiej nazwy 
Martius („miesiąc Marsa”). Od niej 
wywodzi się większość nazw tego 
miesiąca w językach europejskich. 
Staropolska nazwa marca to... brze-
zień. A dlaczego wspomniałem 
o tradycjach? 8 marca to Między-
narodowy Dzień Kobiet. To jedna 
z tych dat, które zna każdy. Świętu-
jemy ten dzień nie tylko w Polsce, 
ale właściwie na całym świecie. I 
to od przeszło 100 lat. Tego dnia 
sprawiamy przyjemność najważ-
niejszym kobietom w swoim życiu, 
ale i wspominamy dokonania płci 
pięknej, które zapisały się mniejszą 
bądź większą czcionką na kartach 
historii. W marcu kończy się w koń-
cu zima, a zaczyna wiosna. Właśnie 
21 marca jest pierwszym dniem 
wiosny, czyli Dniem Wagarowicza. 
W tym też dniu w niektórych regio-
nach odbywa się „topienie marzan-
ny”, czyli słomianej kukły symbo-
lizującej zimę, którą się wrzuca do 
wody. Zresztą… „choćby wszyscy 
postanowili, że nie, wiosna i tak 
przyjdzie…”.

A o czym możecie przeczytać w 
„Ogniwie”? Żeby nie zanudzać, to po-
dam wam dwa, konkretne materiały: 
rozmowę z Anią i Marysią Studničko-
wymi – miłośniczkami koni. Zapra-
szam również na niezwykłą wyprawę 

do Dubaju, największego 
miasta w Zjednoczonych 
Emiratach Arabskich i sto-
licy emiratu Dubaj, które 
leży na południowym wy-
brzeżu Zatoki Perskiej. Na tę 
wycieczkę zaprasza Daniel 
Widenka i opowiada o swo-
ich ulubionych miejscach. 
Każdy z pewnością znajdzie 
w tym numerze coś ciekawe-
go dla siebie...

Ponadto w numerze 
znajdziecie między in-
nymi takie rubryki, jak 
„Poznaj Polskę” (urocze 
zakątki Polski, które warto 
zobaczyć), „Kalendarium” 
(ważne daty w historii), 
„Nietypowe kalendarium” 
(ciekawe dni i święta), 
„Czytam, bo lubię” (infor-
macje o ciekawych książ-
kach, które z pewnością 
warto przeczytać), „Psy-
chotest historyczny” (z 
przymrużeniem oka) pt. 
„Żyć, jak gdyby przeżyło 
się kilka żywotów”, a tak-
że „Śladami odkrywców i 
podróżników (niezwykłe 
wyprawy i odkrycia – tym 
razem bohaterem rubry-
ki jest Ernest Malinowski, 
polski inżynier, patriota 
peruwiański, bohater obro-
ny Callao 1866, budowni-
czy Centralnej Kolei Tran-
sandyjskiej).

Zapraszam do lektury 
marcowego numeru „Ogni-
wa”...

 Jan Kubiczek

Byle do 

sierpnia...
Jest już termin planowanego 

Cieszyńskiego Jarmarku Pia-
stowskiego, czyli targów rękodzieła 
artystycznego. Będzie to dziewiąta 
edycja wydarzenia.  15 sierpnia od 
godziny 9.00 do popołudnia na 
cieszyńskim Rynku czynne będą 
stragany, na których swe wyroby 
prezentować i sprzedawać będą 
rękodzielnicy z różnych zakątków 
Polski.

– Tradycyjnie nie zabraknie 
wyjątkowych i niepowtarzalnych 
bibelotów, dekoracji, ceramiki, bi-
żuterii artystycznej oraz przedmio-
tów użytku codziennego. A wszyst-
ko wykonane ręcznie i z sercem! 
– mówi Patrycja Wieczorek z pra-
cowni „Pat the Cat”, która wspólnie 
z Cieszyńskim Ośrodkiem Kultury 
„Dom Narodowy” organizuje jar-
mark.

Tak jak było to już ubiegłe-
go roku, tak i teraz, w związku z 
pandemią koronawirusa i obo-
strzeniami nałożonymi przez 
rząd, organizatorzy zmuszeni są 
do wprowadzenia dodatkowych 
zasad zarówno dla wystawców, 
jak i odwiedzających jarmark, 
mających na celu zmaksymalizo-
wanie bezpieczeństwa podczas 
imprezy.

– A w razie zmiany sytuacji 
epidemiologicznej, a także obo-
wiązującego stanu prawnego, wy-
darzenie może zostać odwołane – 
zapowiada Wieczorek.

„Zwrot”
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Marzec 1981
W marcu 1981 rozgrywa się „kryzys 

bydgoski” – który z lokalnego 
konfl iktu przekształca się w wy-

darzenie o przełomowym znaczeniu dla dal-
szych losów „Solidarności”. 19 marca 1981, 
podczas sesji Wojewódzkiej Rady Narodo-
wej, obecni na niej przedstawiciele lokalnej 
„Solidarności” zamierzają poruszyć sprawę 
związku rolników, jednak nie zostają dopusz-
czeni do głosu, a obrady zostają przerwane.

Dochodzi do interwencji milicji i pobicia 
trzech delegatów Związku, w tym przewod-
niczącego bydgoskiej „Solidarności” Jana 
Rulewskiego. Związek reaguje ogłoszeniem 
na 27 marca powszechnego strajku ostrze-
gawczego (który staje się okazją do mobili-
zacji całego społeczeństwa), przygotowując 
się jednocześnie – na wypadek fi aska roz-
mów z rządem – do bezterminowego straj-
ku generalnego od 31 marca. Ostatecznie 
dochodzi do zawarcia kompromisu i odwo-
łania strajku, przy narastającym poczuciu 
zmarnowania ogromnej społecznej deter-
minacji. 

Jan Rulewski,
członek prezydium Krajowej Komisji 
Porozumiewawczej NSZZ »Solidarność«
To nie była żadna prowokacja, niespodziewa-
na gra sił, w wyniku której ktoś tam oberwał. 
(...) Przez trzy tygodnie przygotowywano zgru-
powanie sił milicji z czterech województw. 
Esbekom, którzy mieli nas aresztować czy 
bić, rozdano znaki rozpoznawcze w postaci 
znaczka honorowego dawcy krwi. (...) Potem 
na zdjęciach można było zaobserwować te 
znaczki, dzięki którym mogli się rozpozna-
wać, żeby nie pobić się wzajemnie, bo to byli 
ludzie z kilku województw.

Bydgoszcz, 19 marca 1981
Janina Jankowska, „Portrety niedokończone. 

Rozmowy z twórcami »Solidarności« 1980-1981”, 
Warszawa 2004

Stefan Pastuszewski,
dziennikarz, działacz bydgoskiej »Solidarności«
„Jeszcze Polska nie zginęła...” – ginie 
w tupocie butów i szeleście szarpanego 
odzienia. Bolą rozrywane ręce. Sczepieni 
łańcuchem, powoli wypychani i wyciąga-
ni jesteśmy w kierunku bocznego wyjścia 
po prawej stronie... Trzy razy powtarzamy 
refren, bo nie stać nas na odśpiewanie ko-
lejnej zwrotki. Powtórzylibyśmy go i czwar-
ty raz, gdyby nie Michał Bartoszcze, który 
zaintonował „Rotę”. Słychać przejmujący 
krzyk Rulewskiego. 

Bydgoszcz, 19 marca 1981
Stefan Pastuszewski, „Spoglądając na zegarek...”, 

„Wolne Związki. Pismo NSZZ Solidarność”, 
Bydgoszcz, nr 4/1981

Z ulotki partyjnej zatytułowanej 
»Prawda«, o zajściach na sesji 
Wojewódzkiej Rady Narodowej
Większość osób dobrowolnie opuściła budy-
nek. Natomiast ci, którzy stawiali opór – zo-
stali wyprowadzeni. W czasie przywracania 
porządku nikt nie doznał żadnych obrażeń. 
Jeśli nie liczyć tego, że Jan Rulewski dokonał 
samookaleczenia. Sięgnął on po jakże niską 
i niegodną człowieka broń – prowokację. Bo 
jakże inaczej można ocenić samookaleczenie 
się. MO posiada w tym względzie niepodwa-
żalne dowody.

Warszawa, 20 marca 1981
Krzysztof Czabański, „Bydgoszcz – Marzec ’81. 

Dokumenty, komentarze, relacje”, 
Wydawnictwo „Most”, Warszawa 1987

Z oświadczenia KKP 
»Solidarność«
Prezydium KKP „Solidarność” z powodu 
ataku na Związek, jego władze i obrazę 
godności Związku odwołuje wszelkie roz-
mowy z władzami i ogłasza dla wszyst-
kich instancji związkowych, wszystkich 

członków „Solidarności” stan gotowości 
strajkowej. (...) Akcja, jaka miała miejsce 
19 marca 1981 w Bydgoszczy, jest oczywistą 
prowokacją, wymierzoną w rząd premiera 
Jaruzelskiego. 

Gdańsk, 20 marca 1981
Krzysztof Czabański, „Bydgoszcz – Marzec ’81…”

Bronisław Geremek,
doradca KKP NSZZ »Solidarność«
Rozmowy (z rządem) w Warszawie (…) do 
niczego nie doprowadzają. W tej sytuacji od-
bywa się dramatyczne posiedzenie KKP. To 
jeden z kluczowych momentów w historii 
„Solidarności”. Zderzyły się tam dwie posta-
wy, dwa sposoby myślenia. Mniejszościowy, 
mówiący, że kompromis jest formą uzyski-
wania prawa do istnienia, poszerzenia pola 
swobód – z poczuciem zmęczenia większo-
ści, że władzy wszystko trzeba wyrwać, no, a 
skoro ona taka jest, to trzeba wreszcie przy-
cisnąć ją do muru, żeby zrozumiała, iż naród 
jest po stronie „Solidarności”.

Bydgoszcz, 23 marca 1981
Krzysztof Czabański, „Bydgoszcz – Marzec ’81…”

Bogdan Lis,
członek KKP NSZZ »Solidarność«
Uważałem, że jeśli my natychmiast ogłosimy 
strajk (...), w sejmie zapadną właściwe decy-
zje, które w przyszłości pozwolą nam na pro-
wadzenie bardziej spokojnej działalności, ja-
kiej do tej pory prowadzić nie mogliśmy. (...) 

Myśmy przegłosowali takie właśnie postę-
powanie. Tu nastąpiło weto Wałęsy, który z 
trzaskiem, bo rzucając mandatem, wyszedł z 
sali obrad. Wtedy pojawiła się groźba poważ-
nego, wewnętrznego konfl iktu, nawet ewen-
tualnego rozbicia Związku.

Bydgoszcz, 23 marca 1981
Janina Jankowska, „Portrety niedokończone...” 

Jan Olszewski,
doradca KKP NSZZ »Solidarność«
I to była zasadnicza oś konfl iktu. Czy w tym 
momencie doprowadzamy do strajku po-
wszechnego, czy też redukujemy żądania i 
próbujemy zawrzeć porozumienie, nie wcho-
dząc w strajk. Strajk był pewnym zagroże-
niem i pewnym atutem w naszych rękach, 
ale jeśli on by nastąpił, to poszlibyśmy na 
rękę tej stronie, która wyraźnie przygotowy-
wała w Polsce interwencję zewnętrzną. Nie-
słychanie ryzykowne było wchodzenie od 
razu w strajk generalny, stąd powstał pomysł 
strajku ostrzegawczego.

Bydgoszcz, 23 marca 1981
„Gotowość. Kryzys bydgoski 1981”, 

Warszawa 2016

Janusz Onyszkiewicz,
członek Prezydium 
Zarządu Regionu Mazowsze
Przygotowania do strajku w czasie konfl iktu 
bydgoskiego naprawdę objęły wszystkich: 
zarówno partyjnych, jak i bezpartyjnych. 
Strajk ostrzegawczy był chyba najwspanial-
szą manifestacją jedności, jaką znają najnow-
sze dzieje Polski.

Warszawa, 27 marca 1981
Janina Jankowska, „Portrety niedokończone...”

Roman Skawiński, pracownik 
naukowy Akademii Medycznej 
we Wrocławiu, w dzienniku
Napięcie jest ogromne. Liczymy się z moż-
liwością interwencji wojska polskiego lub 
inwazji ZSRR. Jednocześnie jesteśmy zdecy-
dowani kroczyć naszą drogą. „Solidarność” 
opracowała zasady zachowania się na wypa-
dek interwencji zbrojnej. 

Wrocław, 27 marca 1981
„Gotowość. Kryzys bydgoski 1981...”

Stanisław Kociołek, sekretarz 
KC PZPR, na posiedzeniu Biura 
Politycznego
Jesteśmy w sytuacji niezbrojnego powstania 

przeciwko władzy. Młodzieży atmosfera ta 
żywo się udziela, aprobuje ją. Propaganda 
„Solidarności” wręcz goebbelsowska, ale tra-
fi ająca, mająca audytorium. „Solidarność” 
osiąga sukces dzięki jasnej i konsekwentnie 
realizowanej linii destrukcyjnej. Odczuwa 
totalne poparcie dla swoich przedsięwzięć. 
Potwierdziła dzisiejszym strajkiem spraw-
ność organizacyjną i propagandową. 

Warszawa, 27 marca 1981
„Tajne dokumenty Biura Politycznego. PZPR 
a »Solidarność« 1980-1981”, Londyn 1992

Antoni Antolak,
przewodniczący Komisji Zakładowej w Zespole 
Szkół Mechanicznych w Nowym Targu
Po tym strajku przygotowywaliśmy się do 
strajku generalnego, wzrastało napięcie, 
były przecieki, że może się skończyć strze-
laniną.

Nowy Targ, koniec marca 1981
„Wolność i prawda. NSZZ »Solidarność« Nowy 
Targ i NSZZ RI »Solidarność« Podhala, Spisza i 

Orawy w latach 1980-1981 we wspomnieniach 
założycieli”, Kraków 2003

Andrzej Celiński,
sekretarz KKP NSZZ »Solidarność«
Rozmowy z rządem toczyły się w trzech tu-
rach. My od początku wiedzieliśmy, że dwie 
pierwsze są bez sensu, bo w tej sprawie musi 
się zebrać Plenum KC PZPR. Wałęsa miał 
pełną świadomość, wchodząc w te rozmowy, 
że obydwie strony je markują i że musi ukryć 
to przed Komisją Krajową, bo ci nie potrafi ą 
tego zrozumieć.

Warszawa, koniec marca 1981
Janina Jankowska, „Portrety niedokończone...” 

Andrzej Gwiazda,
wiceprzewodniczący KKP NSZZ »Solidarność«
Mieliśmy się spotkać i opracować strategię 
rozmów, bez podsłuchu. I wtedy okazało się, 
że wszyscy, jak powiedział mi portier, opu-
ścili hotel dziesięć minut przed umówionym 
spotkaniem i gdzieś odjechali. Pojechali do 
mieszkania Andrzeja Celińskiego i tam po-
stanowione zostało, że niezależnie od oko-
liczności strajk zostanie odwołany. 

Warszawa, 29/30 marca 1981
„Karnawał z wyrokiem. »Solidarność« 1980-81”, 

Warszawa 2005

Andrzej Celiński
Spotkaliśmy się u mnie w domu – na Ste-
gnach. Wtedy nie mieszkałem w domu, wo-
bec tego dom nie był na podglądzie. Tam 
omówiliśmy podstawowe założenia tych 
ostatecznych negocjacji. Wiedzieliśmy, że 
trzeba będzie złamać demokrację związko-
wą. Z jednej strony (Henryk) Wujec (z Re-
gionu Mazowsze), z drugiej grupa kierowana 
przez Bogdana Lisa w Gdańsku – oni czekali 
na strajk generalny. Otrzymywałem telek-
sy, że w takim a takim zakładzie zebraliśmy 
butle tlenowe… 

Więc wiedzieliśmy, że musimy złamać 
demokrację, że podejmiemy decyzję w taki 
sposób, aby Komisja Krajowa musiała ją za-
akceptować. 

Warszawa, 29/30 marca 1981
„Gotowość. Kryzys bydgoski 1981…”

Jan E. Szewc,
informatyk, PEZETEL Warszawa
Przed URM-em w Warszawie tysiące ludzi. 
Czy będą strajkować? Delegacja „Solidarno-
ści” wychodzi z gmachu trzymając ręce do 
góry z palcami ułożonymi w znak „V”. Udało 
się. Podpisali. Nie będzie strajku. Bliżej stoją-
cy podnoszą samochód z Wałęsą, ci co dalej, 
padają sobie w ramiona. Wiwaty i łzy. Wielka 
narodowa ulga.

Warszawa, 30 marca 1981
Jan E. Szewc, „Mój wiek XX. »Solidarność« 

(lata 1979–1984), Warszawa 1999

Grzegorz Palka,
wiceprzewodniczący 
Regionu Ziemia Łódzka NSZZ 
»Solidarność«
Nastrój rozgoryczenia był olbrzymi. To so-
bie trzeba wyobrazić tę całą pędzącą ma-
chinę, żeby coś nareszcie wydusić od wła-
dzy, coś takiego, co by dawało nam atuty 
w przetrwaniu. Trzeba sobie wyobrazić za-
wziętość ludzi, ich ogromną pracę, niektó-
rzy z zaciśniętymi zębami, prawie płacząc 
ze strachu, ale robili. I potem rozwianie 
tego w zasadzie niczym, jakby zlekceważe-
nie ich wysiłku. 

Łódź, 30 marca 1981
Janina Jankowska, 

„Portrety niedokończone...”

● Warszawa, 27 marca 1981. Robotnicy Huty 
Warszawa podczas czterogodzinnego ogólnopol-
skiego strajku ostrzegawczego.

● Plakat „Solidarności” z informacją o zajściach 
w budynku Wojewódzkiej Rady Narodowej w 
Bydgoszczy. 
Zdjęcia: Joseph P. Czarnecki/East News, ARC Ośrodka KARTA
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Prosimy o nadsyłanie listów o objętości do 2000 znaków ze spacjami.

»Złoty dąb«, 
czyli bajka Helenki 
Uczniowie klasy 4. Polskiej Szkoły Podstawowej w Czeskim 
Cieszynie-Sibicy pisali na lekcji języka polskiego bajkę, która miała 
zawierać następujące wyrazy: córka, głupiec, niedźwiedź, kapusta, 
dąb, kłamstwo, beczka, miód. Drukujemy pracę, której autorką jest 
Helenka Przyczko. 

W małej wiosce koło 
lasu mieszkała matka 
z córką Klarką. Pew-

nego dnia matka poszła do mia-
sta i powiedziała: 

– Klarko, idę teraz do miasta, 
a ty zostaniesz w domu. Możesz 
chodzić po wiosce, ale nigdy do 
lasu. 

I odeszła. Klarka nudziła się w 
domu, więc ubrała się i wyszła na 
dwór. Była jedynym dzieckiem w 
wiosce, więc nie miała się z kim 
bawić. Nagle zauważyła dom, w 
którym było bardzo wesoło. Usły-
szała stamtąd śmiechy i wrzaski. 
Klarka wiedziała, że to dom głup-
ca. Mama jej opowiadała, że ni-
gdy, przenigdy nie powinna tam 
chodzić, a jeżeli go spotka, to nie 
wolno jej z nim gadać. Jednak 
Klarka nie potrafi ła się oprzeć i 
weszła do środka. 

Kiedy otworzyła drzwi, znala-
zła się w lesie. Na końcu dróżki 
zobaczyła dziadka, który z tru-
dem poruszał się po ścieżce. Pod-
biegła i zapytała: 

– Czy chcecie pomóc? 
– Dziękuję – odpowiedział 

dziadek. – W nagrodę powiem ci, 
jak trafi ć na pole pełne kapusty. 

– Jak? – zapytała dziewczynka. 
– Idź prosto trzydzieści kroków 

i już tam będziesz – powiedział i 
zniknął. 

Klarka zrobiła trzydzieści 
kroków i zobaczyła pole pełne 
beczek, a na środku stał wielki 
złoty dąb. Zajrzała do jednej z 
beczek – było w niej pełno ka-
pusty. Nagle na polu pojawił się 
niedźwiedź. Podszedł do niej i 
powiedział: 

– Ten miód jest cenny. 
 – Dlaczego? – zapytała Klarka. 
– Dlatego, że jest magiczny – 

powiedział i odszedł w głąb lasu. 
Klarka myślała, że to kłamstwo, 
ale wolała spróbować. Podeszła 
do dębu i zamoczyła palec w 
miodzie. Wtem pojawiła się w 
domu i razem z mamą żyła długo 
i szczęśliwie.  

Co słychać w Kolorowym Przedszkolu?

Babcia i Dziadek to słowa, które każdemu dziecku kojarzą się z cie-
płem, miłością i wszystkim, co dobre. Dlatego dzieci z Kolorowego 
Przedszkola wystąpiły 28 stycznia dla swoich babć i dziadków. Wnu-
częta specjalnie dla nich przygotowały program artystyczny. Pod czuj-
nym okiem wychowawczyń zaprezentowały wiersze, piosenki oraz 
tańce, które ćwiczyły na tę uroczystość.

W przepięknej scenografi i oraz wyjątkowej atmosferze dzieci wystą-
piły dla swoich bliskich, aby w szczególny sposób okazać im szacunek 
i po raz kolejny podziękować za miłość, cierpliwość i zrozumienie. 

Karnawał to czas zabaw i balów, także dla najmłodszych. Kolorowe 
stroje, bajeczny wystrój i skoczna muzyka – w takiej atmosferze ba-
wiły się dzieci z „Kolorowego Przedszkola” 11 stycznia podczas balu 
karnawałowego. Dla przedszkolaków to dzień szczególny, często wy-
czekiwany przez wiele tygodni. Dzieci tego dnia miały okazję przebrać 
się za różne postacie z bajek i nie tylko. Na balu można było spotkać: 
wróżki, księżniczki, kotki, policjanta, piratów, Spidermana i wiele in-
nych postaci. Przedszkolaki świetnie bawiły się w rytm muzyki pory-
wającej do tańca.

Bajkowa atmosfera na długo pozostanie w pamięci naszych pociech. 
Przedszkolaki z dumą prezentowały bajeczne stroje. Z wielką ochotą 
uczestniczyły w tańcach, zabawach. Na twarzach wszystkich malował 
się uśmiech, który nie znikał mimo chwilowego zmęczenia. 

Niestety w tym roku z powodu pandemii wszystkie nasze występy 
odbyły się bez publiczności. Z pomocą naszego Super Tatusia, Jakuba 
Kędziora, zostały sfi lmowane nasze starania na kanale YouTube Kolo-
rowe Przedszkole. Zachęcamy do obejrzenia. 

Panie nauczycielki z przedszkola w Suchej Górnej 

Rys. HELENA PRZYCZKO

Sprzeczka o przedwiośnie
Ludmiłka wstała z łóżka. Zerknęła 
na termometr w elektronicznym 
budziku, a potem rozciągnęła za-
słony i wyjrzała przez okno. Oślepi-
ło ją słońce od wschodu. 

– No i mamy przedwiośnie! – za-
wołała ucieszona. 

– Gdzie to przeczytałaś? – zapy-
tał rozespany Głosik. Stanął obok 
Ludmiłki i mrużył oczy, chroniąc je 
przed blaskiem. 

– Przeczytałam? – zdziwiła się 
Ludmiłka. – Nigdzie tego nie prze-
czytałam. Ale widzę, że słońce 
wcześniej wschodzi, że termometr 
pokazuje sześć stopni powyżej 
zera, a resztki śniegu topnieją na 
oczach. A to oznacza, że nadeszło 
przedwiośnie. 

– To nie może być takie proste 
– Głosik nie wyglądał na przeko-
nanego. – Tak, jak zima zaczyna 
się według kalendarza 21 grudnia, 

wiosna 21 marca, lato 21 czerwca, a 
jesień 23 września, tak samo przed-
wiośnie musi mieć konkretny po-
czątek. 

– A właśnie że nie! Bo już sama 
nazwa „przedwiośnie” wskazuje, 
że to okres przed wiosną, czyli taki 
przejściowy. 

– Ale musi się kiedyś ofi cjalnie 
zaczynać i ofi cjalnie kończyć! – 
upierał się Głosik. 

Skrzaty jeszcze przez chwilę się 
sprzeczały, ale potem dały sobie 
spokój, bo były głodne. Zajęły się 
przygotowaniem śniadania. 

Z pełnymi brzuchami wróciły do 
tematu. Emocje w międzyczasie 
opadły. Głosik i Ludmiłka na spo-
kojnie zaczęli grzebać w książkach 
i Internecie, poszukując defi nicji 
przedwiośnia. 

– Nigdzie nie można znaleźć 
daty – poskarżył się Głosik. – W 
Słowniku Języka Polskiego piszą, 

że „przedwiośnie 
to pora przejściowa 
między zimą a wio-
sną”. W Wikipedii 
jest więcej szcze-
gółów, ale takie to 
jakieś skomplikowa-
ne…. A dokładnych 
dat i tak nie ma. 

– Nie chwaląc 
się, miałam rację – 
stwierdziła Ludmił-
ka. – Ale w sumie 
nieważne. Nie siedź-
my przy kompu-
terze, skoro mamy 
taką ładną pogodę. 
Chodźmy na spacer, 
korzystając z pięk-
nego przedwiośnia. 
Może nawet znaj-
dziemy jakieś prze-
biśniegi albo kroku-
sy.  (dc) Rys. WŁADYSŁAW OWCZARZY
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Portret odwrócony 
Na Kremlu go-

ściła delegacja 
polskich pisarzy. 
Józef Stalin nie 
tylko zechciał za-
szczycić spotkanie 
osobiście, ale w 
dodatku nie przy-
szedł z pustymi 
rękami. Przywi-
tał się uprzejmie i 
przemówił. Powie-
dział, że cieszy się, 
bo stoją przed nim 
p r z e d s t aw i c i e l e 
polskiej literatury, 
która wydała auto-
ra tej oto książki. I 
pokazał zdumio-
nym delegatom „Ogniem i mieczem” Hen-
ryka Sienkiewicza – powieść której komuni-
styczna cenzura nie dawała żadnych szans.

Julian Krzyżanowski, dowiedziawszy się 
o tym, natychmiast zawiadomił Państwowy 
Instytut Wydawniczy, że Stalin dał zielone 
światło. A Stalin pewnie nie domyślał się 
nawet, że w ten sposób uratował wydanie w 
Polsce Ludowej dzieł wszystkich Henryka 
Sienkiewicza.

•••
Prawdę mówiąc, z autorem „Trylogii” za-
wsze był problem. Nie podobał się ani cen-
zurze, która jego książki prześwietlała jesz-
cze za jego życia, ani cenzurze PRL-owskiej, 
a i dzisiaj bywa niechciany. Niby można go 
czytać bez ograniczeń, ale nie bardzo wypa-
da, bo taki zaściankowy, zbyt narodowy, za 
bardzo religijny. Salony literackie ubolewa-
ją, że wciąż jesteśmy zakochani w Kmicicu, 
Skrzetuskim, Zagłobie, Małym Rycerzu, a 
przecież Sienkiewicz, który tych bohaterów 
powołał do życia, to „klasyk polskiej ciem-
noty i szlacheckiego nieuctwa”.

•••
A Sienkiewicz, gdyby to usłyszał, prawdopo-
dobnie machnąłby ręką. Bo od zawsze ktoś 
mu coś zarzucał, za to i za tamto nie lubił, 
kłody rzucał pod nogi. Mimo to nie był w 
stanie go uśmiercić. Pozostał nieśmiertelny 
dzięki książkom. 

•••
„Ogniem i mieczem” – powieść, której do-
tknął sam Józef Stalin (czy przeczytał, gło-
wy nie dam), była drukowana w „Słowie” od 
2 maja 1883 roku. Co się wtedy działo! Gaze-
tę wyrywano sobie z rąk, żeby wiedzieć, czy 
bohater zginął, czy się uratował; czy ona go 
nadal kocha, a on ją. I tak aż do marca na-
stępnego roku. Hrabia Stanisław Tarnowski, 
który był i arystokratą, i poważnym naukow-
cem, więc na pewno tandety nie pochwalał, 
zachwycił się powieścią i nazwał „wyda-
rzeniem rangi najwyższej”. Zapowiadał, że 
jeszcze wiele lat później, będzie się mówiło 
nie tylko o niej, ale także i o tym, jak została 
przyjęta. 

Pisarz, któremu udało się to, czego do-
konał Sienkiewicz, jest szczęściarzem. Bo 
przecież w powieści historycznej ożywia się 
dawne dzieje. A on ożywił je do tego stopnia, 
że uwierzono we wszystko, nawet w to, co 
mu się przyśniło; co zobaczył w wyobraźni, 
ulepił, nazwał i opisał.

Tarnowski zaświadcza, że w owych 
dniach, kiedy w kolejnych odcinkach Hen-
ryk Sienkiewicz odsłaniał następne etapy 
swojej opowieści romansowej, awanturni-

czej i przygodowej, mówiło się o jego boha-
terach jak o ludziach żywych. 

Dzieci, które przemieszkiwały w bursie i 
pobierały nauki z dala od domu, w listach 
do rodziców pisały, jakie mają oceny i czy 
są zdrowe. Te wiadomości mieszały się z in-
formacjami o poczynaniach Skrzetuskiego i 
Zagłoby.

Zauroczone urodą pana Jana dziewczyny 
drżały o jego bezpieczeństwo, a ponieważ 
Sienkiewicz wystawiał go wciąż na ciężką 
próbę, więc błagały, żeby go nie uśmiercał.

A jeśli już kogoś w powieści uśmiercił, by-
wało, że pobożne szlachcianki go opłakały, a 
potem zamawiały mszę za jego duszę. I tak 
podobno żył życiem wiecznym Longinus 
Podbipięta herbu Zerwikaptur z Myszych-
kiszek, który w rzeczywistości nigdy nie ist-
niał.

•••
Czy można było Sienkiewicza zatrzymać, 
zakneblować i uciszyć? Próbowano. Napisał, 
że Bismarck nienawidzi bezbronnego pol-
skiego narodu. Cenzura przeinaczyła zdanie 
i w artykule „polski naród” skreślono. Ale 
czy takie skreślenie spowoduje, że naród 
nie istnieje? Pytanie retoryczne, odpowiedź 
oczywista. 

Ten, który poczucie polskości umacniał, 
który Polakom przypominał, że mają od-
wagę Skrzetuskiego, przebiegłość Zagłoby, 
siłę i naiwną dobroć Longinusa Podbipięty, 
wskrzeszenia Polski nie doczekał, a tak nie-
wiele brakowało… Doczekał Nagrody Nobla, 
zdobył uznanie i sławę, ale umarł, kiedy 
trwała jeszcze pierwsza wojna światowa.

•••
Po drugiej wojnie odbudowywano kolejny 
raz zrujnowany kraj, ale nowa władza wo-
lałaby Sienkiewicza już nie wskrzeszać. Za-
rzucano mu „religianctwo”, drobnomiesz-
czańskie pozerstwo i brak zrozumienia dla 
idei marksistowskiej. Nazwano „chorążym 
czarnej reakcji” i niechętnie drukowano 
jego książki. Cóż, kiedy Stalin dotknął, a lu-
dzie namiętnie czytali, więc nie było innego 
wyjścia. Cenzura jednak miała pełne ręce 
roboty. Zachowały się pisma udręczonych 
urzędników, którym polecono „śledzić” no-
blistę. Czytali przygotowane do wydania 
jego powieści, opowiadania, felietony, listy 
i artykuły. 

Jeden z nich westchnął i spisywanie uwag 
zaczął od: – W tomie trzecim portret Sien-
kiewicza odwrócony.

Wiedział, że to akurat da się łatwo napra-
wić. Wystarczy drobna korekta zanim się 
tekst wyśle do drukarni. Ale czy uda się Sie-
niewicza tak odwrócić, żeby pasował do PRL-
-owskiej rzeczywistości? 

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

Joanna Jurgała-Jureczka 
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Przypadki selekcji
Słowo selekcja budzić może różne, nie-

kiedy zgoła koszmarne, skojarzenia 
– jak w przypadku obozów koncentracyj-
nych. Ale nawet wówczas, kiedy dotyczy to 
sprawy życia czy śmierci, może być selekcja 
w cywilizowanym świecie koniecznością. 
Trudną, bardzo trudną, tak trudną, że zwy-
kle ludzie nie chcą o niej myśleć, ale jednak 
zdarza się. W artykule poświęconym etyce 
triażu Manfred Spieker pisze: „Etyka triażu 
obejmuje zasady określania przez lekarza, 
który decyduje o przyjęciu pacjenta na od-
dział intensywnej terapii, szans przeżycia 
i ryzyka śmierci. Termin pochodzi z języka 
francuskiego – »triage« oznacza selekcję. 
Mechanizm ten stosuje się w sytuacji, gdy 
niemożliwe okazuje się udzielenie medycz-
nie niezbędnej opieki wszystkim, którzy jej 
potrzebują”. Dobra, obiecuję w dalszej czę-
ści felietonu nie wracać do kwestii, które za-
haczają o problem ludzkiego życia i śmier-
ci. Przejdźmy – gdy idzie o problematykę 
selekcji – do spraw lżejszych.

 I
Zacznijmy jednak od przypadku – czyli 
czegoś nie do przewidzenia, czasem nie do 
ogarnięcia, a często nie do przezwycięże-
nia. W selekcji oczywiście zdarzają się przy-
padki, ale jej zadaniem jest przypadkowość 
– tak czy inaczej – ograniczać. Nie oznacza 
to, że właśnie przypadek w niektórych oko-
licznościach nie może dobrej selekcji po-
magać. A zdarza się, że to przypadek post 
factum pamięć o dobrze przeprowadzanej 
selekcji ratuje. Przykład? Czytam w jed-
nym z lutowych wydań „Piłki Nożnej”, jak 
to „Niedościgniony wzór selekcjonerski w 
Polsce, Kazimierz Górski, nie był wybitnym 
mózgiem, nie rewolucjonizował piłki na po-
ziomie merytorycznym, ale jak nikt umiał 
nawiązać wspaniałe relacje z zawodnikami 
i dokonywać odpowiedniej selekcji”. Dla ja-
sności – mój podziw i wdzięczność dla pana 
Kazimierza pozostanie na zawsze. Zawdzię-
czam mu (oczywiście nie tylko ja, ale piszę o 
sobie) nie tylko niezapomniane chwile, ale 
cały wspaniały okres czasu, kiedy kibicowa-
nie reprezentacji polskich futbolistów było 
przyjemnością na najwyższym światowym 
poziomie. Oczywiście, 
każdy starszy kibic pamię-
ta – złoty medal na olim-
piadzie w Monachium w 
1972, a potem 2:0 z An-
glią na Stadionie Śląskim 
i „zwycięski remis” na 
Wembley, który dał Polsce 
pierwszy w historii fi nał 
mundialu. I to jaki fi nał… 
3:2 z Argentyną, 7:0 z Haiti, 2:0 z Włochami, 
1:0 ze Szwecją, 2:1 z Jugosławią… Potem na 
przypominającym grzęzawisko boisku we 
Frankfurcie nad Menem porażka z później-
szymi mistrzami świata Niemcami 0:1, w fa-
scynującym meczu, który Polacy mogli wy-
grać. I wreszcie – w meczu o brązowy medal 
wiktoria nad aktualnymi jeszcze mistrzami 
globu Brazylijczykami 1:0… O skali wielko-
ści Kazimierza Górskiego niech zaświadczy 
to, że srebrny medal piłkarzy na olimpia-
dzie w Montrealu w 1976 roku uznano za 
porażkę. Kiedy w roku 1992 na igrzyskach 
olimpijskich w Barcelonie polscy piłkarze 
pod wodzą Janusza Wójcika zdobyli medal 
tego samego koloru, to był to już oczywiście 
wielki sukces.

II
A przecież tego wszystkiego, tych wielkich 
piłkarskich tryumfów selekcjonera Kazi-
mierza Górskiego, mogło nie być. Wymie-
niając bowiem w miarę szczegółowo sukce-

sy jego „Orłów”, celowo nie wspomniałem o 
pewnym krytycznym momencie w karierze 
człowieka, który „jak nikt umiał dokonywać 
odpowiedniej selekcji”. Oto półfi nał olim-
piady w Monachium, gramy ze Związkiem 
Radzieckim, by znaleźć się w fi nale igrzysk 
– musimy mecz wygrać. A tu czas leci, a Po-
lacy, którzy w drugiej połowie przeważają, 
ciągle jednak przegrywają 0:1… Do końca 
pozostał już tylko kwadrans. I… Przywołaj-
my wspomnienia samego Górskiego: „– An-
drzej, szykuj się do wyjścia – zwróciłem się 
do Jarosika. Na boisku potrzebny był gracz 
ofensywny, dobrze zgrany z dwójką Lubań-
ski-Gadocha. – Co? Teraz? – odpowiedział 
Jarosik, – Na kilka minut to ja nie wchodzę. 
– Wobec tego ty, »Mały«, zastąpisz Guta – 
zdecydowałem natychmiast”.

Jakim wynikiem spotkanie się skończyło, 
wszyscy kibice pamiętają. Polska wygrała 
2:1, a zwycięską bramkę w ostatnich minu-
tach meczu strzelił właśnie „Mały”, czyli 
Zygfryd Szołtysik. Oczywiście, można tylko 
domniemywać, co by było, gdyby będący 
najwyraźniej w kapitulanckim nastroju Ja-
rosik nie odmówił wyjścia na boisko. Ktoś 
powie, może reprezentacja Polski wygrała-
by ten mecz i tak. To nie do sprawdzenia – ja 
jednak myślę, że... Wielkiemu selekcjonero-
wi pomógł w selekcji przypadek – to, że za-
wodnik, którego wybrał, po prostu odmówił 
gry. I dopiero jego „drugi” wybór okazał się 
strzałem w dziesiątkę.

III
Jeszcze o selekcji i przypadku – teraz ze 
świata znanego z literatury i ekranu. Co 
do tego drugiego, to oczywistą fi lmową ilu-
stracją pozostaje tu „Przypadek” Krzysztofa 
Kieślowskiego. Tyle że być może wielu z nas 
mogłoby podać ze swego własnego życiory-
su przypadkowe „punkty zwrotne”, które 
zadecydowały o tym, że dalej potoczyło się 
tak, jak potoczyło. A przecież mogło być zu-
pełnie inaczej. Z selekcją jest chyba jednak 
trochę inaczej. Co prawda – „raz wybraw-
szy, wciąż wybierać muszę”, więc każdy z 
nas coś tam w swoim życiu selekcjonuje. 
Ale gdy selekcję brać nieco bardziej do-
słownie, to przychodzą mi do głowy dwa jej 

rodzaje. Pierwszy – nazwijmy go „selekcją 
naturalną” – doskonale obrazuje fi lm „Nie-
śmiertelny” z Christopherem Lambertem. 
W największym skrócie – oto przez wieki 
ściera się ze sobą, w różnych kostiumach 
historycznych garstka „nieśmiertelnych”. 
Nieśmiertelnego uśmiercić może tylko inny 
nieśmiertelny. Bo na końcu pozostać może 
tylko jeden. I drugi rodzaj selekcji – wzięty 
z Teatru Telewizji. Idzie o telewizyjną ada-
ptację opowiadania Waldemara Łysiaka 
z tomu – nomen omen – „Perfi dia”. Wido-
wisko to zatytułowane zresztą „Selekcja” z 
Henrykiem Talarem w roli głównej w fascy-
nujący sposób ukazywało wyszukane me-
andry selekcji przyszłego szefa mafi i. Tyle 
że zaplanowane formy wyrafi nowania owej 
selekcji okazać się miały dopiero pierw-
szym etapem intrygi, która zaplanowana 
już nie była. Perfekcyjna w zamierzeniu, 
perfi dna w wykonaniu selekcja wymknęła 
się spod kontroli. I tym razem już nie był to 
przypadek.  

Dziennik pandemiczny
DEKA-GRA-MERON UŚMIECHÓW

Dzień drugi – Opowieść szósta
Bałwan
Rzecz miała miejsce w roku Pańskim dwa 

tysiące dwudziestym pierwszym. 
Najstarsi górale nie pamiętali takiej zimy. 

Mogłoby się wydawać, że zalegający śnieg 
w zakamarkach i rowach przydrożnych po-
zostanie nietknięty przez następne sto lat. 
Nieprzejezdne ulice, łamiące się gałęzie pod 
ciężarem białego puchu, zamknięte potoki 
w lodowych czeluściach – oto obraz białego 
królestwa, krainy lodu, bajkowej scenerii. 
Mnóstwo określeń ciśnie się na usta, gdy z sa-
mego rana za oknem rozpościera się bezkres 
czystej formy świeżego śniegu; jedwabne 
prześcieradło, które – niczym najdelikatniej-
szy puch – układa się wzdłuż każdej krawę-
dzi. Natura jest malarzem i mistrzem rzeźby 
pośród ludzi, którzy chwalą się mianem arty-
sty. Delikatność kształtu powstająca podczas 
śnieżnej apokalipsy nie może równać się żad-
nej ludzkiej twórczości. Oto sztuka w czystej, 
nietkniętej formie, jaką świat zna od zarania 
dziejów. Wytworne mroźne tatuaże z mikro-
skopijną dokładnością lodowego włókna wy-
dają się być czymś stałym i nieprzerwanym.

•••
Bałwan obudził się w ogrodzie na ulicy Pod 
Stokiem 46. Był lekko przestraszony i zasko-
czony obecnością w tym miejscu. Nie mógł 
sobie przypomnieć poprzedniego dnia.

– Z pewnością impreza była udana – po-
myślał i rozglądał się wokół, udając, że do-
skonale zna to miejsce. 

Nic nie kojarzył, lecz wyraźnie dawał do 
zrozumienia, że znajduje się w odpowiednim 
dla niego miejscu i czasie. Nie zamierzał py-
tać przechodniów, jak długo tutaj jest, ewen-
tualnie kiedy wrócił. Klimat był idealny, więc 
humor mu dopisywał. Bałwan ma bowiem w 
swojej naturze cechę własnej wyjątkowości. 
Przez chwilę patrzył prosto przed siebie. Sta-
rał się dostrzec na horyzoncie coś interesu-
jącego, co pozwoli przypomnieć mu o wcze-
śniejszym istnieniu. Był przekonany, iż nie 
kto inny jak on ustala warunki i decyduje o 
każdej chwili, jaka ma nastąpić. Gdy uznał, 
że klimat staje się nieznośny zaczął padać 
śnieg. Gdy pod koniec dnia miał wrażenie, że 
temperatura minus dwanaście stopni Celsju-
sza nie jest odpowiednia dla spokojnego snu, 
robiło się chłodniej. Zawsze rano, gdy budził 
się, odczuwał pełną satysfakcję z poleceń, 
jakie wydał poprzedniego dnia. Dzielnie stał 
na straży w ogrodzie na ulicy Pod Stokiem 
46. Odprowadzał wzrokiem dzieci wycho-
dzące do szkoły. Śledził ruch samochodów, 
w których mieszkańcy nieruchomości po-
dążali do pracy. Bałwan lubił towarzystwo 
psa. Zwyczajny kundel, lecz potrafi ł nieźle 
namieszać. Prawdziwy cyrkowiec. Biegał 
bez opamiętania w tę i we w tę. Ganiał za 
własnym ogonem, ale sporo czasu spędzał 
w towarzystwie Bałwana. Często siadał tuż 
obok niego i obserwował okolicę. Wtedy Bał-
wan i pies stali na straży. Żadna fi rma ochro-
niarska nie mogła dorównać ich umiejętno-
ściom. Bałwan pilnował, a pies odstraszał. To 
był piękny czas w „życiu” Bałwana. Jedyne, 
czego nie lubił, to momentu, gdy pies sikał 
na jego nogi. Raz z jednej strony, raz z dru-
giej. Za każdym razem, gdy pies wychodził 
na zewnątrz, Bałwan był pewien, że żółta 
psia struga wyląduje na lewej lub prawej stro-
nie śnieżnej kuli Bałwana. No cóż… czasami 
dla przyjaźni trzeba się poświęcić.

•••
Pewnego dnia Bałwan postanowił rozprawić 
się z wszechobecną opinią o tym, iż śnieżny 
człowiek nie może być traktowany poważ-

nie. Dotarły do niego bowiem pogłoski, że 
obecność Bałwana w ogrodzie sprowadza się 
wyłącznie do roli dekoracji. Nie mógł pogo-
dzić się z takim traktowaniem. Wykorzystał 
więc nowoczesną technologię i postanowił 
poszukać podobnych do siebie osobników. 
Miał tylko jeden cel: utwierdzić się w prze-
konaniu, że jest wyjątkowy i jako Bałwan 
zasługuje na szacunek. Poświęcił kilka dni i 
nocy na znalezienie podobnych sobie w in-
nych częściach globu. Gdy wydawało się, że 
z poszukiwań nici, odezwał się Kamykon – 
mieszkaniec południa o solidnej kamiennej 
konstrukcji. Stał na brzegu morza. Zespolo-
ny z twardych fragmentów skalnych, uważał, 
że jego istnienie należy postrzegać w katego-
riach wyjątkowo trwałych i nienaruszalnych. 
Podobnie zresztą jak Bałwan, strzegł on po-
sesji przed niepożądanymi gośćmi lub zjawi-
skami, które mogłyby stać się potencjalnym 
zagrożeniem. Z przesłanych fi lmów i zdjęć 
było oczywiste, że przestrzeń mieszkalna 
Kamykona różniła się nieco od miejsca Bał-
wana, lecz bezkres morza i zalegający śnieg 
w górach sprowadzał się do bycia częścią 
krajobrazu. W rzeczywistości rola Bałwana 
i Kamykona ograniczała się do bycia nieru-
chomym. Jeden i drugi dostrzegali w sobie 
ogromny potencjał polegający na byciu wy-
jątkowym i niezastąpionym. Nic dziwnego, 
że po krótkotrwałej znajomości zaczęli kłó-
cić się o to, który z nich jest ważniejszy. Wy-
miana zdań pewnie trwała by do dziś, gdyby 
nie wiadomość od kolejnego pretendenta do 
miana „naj” w każdej kategorii. Był nim Pia-
skon, znany na południowej półkuli ziem-
skiego globu. Piaskona ulepili mieszkańcy 
afrykańskiej pustyni. Podobnie jak Bałwan 
i Kamykon, Piaskon trwał nieruchomo na 
straży, pilnując, by wydmy nie przesuwały 
się za bardzo z jednej strony kontynentu na 
drugi.

•••
Historia świata zaczęła pisać się od nowa, 
gdy trzech wirtualnych przyjaciół utworzy-
ło grupę w mediach społecznościowych. Od 
momentu pierwszego wpisu minęło kilka 
dni. Na całym świecie rozszalała się prawdzi-
wa burza. Walka o domniemane przywódz-
two dotarła do najwyższych szczebli władzy. 
Bałwan, Kamykon i Piaskon zupełnie zapo-
mnieli o swoich najbliższych. Pies, Delfi n 
i Skorpion z dnia na dzień stracili swoich 
przyjaciół. Najważniejsza stała się bowiem 
kłótnia o to, kto jest bardziej potrzebny, bar-
dziej trwały i wieczny. Przyjaźń w mediach 
stała się całkowitym zaprzeczeniem idei by-
cia bliżej siebie. Pomysł wzajemnego wspar-
cia wyparował i stał się przysłowiową mrzon-
ką. Starcie tytanów śledził cały świat. 

Bałwan opowiadał historie o dokonaniach 
na rzecz zachowania jednostajnej tempera-
tury. Kamykon starał przekonać się obser-
watorów, że odpowiednia wilgotność powie-
trza pozytywnie wpływa na zdrowie. Z kolei 
Piaskon uważał, że wyjątkowym sposobem 
na zachowanie młodości jest dotyk ludzkich 
dłoni, które jako jedyne są w stanie zapamię-
tać kształt utrwalony na wieczność. Gdy je-
den przekonywał do swoich racji, drugi mu 
wtórował, a trzeci wymyślał niestworzone 
teorie o potędze swojego istnienia. Nikt z 
obecnych w grupie nie zamierzał zakończyć 
tej rozmowy.

– Moja biel świadczy o doskonałości – mó-
wił Bałwan.

– Moja jednolitość jest dowodem na wiecz-
ność trwania – przekonywał Kamykon.

– Moja forma nie ma równych sobie – wy-
krzykiwał Piaskon.

Kłótnia tytanów stała się ogólnoświatowym 
tematem dnia, miesiąca i roku Pańskiego dwa 
tysiące dwudziestego pierwszego. Wszelkie 
konfl ikty stały się nieistotnym, krótkotrwa-
łym zjawiskiem. Na ustach całego świata był 
konfl ikt Bałwana, Kamykona i Piaskona. 

Pewnie byłoby tak do dziś, lecz wydarzenie 
sprzed kilku dni zmieniło wszystko. Nastąpił 
przypływ. Przypływ Syzygijny, czyli woda na 
tyle wysoka, że Kamykon rozpadł się na kawał-
ki, a jego kamienne barki osiadły gdzieś na dnie 
oceanicznej otchłani. Dokładnie w tym samym 
czasie mocny południowy wiatr uderzył w po-
łacie pustyni. Zabierał drobne cząsteczki pia-
sku i uderzał w twarde podłoże odsłaniając litą 
skałę. Zjawisko defl acji uszkodziło Piaskona, 
który w tym momencie przerwał swoją aktyw-
ność w mediach społecznościowych. Bałwan 

obserwował te wydarzenia. Uśmiechał się. Był 
bowiem przekonany, że już niebawem zosta-
nie ogłoszony zwycięzcą. Ku jego zdziwieniu 
temperatura powietrza zaczęła rosnąć. Mocna, 
miejscami obsikana podstawa zaczęła się to-
pić. Wystarczyło kilka godzin, by śnieżny stwór 
utracił połowę swojej wagi. Wieczorem Bałwan 
zaledwie zdążył westchnąć, gdy jego wyższość 
nad konkurencją utonęła w niewielkiej kałuży.

Tego dnia na zbocza gór dotarł pustynny pia-
sek. Każda połać, krawędź, każde załamanie za-
sypał żółty pył. W powietrzu można było wyczuć 
nadmorską południową wilgoć. Na ulicy Pod 
Stokiem 46 stał kiedyś Bałwan. Był on przeko-
nany, że jego obecność wpisuje się na wieczność 
w otaczający go krajobraz… A to bałwan! 

Bo Co 

•••
W selekcji oczywiście zdarzają się przypadki, 

ale jej zadaniem jest przypadkowość – tak czy 
inaczej – ograniczać. Nie oznacza to, że właśnie 

przypadek w niektórych okolicznościach nie 
może dobrej selekcji pomagać

● Portret 
Henryka 
Sienkiewicza. 
Fot. ARC
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S P O R T 

Weronika Nowakowska, 
polska biathlonistka w oczekiwaniu na igrzyska w Pjongczangu

W I E Ś C I  P O L O N I J N E

PIĄTEK 26 LUTEGO 

7.30 Gra słów. Krzyżówka (teleturniej) 
7.55 Pytanie na śniadanie 10.40 Pano-
rama kraj 10.50 Pytanie na śniadanie 
11.20 Przepis dnia 3 11.30 Na sygnale. 
Cel uświęca środki 12.00 Którędy po 
sztukę. Anna Bilińska 12.15 Co niesie 
dzień 12.30 M jak miłość (s.) 13.20 
Wilnoteka 13.40 Tego się nie wytnie 
15.00 Kasta (s.) 15.30 Kuchnia Ja-
giellonów. Wazowie – Jagiellonowie 
po kądzieli 16.00 Między wierszami 
16.25 Bajki naszych rodziców. Bolek i 
Lolek wśród górników 16.45 Bajki na-
szych rodziców. Reksio 17.00 Rodzin-
ka.pl. Kieszonkowe (s.) 17.30 Dziennik 
regionów 17.50 Gra słów. Krzyżówka 
(teleturniej) 18.20 Stacja innowacja 
18.35 Mówimy po polsku. Jak dobrze 
opowiedzieć o mieście 18.50 Na sygna-
le. Cel uświęca środki 19.20 Polonia 
Express 19.40 Alarm! 20.00 Polonia 
24, pogoda, sport 20.45 Na dobre i na 
złe. Serce matki (s.) 21.40 The Voice of 
Poland. Bitwa 23.55 Focus on Poland. 

SOBOTA 27 LUTEGO 

6.25 Polonia 24 7.00 Barwy szczęścia 
(s.) 7.55 Pytanie na śniadanie 11.00 
Muzeum Polskiej Piosenki. Augu-
stowskie noce 11.25 Giganci historii. 
Leopold Tyrmand i jego epoka 12.15 
Powroty (mag.) 12.35 Nela Mała Re-
porterka. Czy kangury przychodzą 
na plażę? 12.50 Czy wiesz, że... 12.55 
W krainie baśni. Mały kociołek 13.20 
Ojciec Mateusz 19 (s.) 14.10 Na dobre 
i na złe (s.) 15.05 Hity kabaretu 16.00 
Kulturalni PL 17.00 Słownik polsko@
polski 17.30 Dziennik regionów 17.50 
M jak miłość (s.) 18.40 Szansa na suk-
ces. Opole 2020. Urszula 19.45 Dobra-
nocka 20.00 Polonia 24, pogoda, sport 
20.45 Ludzie i bogowie. Dopaść gene-
rała 21.40 Krótka histeria czasu 23.15 
Muzyczna scena Halo Polonia 23.40 
Fajna Polska. Warmia i Mazury. 

NIEDZIELA 28 LUTEGO 

6.25 Polonia 24 7.00 Barwy szczęścia 
(s.) 7.55 Pytanie na śniadanie 10.30 
Taniec na niebie 11.10 Rwanda 2020. 
Misje na wzgórzach. Pomoc w każ-
dej sytuacji 11.25 Ziarno. Znaki 11.55 
Między ziemią a niebem 12.00 Anioł 
Pański 12.15 Między ziemią a niebem 
12.50 Słowo na niedzielę. Jak poznać 
Boga, czyli ostatnia próba Abrahama 
13.00 Transmisja mszy świętej z kon-
katedry pw. św. Aleksandra w Suwał-
kach 14.15 Chłopi. Wielkanoc 15.15 
Fajna Polska. Góry Świętokrzyskie 
16.10 Powroty 16.30 Leśniczówka (s.) 
17.30 Dziennik regionów 17.50 M jak 
miłość (s.) 18.45 Zakochany Mickie-
wicz 19.50 Dobranocka 20.00 Polonia 
24, pogoda, sport 20.45 Artyści 21.40 
Uwaga - premiera!. Różyczka 23.35 Pa-
derewski. Podróż w czasie. 

PONIEDZIAŁEK 1 MARCA 

7.00 Rok 1981. Kalendarium 7.05 Mo-
dlitwa o jedność 7.30 Pytanie na śnia-
danie 10.40 Panorama kraj 10.45 Py-
tanie na śniadanie 11.20 Przepis dnia 
(mag.) 11.30 Barwy szczęścia (s.) 12.00 
Turystyczna jazda 12.15 Co niesie 
dzień 12.30 Ludzie i bogowie. Dopaść 
generała 13.20 Polonia Express 13.40 
Kulturalni PL 14.35 Rok 1981. Kalen-
darium 14.45 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka. Danuta Rinn 15.15 Okrasa 
łamie przepisy. Ziemniaki, kapusta 
i kasza 15.45 Zakochaj się w Polsce. 
Puck 16.15 Ugotuj nam bajkę. Alicja w 
Krainie Czarów 16.30 Zaczarowany 
świat... 16.45 Baw się słowami. Henryk 
Arctowski 17.00 Rodzinka.pl (s.) 17.30 

Dziennik regionów 17.50 Gra słów. 
Krzyżówka (teleturniej) 18.20 Polska 
misja katolicka w Niemczech w dobie 
pandemii 18.50 Barwy szczęścia (s.) 
19.20 Nad Niemnem 19.40 Olá Polô-
nia 20.00 Polonia 24, pogoda, sport 
20.45 O mnie się nie martw 13 21.40 
Bardzo mocne kino nocne. Instynkt 
22.30 Kasta. Niewyjaśniona śmierć 
(s.) 23.00 Przełamać barierę strachu. 
Biskup Ignacy Tokarczuk 23.55 Focus 
on Poland. 

WTOREK 2 MARCA 

7.05 Pożyteczni.pl 7.30 Pytanie na 
śniadanie 10.40 Panorama kraj 10.45 
Pytanie na śniadanie 11.20 Przepis 
dnia 11.30 Barwy szczęścia (s.) 12.00 
Pod Tatrami 12.15 Co niesie dzień 
12.30 O mnie się nie martw 13 13.20 
Nad Niemnem (mag.) 13.40 Przeła-
mać barierę strachu. Biskup Ignacy 
Tokarczuk 14.45 Kasta. Niewyjaśnio-
na śmierć 15.15 Smaki świata po pol-
sku 15.45 Prywatne życie zwierząt 
4 16.15 Przyjaciele Misia i Margolci 
16.40 Margolcia i Miś zapraszają dziś 
17.00 Rodzinka.pl (s.) 17.30 Dziennik 
regionów 17.50 Gra słów. Krzyżówka 
(teleturniej) 18.20 Przystanek Zaolzie 
18.35 Godki fest ucieszne. Kulki 18.50 
Barwy szczęścia (s.) 19.20 Magazyn z 
Wysp 19.40 Alert Covid (mag.) 20.00 
Polonia 24, pogoda, sport 20.45 Ojciec 
Mateusz 19 (s.) 21.40 Bardzo mocne 
kino nocne. Instynkt. Klątwa 22.30 
Kasta. Prosto w serce (s.) 23.00 Warto 
rozmawiać 23.55 Focus on Poland. 

ŚRODA 3 MARCA 

7.00 Korona królów 7.30 Pytanie na 
śniadanie 10.40 Panorama kraj 10.50 
Pytanie na śniadanie 11.20 Przepis 
dnia 11.30 Barwy szczęścia (s.) 12.00 
Języczek u wagi 12.15 Co niesie dzień 
12.30 Ranczo 2. Diabelskie porachun-
ki 13.25 Przystanek Historia 13.45 
Godki fest ucieszne. Kulki 14.00 Pade-
rewski. Podróż w czasie 14.45 Kasta. 
Prosto w serce 15.15 To je Borowicz. 
Podróże ze smakiem 15.45 Wojciech 
Cejrowski - boso przez świat. Wenezu-
elscy kowboje 16.15 Animowanki. Kac-
periada. Pierwsze wrażenie 16.35 Nela 
Mała Reporterka. Czy kangury przy-
chodzą na plażę? 16.50 Czy wiesz, że... 
17.00 Rodzinka.pl (s.) 17.30 Dziennik 
regionów 17.50 Gra słów. Krzyżówka 
(teleturniej) 18.20 Studio Lwów 18.40 
Rzecz Polska. Skuter osa 18.50 Barwy 
szczęścia (s.) 19.20 Kierunek Zachód 
19.40 Alarm! 20.00 Polonia 24, pogo-
da, sport 20.45 Ranczo 2. Diabelskie 
porachunki 21.40 Bardzo mocne kino 
nocne. Instynkt. Wiatr we włosach 
22.30 Kasta. Blef (s.) 23.00 Mój Tata 
23.55 Focus on Poland. 

CZWARTEK 4 MARCA 

7.00 Korona królów 7.30 Pytanie na 
śniadanie 10.40 Panorama kraj 10.50 
Pytanie na śniadanie 11.20 Przepis 
dnia 11.30 Barwy szczęścia (s.) 12.00 
Dzieła, arcydzieła. Rembrandt 12.15 
Co niesie dzień 12.30 M jak miłość 
(s.) 13.20 Kierunek Zachód 13.40 Mój 
Tata 14.45 Kasta. Blef (s.) 15.15 Rączka 
gotuje 15.45 Mówimy po polsku. Jak 
się dobrze przywitać i przedstawić 
15.55 Studio Lwów 16.15 Al-chemik. 
Jod (mag.) 16.30 Nieziemscy. Awaria 
16.50 Nauka literek z Żużu. Literka Ź 
17.00 Rodzinka.pl (s.) 17.30 Dziennik 
regionów 17.50 Gra słów. Krzyżówka 
(teleturniej) 18.20 W obiektywie Polo-
nii. Wschód 18.50 Barwy szczęścia (s.) 
19.20 Wilnoteka 19.40 Alarm! 20.00 
Polonia 24, pogoda, sport 20.45 Pa-
radoks. Oaza spokoju 21.40 Bardzo 
mocne kino nocne. Instynkt 22.30 Ka-
sta. Zabójcza kwarantanna (s.) 23.00 
Polska misja katolicka w Niemczech w 
dobie pandemii 23.25 Cafe piosenka. 
Joanna Rawik 23.55 Focus on Poland. 

Ojciec Mateusz
Sobota 27 lutego, godz. 13.20 

Instytut Polski 
działa prężnie
To jest szczególny rok dla Instytutu Polskiego. 1 lutego obchodziliśmy 25. rocznicę 
istnienia placówki w Wilnie. Przez te lata instytut zorganizował ponad 2,5 tys. projektów. 
Kolejne planujemy w tym roku. Już rozpoczęliśmy przygotowania do nich z nadzieją, że 
uda się je zrealizować z udziałem publiczności – mówi „Kurierowi Wileńskiemu” Dorota 
Mamaj, I radca Ambasady RP, kierująca Instytutem Polskim w Wilnie.

Przyjechała pani na Litwę 
w zupełnie wyjątkowych 
okolicznościach. Nie była 
to do końca planowana 
zmiana placówki dyploma-
tycznej…
– To prawda. Do Wilna 
przyjechałam z Mińska, 
gdzie byłam zastępcą 
dyrektora Instytutu Pol-
skiego. W wyniku działań 
władz Białorusi wobec 
polskich, a także litew-
skich dyplomatów zredu-
kowano personel dyplo-
matyczny w Mińsku. Było 
to najbardziej przykre do-
świadczenie w ciągu wielu 
lat mojej pracy w dyplo-
macji. Towarzyszyło temu 
poczucie niesprawiedli-
wości, bo nic złego nikomu nie zrobi-
liśmy, wykonywaliśmy naszą pracę z 
całym oddaniem i zaangażowaniem. 
Nie ukrywam, że nagły wyjazd w tak 
krótkim czasie, gdy należy się rozli-
czyć ze wszystkich spraw, nie należy 
do łatwych. Ale w tej całej przykrej sy-
tuacji okazało się, że skierowano mnie 
na placówkę do Wilna. Poczułam 
ogromne zadowolenie i ulgę. W Wilnie 
byłam w ostatnim tygodniu września. 
Kiedy wyjeżdżaliśmy, powiedziałam 
do męża: „To jest cudowne miejsce, 
czuję się tutaj jak w domu”. Na ulicach 
Wilna widzieliśmy uśmiechniętych, 
życzliwych ludzi. Poczuliśmy spokój 
i radość z wolności. To był ogromny 
kontrast z atmosferą, którą odczuwa-
liśmy w Mińsku. Minęło zaledwie pół-
tora tygodnia i okazało się, że wraz z 
innymi dyplomatami muszę opuścić 
Białoruś. Dlatego te wydarzenia mają 
dla mnie bardzo symboliczny, powie-
działabym nawet – opatrznościowy 
charakter.

Jaką Białoruś pani zapamięta?
– Zapamiętałam przede wszystkim 
piękne miejsce, gdzie żyją serdeczni, 
bardzo dobrze wykształceni, życzliwi 
ludzie, Europejczycy. Kraj, w którym 
ludzie marzą o tym, co my już posia-
damy – o wolności. To dar, który nie 
jest nikomu dany na zawsze. Całym 
sercem wspieram walkę Białorusinów 
o tak ważne wartości. W mojej pamię-
ci na zawsze zostaną najlepsze wspo-
mnienia, które są związane ze zwykły-
mi ludźmi, Białorusinami. Nigdy nie 
zapomnę, jak razem z mężem dwa dni 
po demonstracji wybraliśmy się do 
parku. Spotkaliśmy tam ludzi, którzy 
dwie godziny wcześniej byli uczest-
nikami kolejnych ogromnych prote-
stów. Tymczasem tutaj zbierali pozo-
stawione butelki po wodzie, pakowali 
je w worki i wywozili na wysypiska. Z 

szacunkiem patrzyłam na ich zacho-
wanie i pomyślałam wówczas, że takie 
zachowanie jest oznaką miłości do 
swojego kraju i szacunku dla siebie. To 
są obrazy, które na zawsze pozostaną 
w mojej pamięci. Oczywiście, nigdy 
nie zapomnę też brutalnych zacho-
wań przedstawicieli służb wobec po-
kojowych demonstracji, bitych kobiet 
czy ludzi starszych. To były bardzo 
dramatyczne wydarzenia.

Mińsk dzieli od Wilna niewielka odle-
głość, to ok. 170 km. Czy czuje pani, że 
te dwa miasta są sobie bliskie również 
pod względem kultury?
– Na pewno są sobie bliskie. Porusza-
my się w obrębie dawnego Wielkiego 
Księstwa Litewskiego, Rzeczypospo-
litej Obojga Narodów, gdzie wciąż sil-
ne są więzy kulturowe wynikające z 
historii. Białorusini, Litwini i Polacy 
mają ogromne pragnienie wolności, w 
walce o którą jesteśmy bardzo zdeter-
minowani. Łączy nas przynależność 
do Europy.

Czy rozpoczynanie pracy na nowej 
placówce w takich okolicznościach, bez 
możliwości wcześniejszego przygoto-
wania się, jest dużym wyzwaniem?
– Z całą pewnością jest to duże wy-
zwanie. Przyjechałam jako osoba 
kierująca Instytutem Polskim, w 
szczególnych warunkach. Jednak 
bez względu na okoliczności insty-
tut prężnie działał i działa. W obec-
nej sytuacji wyzwaniem jest szukanie 
nowych narzędzi promowania kul-
tury. Nie możemy korzystać ze spo-
sobów promocji kultury, które do tej 
pory funkcjonowały, czyli wystaw, 
koncertów, spotkań literackich, wyda-
rzeń z udziałem publiczności. Pracu-
jemy w warunkach, których wcześniej 
nikt sobie nie był w stanie wyobrazić, 
konieczne jest więc poszukiwanie w 

nich nowych narzędzi. 
Ogromne możliwości daje 
Internet, wiele wydarzeń, 
w tym kursy języka, odby-
wa się zdalnie. Oczywiście 
propozycji, z których mo-
żemy obecnie korzystać 
w sieci, jest bardzo wiele. 
Po moim przyjeździe ra-
zem z zespołem instytu-
tu – który jest naprawdę 
wspaniały i ma ogromne 
doświadczenie – zaczęli-
śmy tworzyć krótkie fi l-
my z udziałem młodych 
litewskich artystów. Sta-
ramy się w ten sposób do-
trzeć do jak najszerszego 
grona odbiorców. Mamy 
nadzieję, że jesteśmy w 
stanie zainspirować ich 

do poszerzania wiedzy, przeczytania 
ciekawych treści czy obejrzenia fi lmu 
lub przedstawienia teatralnego. Nie 
chcemy przekazywać kolejnej infor-
macji encyklopedycznej. 

Na co konkretnie czekamy? Jakie pro-
jekty ruszą po zniesieniu obostrzeń?
– W I kwartale 2021 r. zaplanowaliśmy 
ponad 20 wydarzeń, ale będą się one 
odbywały przede wszystkim w sieci. 
Natomiast w roku bieżącym czekają 
nas uroczyste obchody 230. roczni-
cy uchwalenia Konstytucji 3 maja. 
Wspólnie z instytucjami polskimi bę-
dziemy włączali się do tych obchodów 
w takim stopniu, w jakim pozwolą na 
to warunki. Planujemy też udział w 
różnych wydarzeniach muzycznych, 
np. w XXX Międzynarodowym Fe-
stiwalu Jazzowym „Kaunas Jazz” z 
udziałem polskich muzyków czy w 
VII Międzynarodowym Konkursie-
-Festiwalu Polskiej Muzyki Fortepia-
nowej, poświęconemu Fryderykowi 
Chopinowi. Przygotowujemy także 
ciekawą ofertę wydawniczą: litewską 
publikację książki Anny Kamińskiej 
„Wanda. Opowieść o sile życia śmier-
ci. Historia Wandy Rutkiewicz” oraz 
polsko-litewską edycję „Fraszek” Jana 
Kochanowskiego. To jest szczególny 
rok dla Instytutu Polskiego, ponieważ 
1 lutego obchodziliśmy 25. rocznicę 
istnienia placówki w Wilnie. Przez te 
lata instytut zorganizował ponad 2,5 
tys. projektów. Mamy nadzieję, że na 
przełomie czerwca i lipca uda nam się 
zorganizować uroczyste obchody tego 
wyjątkowego wydarzenia. Liczymy, 
że do tego czasu sytuacja epidemicz-
na na tyle się poprawi, że będziemy 
mogli się spotkać z sympatykami IP 
i polskiej kultury na skwerze przy in-
stytucie. 

Ilona Lewandowska/
„Kurier Wileński”/LITWA

● Dorota Mamaj: „Liczymy, że w czerwcu będziemy mogli się 
spotkać z sympatykami IP i polskiej kultury na skwerze przy 
instytucie”. Fot. MARIAN PALUSZKIEWICZ

Trzyniec za burtą
Na 3. rundzie zakończyli przygodę z 
piłkarskim Pucharem RC podopiecz-
ni Franti ška Straki. Drugoligowy 
zespół FK Fotbal Trzyniec przegrał 
w Ostrawie z pierwszoligowym 
Banikiem 0:2. Obie bramki dla go-
spodarzy zdobył w drugiej połowie 
obrońca Jakub Pokorný.
– Nawiązaliśmy z pierwszoligow-
cem wyrównaną walkę. Obie stra-
cone bramki były identyczne, nie 
upilnowaliśmy stopera Pokornego 
– skomentował spotkanie szkolenio-
wiec Trzyńca, Franti šek Straka. Jak 
przystało na wczesną fazę Pucharu 
MOL, drużyny wystawiły nieco eks-
perymentalne składy. Trener Banika 
Luboš Kozel nakazał odpoczynek 
trójce Fillo, Kuzmanović, Fleišman, 
z ławki rezerwowych kibicował 
ostrawskiej drużynie bramkarz Jan 
Laštůvka. Trzyńczanie przygoto-
wujący się do startu wiosennego 
sezonu w drugiej lidze nie wystawili 
w meczu m.in. Akulinina, Att aha i 
Tijaniego. 
W kolejnej rundzie Banik trafi  na 
Spartę Praga. Mecz zaplanowany 
pierwotnie na najbliższą środę z 
powodu epidemii koronawirusa w 
zespole Sparty został przełożony na 
zastępczy termin.  (jb)

Ważne zwycięstwo
Piłkarze ręczni Banika Karwina upo-
rali się w hicie Strabag Rail Ekstraligi 
z Talentem Pilzno, umacniając się po 
zwycięstwie 38:32 na prowadzeniu 
w tabeli. Jeśli podopieczni trenera 
Michala Brůny zwyciężą w sobotę 
również na parkiecie Nowego Veselí, 
z dużym prawdopodobieństwem 
zakończą rozgrywki fazy zasadniczej 
w fotelu lidera.
– To nasz plan minimum, ale celu-
jemy znacznie wyżej. Już na starcie 
sezonu podkreślałem, że zależy nam 
na medalu – stwierdził Michal Brůna, 
dla którego to pierwszy sezon w roli 
głównego szkoleniowca karwińskie-
go klubu. 

STRABAG RAIL EKSTRALIGA

KARWINA – 
PILZNO 38:32
Do przerwy: 20:15. Karwina: Marja-
nović, Mokroš – Jan Užek 7, Solák 8, 
S. Mlotek 4, Nedoma 6, Gromyko 1, 
Nantl, Franc 1, Skalický 4, Patzel 7/1, 
Plaček, Urbański, Noworyta, Široký, 
Růža.
Lokaty: 1. Karwina 32, 2. Pilzno 27, 
3. Dukla Praga 24 pkt.  (jb)

PUCHAR MOL

OSTRAWA – 
TRZYNIEC 2:0
Do przerwy: 0:0. Bramki: 67. i 86. 
Pokorný. 
Ostrawa: Murin – Sanneh, Pokorný, 
Svozil, Juroška – Drozd (60. O. Šašin-
ka), Jánoš, Kaloč (60. Tetour) – Buch-
ta (79. Holzer), Zajíc (81. Stronati ), 
Sor. 
Trzyniec: Pastornický – Celba, Ha-
busta, Janoščín, Hýbl – Samiec, 
Foltyn – Omasta, Weber (79. Gáč), 
Javůrek (68. Puchel) – Hlúpik (72. 
Nieslanik).

Słońce, narty i medale
Przed nami pierwsze poważne emocje na mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym 
w Oberstdorfi e. Dziś o godz. 20.30 odbędą się kwalifi kacje mężczyzn do sobotniego 
konkursu na normalnej skoczni narciarskiej. Wśród głównych faworytów do zwycięstwa 
w jutrzejszych zawodach bukmacherzy jednym tchem wymieniają trzech skoczków – 
Norwega Halvora Egnera Graneruda, Niemca Markusa Eisenbichlera i Polaka Dawida 
Kubackiego. 

Janusz Bitt mar

W Oberstdorfi e skoczko-
wie powalczą na nor-
malnej skoczni, która 

sprzyja zawodnikom świetnie wy-
szkolonym technicznie. Do grona 
najlepszych „techników” w peleto-
nie skoczków należy Dawid Kubac-
ki, którego przed jutrzejszym kon-
kursem skomplementował m.in. 
trzykrotny złoty medalista igrzysk 
olimpijskich, Thomas Morgen-
stern. Były znakomity austriacki 
skoczek jest przekonany, że Kubac-
kiego stać na obronę złotego meda-
lu sprzed dwóch lat w Seefeld.

– Dla mnie to jeden z kandydatów 
do złotego medalu. Kubacki jest 
idealny na małe skocznie – Mor-

genstern ocenił szanse pochodzą-
cego z Nowego Targu gwiazdora re-
prezentacji Polski, nie rezygnując 
zarazem z dyplomatycznego tonu 
wypowiedzi w stosunku do resz-
ty zawodników. – Mocny będzie 
Halvor Egner Granerud, ale nie za-
pominajmy, że każdy popełnia błę-
dy, a lider norweskiej ekipy takie 
popełnił chociażby w Zakopanem. 
Ostatniego słowa w tym sezonie 
nie powiedział też na pewno Kamil 
Stoch – zaznaczył „Morgi”. 

Polacy w dobrym stylu zapoznali 
się z obiektem w Oberstdorfi e, na 
którym jutro o 16.30 powalczą o 
medale mistrzostw świata. Z grona 
kadrowiczów najrówniej skakał na 
treningach Dawid Kubacki, który 
podobnie jak najlepszy w środo-

wej sesji, Markus Eisenbichler po-
szybował za granicę 100 metrów. 
Wczoraj, po zamknięciu numeru, 
na skoczni HS 106 została przepro-
wadzona druga ofi cjalna sesja tre-
ningowa. 

– Rezerwy na pewno są, ale przy-
jechałem tu po medal – stwierdził 
Dawid Kubacki. Piąty zawodnik 
klasyfi kacji generalnej Pucharu 
Świata wie, na co go stać w Ober-
stdorfi e. – Równe skakanie poka-
zuje, na jakim się jest poziomie. W 
środę po pierwszym treningu do-
wiedziałem się, że mogę strasznie 
spóźnić skok, ale i tak polecieć za 
czerwoną linię. To dopiero drugi 
raz w życiu zdarzyło mi się, że w 
takiej sytuacji tak odleciałem – za-
znaczył. 

Kamil Stoch, który w 2005 roku 
zadebiutował w Oberstdorfi e w 
swoich pierwszych w karierze mi-
strzostwach świata, przystępuje 
do zawodów z dużą pokorą.– Prób 
treningowych przed samymi zawo-
dami jest tutaj wystarczająco. Uwa-
żam, że moimi atutami są wiek, a 
co za tym idzie doświadczenie. Do 
tego całkiem dobrze radzę sobie 
w powietrzu, kiedy wszystko inne 
wyjdzie dobrze. Cały czas muszę 
nad czymś pracować na najeździe 
i dostaję uwagi od trenerów, które 
muszę wdrażać. Nie inaczej było 
dziś. Co skok muszę dokładać, 
bądź odejmować pewne elementy. 
To całoroczna praca, do końca ka-
riery – stwierdził Stoch w rozmo-
wie z polskimi dziennikarzami. 

Jak zawsze wyluzowany Piotr 
Żyła skupił się przed zawodami 
na pozytywnych wrażeniach. – Do 
mistrzostw świata należy podejść 
normalnie, jak do pozostałych za-
wodów. Spokojnie, bo jest mniej 
skakania. Dwa dni po dwa skoki nie 

męczą, a do tego pogoda sprzyja. 
Słoneczko i narty. Taka Planica w 
Oberstdorfi e – powiedział z uśmie-
chem siódmy skoczek aktualnego 
rankingu PŚ. 

Polscy skoczkowie na turniej 
udali się w sześcioosobowym skła-
dzie. Trener Michal Doleżal po-
stawił na Kamila Stocha, Dawida 
Kubackiego, Piotra Żyłę, Andrzeja 
Stękałę, Klemensa Murańkę i Jaku-
ba Wolnego. Wczoraj, po zamknię-
ciu numeru, o medale mistrzostw 
świata w Oberstdorfi e walczyły 
skoczkinie narciarskie.  

K A L E N D A R Z  M Ś
Piątek, 26. 2.

10.15 – seria skoków do KN na 
HS-106
16.00 – bieg do KN na 10 km
17.15 – konkurs drużynowy ko-
biet (HS-106)
20.30 – kwalifi kacje do konkursu 
mężczyzn (HS-106)

Sobota, 27. 2.
11.45 – bieg łączony kobiet 2 x 
7,5 km
13.30 – bieg łączony mężczyzn 
2 x 15 km
16.30 – konkurs mężczyzn 
(HS-106)

Niedziela, 28. 2.
11.00 – półfi nały sprintu druży-
nowego
13.00 – fi nały sprintu drużyno-
wego
17.00 – konkurs drużyn miesza-
nych (HS-106)

Wtorek, 2. 3.
13.15 – bieg kobiet na 10 km F
18.00 – kwalifi kacje kobiet 
(HS-137)

Środa, 3. 3.
13.15 – bieg mężczyzn 
na 15 km F
17.15 – konkurs kobiet (HS-137)

Czwartek, 4. 3.
11.00 – seria skoków do KN na 
HS-137
13.15 – bieg sztafetowy kobiet 
4 x 5 km
15.15 – bieg do KN na 10 km
17.30 – kwalifi kacje mężczyzn 
(HS-137)

Piątek, 5. 3.
13.15 – bieg sztafetowy męż-
czyzn 4 x 10 km
17.00 – konkurs mężczyzn 
(HS-137)

Sobota, 6. 3.
11.00 – seria skoków - team 
sprint KN
12.30 – bieg kobiet na 30 km C
15.00 – bieg 2 x 7,5 km 
- team sprint
17.00 – konkurs drużynowy 
mężczyzn (HS-137)

Niedziela, 7. 3.
13.00 – bieg mężczyzn 
na 30 km C

K A D R A  P O L S K I

Skoki narciarskie kobiet
Kinga Rajda (KS AZS AWF Katowice), Anna Twardosz (KS AZS AWF Katowice), 
Nicole Konderla (KS AZS AWF Katowice), Joanna Szwab (KS AZS AWF Katowi-
ce), Kamila Karpiel (AZS Zakopane)

Skoki narciarskie mężczyzn
Kamil Stoch (KS Eve-nement Zakopane), Dawid Kubacki (TS Wisła Zakopane), 
Piotr Żyła (Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe), Andrzej Stękała (AZS Zakopa-
ne), Jakub Wolny (LKS Klimczok Bystra), Klemens Murańka (TS Wisła Zakopane)

Biegi narciarskie kobiet
Izabela Marcisz (Stowarzyszenie Sportowe Prządki-Ski), Monika Skinder (MULKS 
Grupa Oscar Tomaszów Lubelski), Karolina Kaleta (LKS Markam Wiśniowa-Osie-
czany), Weronika Kaleta (LKS Markam Wiśniowa-Osieczany), Karolina Kukuczka 
(MKS Istebna)

Biegi narciarskie mężczyzn
Maciej Staręga (UKS Rawa Siedlce), Dominik Bury (KS AZS AWF Katowice), 
Kamil Bury (KS AZS AWF Katowice), Kacper Antolec (KS AZS AWF Katowice), 
Mateusz Haratyk (NKS Trójwieś Beskidzka)

Kombinacja norweska
Szczepan Kupczak (SSR LZS Sokół Szczyrk), Andrzej Szczechowicz (TS Wisła 
Zakopane)

● Czekamy na medale dla Polski. 
Fot. Facebook Oberstdorf 2021 
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Powróćmy jak za dawnych lat...
Z okazji Międzynarodowego 

Dnia Kobiet Teatr Cieszyński 
udostępni za darmo nagranie spek-
taklu muzycznego „Powróćmy jak 
za dawnych lat, czyli polskie pio-
senki międzywojenne”. – Serdecz-
nie zapraszamy wszystkie panie (i 
nie tylko), aby swoje święto spędzi-
ły z cudownymi, niezapomniany-
mi piosenkami w wykonaniu na-
szych aktorek i aktorów – zachęca 
Scena Polska Teatru Cieszyńskiego 
na swym ofi cjalnym profi lu w ser-
wisie Facebook.

„Powróćmy jak za dawnych lat, 
czyli polskie piosenki między-

wojenne” to 
spektakl, który 
przenosi wi-
dzów w świat 
przedwojenne-
go kina, w któ-
rym królowały 
takie gwiazdy 
jak Eugeniusz 
Bodo, Loda Ha-
lama czy Han-
ka Ordonówna. 
Śpiewane przez nich piosenki nu-
cimy do dziś, często nie zdając so-
bie nawet sprawy, z jakich fi lmów 
pochodzą. „Ta ostatnia niedziela”, 

„Miłość ci wszystko wybaczy”, 
„Umówiłem się z nią na dziewią-
tą” to tylko kilka ponadczasowych 
przebojów z wielu, które zabrzmią 
w tym przedstawieniu często w 
zupełnie nowych aranżacjach. 
Kostiumy, scenografi a, muzyka – 
wszystko to pomoże widzom prze-
nieść się we wspaniałe lata 20. i 30. 
minionego stulecia. Premiera mu-
zycznego spektaklu odbyła się w 
kwietniu 2016 r., kiedy Scena Pol-
ska obchodziła jubileusz 65-lecia 
istnienia. Teraz będzie on ponow-
nie dostępny na kanale YouTube 
od 7 marca.  (wik)

I N F O R M AT O R

Będę żyć dalej w sercach tych, którzy mnie kochali.      

Dnia 25 lutego minęła 7. rocznica śmierci 

śp. BRONISŁAWY BIAŁOŃ
nauczycielki z Trzyńca

O chwilę wspomnień proszą najbliżsi.
 GŁ-140

Mijają lata, nikną marzenia,
a pozostają tylko wspomnienia.

Dnia 27 lutego 2021 obchodziłaby 95. urodziny nasza 
Kochana Mamusia, Teściowa, Babcia

śp. GERTRUDA KAŁUŻOWA
zaś 15 stycznia minęła 12. rocznica Jej śmierci

O chwilę cichych wspomnień i modlitwę prosi syn z ro-
dziną. RK-011

Dnia 28 lutego minie 4. rocznica śmierci

śp. JÓZEFA CHMIELA
z Darkowa

O chwilę wspomnień proszą najbliżsi, żona Aleksandra, 
synowie Miroslav, Bedřich i Josef z rodzinami.
 RK-012

Wspomnienie jest formą spotkania.

Dnia 26 lutego mija 5. rocznica śmierci

śp. JADWIGI MIKI
O chwilę wspomnień proszą najbliżsi. 
 GŁ-141

Nasi bliscy odchodzą, lecz my nie zapominamy...
W poniedziałek 1 marca 2021 obchodziłaby swoje 
90. urodziny nasza Kochana Mamusia oraz Teściowa

śp. LIDIA PRZECZEK
z Nawsia

Z miłością i wdzięcznością wspominają najbliżsi.
 GŁ-142

Dnia 24 lutego minęła piąta rocznica śmierci naszej 
Drogiej Żony, Mamy i Babci 

śp. ANNY BURY
O wspomnienie w cichej modlitwie proszą mąż, syno-
wie i córka z rodzinami.
 GŁ-145

NEKROLOGI

NEKROLOGI

W smutku pogrążeni zawiadamiamy wszystkich krew-
nych, przyjaciół i znajomych, że dnia 23 lutego 2021 
zmarła w wieku 87 lat nasza Kochana Mamusia, Bab-
cia, Prababcia, Teściowa, Szwagierka i Ciocia

śp. MAŁGORZATA KALINOWA
zamieszkała w Olbrachcicach

Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się w sobotę 27 lu-
tego 2021 o godz. 12.30 z kościoła katolickiego w Ol-
brachcicach na miejscowy cmentarz. W smutku po-
grążona rodzina. GŁ-138

W głębokim żalu zawiadamiamy, że dnia 19 lutego 
2021 zmarł nagle w wieku 65 lat nasz Drogi 

śp. LESZEK LALURNY
 z Łąk nad Olzą

Ostatnie pożegnanie z Drogim Zmarłym odbędzie się 
w piątek 26 lutego 2021 o godz. 15.00 w kościele rzym-
skokatolickim w Karwinie-Frysztacie.

Brat i siostry z rodzinami.  GŁ-134

Z wielkim bólem zawiadamiamy krewnych, znajo-
mych, kolegów, że w dniu 23 lutego 2021 w wieku 67 
lat zmarł tragicznie nasz Kochany Mąż, Ojciec, Dzia-
dek, Brat, Wujek

śp. STANISŁAW KOHUT
„Czatar”

z Mostów koło Jabłonkowa, 
ostatnio zamieszkały w Nawsiu

Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbędzie się w gronie rodzinnym w koście-
le parafi alnym w Mostach koło Jabłonkowa. Wszystkich, którzy znali 
Stasia jako dobrego i wesołego człowieka oraz wielkiego sportowca, 
prosimy, aby z razem nami poświęcili Mu chwilę wspomnień. Zasmu-
cona rodzina. GŁ-136

Śmierć zabiera nam człowieka, 
ale nie zabiera nam wspomnienia o nim.

W głębokim żalu pogrążeni zawiadamiamy, że dnia 21 
lutego 2021 zmarł nagle w wieku 67 lat nasz Ukochany 
Mąż, Ojciec, Dziadek, Brat i Wujek

śp. JAN PIEKNIK 
z Trzycieża, zamieszkały we Frydku

Z Drogim Zmarłym pożegnamy się w wąskim gronie 
rodzinnym. Zasmuceni żona, córka i syn z rodzinami.
 GŁ-132

Gdy człowiek umiera,
nie pozostaje po nim nic oprócz dobra,
które po sobie zostawił innym.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 22 lutego 
2021 odszedł od nas na zawsze pozostawiając po sobie 
smutek i żal, nasz Ukochany Mąż, Tata, Brat, Dziadek, 
Teść, Szwagier, Wujek i Kolega

śp. inż. JOSEF BOCEK
Z podziękowaniem i miłością pożegnamy Go w sobotę 
27 lutego 2021 o godz. 13.00 w kościele ewangelickim 
w Suchej Średniej. W smutku pogrążona rodzina. GŁ-146

Śmierć stawia nas w obliczu bezsilności,
która nas obezwładnia i zabiera w nieznane.
A kiedy pojawia się, kradnąc ukochaną osobę,
przeszywa serce bólem i odznacza w nim swoje piętno,
które przypomina nam stale, 
jacy jesteśmy wobec niej bezsilni.

Wiadomość o śmierci 

śp. STANISŁAWA KOHUTA 
„Czatara”

była dla nas wszystkich wielkim szokiem i smutkiem.
Odszedł przyjaciel, sportowiec i dusza towarzystwa. Już nigdy nie usły-
szymy „mów do mnie jeszcze...” czy „słuchajcie, słuchajcie, uszy nad-
stawiajcie”. Nie dowiemy się, że „co do kultury to Polska na pierwszym 
miejscu” i że „na móndrej głowie włosy nie rosnóm” oraz trafnego „tvo-
je uši plaší mého koně”. Tylko mucha niezmiennie „siedzi na ścianie”… 
Tym razem Twój „spešný” za bardzo przyspieszył, jednak jesteśmy prze-
konani, że w Twoim rozśpiewanym niebie dojedzie „na perszu szynu”.
Wyrazy współczucia i żalu Rodzinie oraz najbliższym składają przyja-
ciele z Kasowego. GŁ-137

Składamy serdeczne podziękowania tym, którzy z nami, w tak smutnej 
i bolesnej chwili, dzielili smutek i żal. Dziękujemy za złożone kwiaty 
i  wieńce, za dostojnie odprawioną mszę św. ks. Vrublowi, za oprawę 
muzyczną panu T. Przyhodzie i śpiew pani I. Zawadowej oraz wszyst-
kim za modlitwę i udział w ostatnim pożegnaniu 

śp. ANIELI JANITKOWEJ
 z Trzyńca

Zasmucony mąż Józef z najbliższymi. GŁ-135

Wyrazy serdecznego współczucia z powodu śmierci 

syna STANISŁAWA
przekazują Wandzie Fusek koleżanki z Sekcji Kobiet ZG PZKO. GŁ-144

PROGRAM TV

PIĄTEK 26 LUTEGO 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 9.50 Pr. rozrywkowy 10.35 
Doktor Martin (s.) 11.30 AZ kwiz 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Sama w 
domu 14.00 Na tropie 14.25 Reporte-
rzy TVC 15.10 Losy gwiazd 16.05 Ło-
patologicznie 17.00 Mieszkać jak… w 
tropikalnym raju 17.30 AZ kwiz 18.00 
Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie jest 
mój dom? 18.55 Prognoza pogody, wia-
domości, sport 20.10 Kukułki (s.) 21.05 
13. komnata Rdima Uzla 21.35 Wszyst-
ko-party 22.25 Zawodowcy (s.) 23.20 
Kryminolog (s.) 0.25 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne przed-
szkole 9.00 Wspaniała Korea Południo-
wa 9.55 Brzemię ofi ary 10.35 Królestwo 
natury 11.20 Tajemnicze życie ogrodów 
12.20 Komunikacja z delfi nami 13.10 
Kawałek drewna 13.30 Po Czechach 
13.40 Budowniczy statków 14.30 Sta-
lingrad 15.15 Skrzydła wojny 16.00 Ma-
dagaskar pełen życia 16.55 Granica w 
sercu 17.25 Sąsiedzi 17.50 Duża i pięk-
na 18.45 Wieczorynka 19.05 Historie 
współczesnej medycyny 19.20 Religie 
świata 19.50 Wiadomości w czeskim 
j. migowym 20.00 Cudowna planeta 
21.00 Biała królowa (s.) 22.00 Fargo (s.) 
23.45 Zeznanie komisarza policji przed 
prokuratorem republiki (fi lm) 1.25 Apo-
kalipsa: II wojna światowa. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Ulica (s.) 
9.50 Przychodnia w różanym ogrodzie 
(s.) 11.00 Co o tym sądzą Czesi? 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Mały 
Sheldon (s.) 13.05 Przychodnia w ró-
żanym ogrodzie (s.) 14.15 Castle (s.) 
15.10 Dr House (s.) 16.57 Popołudniowe 
wiadomości 17.35 Co o tym sądzą Cze-
si 18.30 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Szybcy i wściekli 
VIII (fi lm) 22.45 Wygrać ze śmiercią 
(fi lm) 0.35 Dr House (s.). 
PRIMA 
6.15 Wolverine (s. anim.) 7.00 Nowy 
dzień 9.10 M.A.S.H. (s.) 10.25 Powrót do 
Sandy Bay (fi lm) 12.25 Strażnik Teksa-
su (s.) 13.25 Policja Hamburg (s.) 15.25 
Agenci NCIS (s.) 16.25 Policja w akcji 
17.25 Wiadomości kryminalne 17.50 
Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości 
19.50 Pogoda 19.55 Showtime 20.15 
Czechy i Słowacja mają talent 21.25 Pio-
run kulisty (fi lm) 22.55 Policja w akcji 
23.55 Agenci NCIS (s.). 

SOBOTA 27 LUTEGO 

TVC 1 
6.00 Co umiały nasze babcie, a o czym 
my zapomnieliśmy 6.25 Łopatologicz-
nie 7.20 Koniec smoka (bajka) 8.10 
Uśmiechy Otakara Vávry 8.50 Gniazdo 
(s.) 9.45 Gejzer 10.15 Ojciec Brown (s.) 
11.05 Wszystko-party 12.00 Z metro-
polii, Tydzień w regionach 12.25 Nasze 
hobby 13.00 Wiadomości 13.05 Bajka o 
zakłamanym królestwie (bajka) 14.10 
Klucz do szczęścia (bajka) 14.45 Dziew-
czyny, nie poddawajcie się (fi lm) 16.15 
Hercule Poirot (s.) 17.55 Kot to nie pies 
18.25 Chłopaki w akcji 18.55 Progno-
za pogody, wiadomości, sport 20.10 
Transmisja koncertu z Teatru Narodo-
wego 20.25 Cuda natury 21.35 Maigret 
i piwnice hotelu Majestic (fi lm) 23.15 
Miejsce zbrodni – Berlin (s.). 
TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Rodzina Bławat-
ków (s. anim.) 6.25 Świnka Peppa (s. 
anim.) 6.40 Oli i Jula (s. anim.) 6.50 

Masza i niedźwiedź (s. anim.) 7.05 Pan 
Borsuk i pani Lisica (s. anim.) 7.20 Bara-
nek Shaun (s. anim.) 7.30 Studio Kolega 
9.00 Nasza wieś 9.30 Czeskie cuda 9.55 
Życie aktorki Lidy Baarowej 10.15 Lotni-
cze katastrofy 11.00 Babel 11.35 Narciar-
stwo klasyczne: MŚ 2021, Niemcy 12.45 
Powrót na ptasie jeziora 13.40 Dwaj 
jeźdźcy (fi lm) 15.25 Cuda starożytności 
16.05 Zamarznięta planeta 17.00 Kame-
ra w podróży 17.50 Cudowna planeta 
18.45 Wieczorynka 18.55 Sąsiedzi 19.25 
Curriculum vitae 19.50 Wiadomości w 
czeskim j. migowym 20.00 Wróg u bram 
(fi lm) 22.15 American Assassin (fi lm) 
0.05 Łowca (s.) 1.00 Doktor Foster (s.). 
NOVA 
6.15 Psi patrol (s. anim.) 7.10 Looney 
Tunes Show (s. anim.) 7.35 Kacze opo-
wieści (s. anim.) 8.20 Mały Shledon (s.) 
8.40 O Czerwonym Kapturku (bajka) 
9.45 Jedno życzenie (fi lm) 11.35 Przy-
prawy 12.30 Dzwoń do TV Nova 13.05 
Poradnik domowy 14.20 Zamieńmy się 
żonami 15.35 Ideał (fi lm) 17.35 17 again 
(fi lm) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Piraci z Karaibów: Na niezna-
nych wodach (fi lm) 22.40 Van Helsing 
(fi lm) 1.05 Castle (s.). 
PRIMA 
6.15 Wolverine (s. anim.) 6.45 Bocianie 
historie (fi lm anim.) 7.15 Meteor Mon-
ster Truck (s. anim.) 7.45 M.A.S.H. (s.) 
9.10 Autosalon.tv 10.10 Wyprawa z tatą 
10.55 Hudson & Rex (s.) 11.55 Czechy i 
Słowacja mają talent 13.10 Morderstwa 
według Agathy Christie (fi lm) 15.15 
Kroniki złych randek (fi lm) 17.00 Nie 
denerwujcie dziadka (fi lm) 18.52 Po-
goda 18.55 Wiadomości 19.50 Pogoda 
19.55 Showtime 20.15 Gorący towar 
(fi lm) 22.45 Uprowadzona III (fi lm) 
1.00 Wszystko zostaje w rodzinie (fi lm). 

NIEDZIELA 28 LUTEGO 

TVC 1 
6.00 Ciekawostki z regionów 6.30 
Garnki 6.50 Dziewczyny, nie podda-
wajcie się (fi lm) 8.15 Uśmiechy V. Ople-
tala 8.55 Łopatologicznie 9.45 Kalen-
darium 10.00 Kamera na szlaku 10.35 
Obiektyw 11.05 Życie na zamku (s.) 
12.00 Pytania Václava Moravca 13.00 
Wiadomości 13.05 Królowe zaczarowa-
nego lasu (bajka) 14.05 Can Sulejman 
i nimfa Fatme (bajka) 15.10 Zła krew 
(s.) 16.25 Ostatnia zasadzka Alfonsa 
Karáska (fi lm) 17.25 List do ciebie 18.25 
Co umiały nasze babcie, a o czym zapo-
mnieliśmy 18.55 Prognoza pogody, wia-
domości, sport 20.10 Zbrodnie wielkiej 
Pragi (s.) 21.15 168 godzin 21.45 Połu-
dniowy żar (fi lm) 23.10 Sprawy detek-
tywa Murdocha (s.). 
TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Rodzina Bławat-
ków (s. anim.) 6.25 Świnka Peppa (s. 
anim.) 6.45 Friends (fi lm anim.) 7.05 
Pan Borsuk i pani Lisica 7.20 Baranek 
Shaun (s. anim.) 7.30 Studio Kolega 
9.00 Czechosłowacki tygodnik fi lmowy 
9.15 Poszukiwania utraconego czasu 
9.35 Transmisja mszy 10.20 Życie re-
żysera O. Vávry 10.40 Nie poddawaj się 
plus 11.05 Nie poddawaj się 11.35 Kró-
lestwo natury 12.00 Słowo na niedzielę 
12.05 Magazyn chrześcijański 12.35 
Przez ucho igielne 13.00 Magazyn re-
ligijny 13.30 Królewna Margaret 14.25 
Kot to nie pies 15.00 Życie w ekstre-
malnych warunkach 15.50 Mistrzowie 
medycyny 16.20 Wspaniała Korea Połu-
dniowa 17.10 Skandynawska zima 18.15 
Narodowe skarby 18.45 Wieczorynka 
18.55 Nasza wieś 19.20 Ciekawostki z 
regionów 19.50 Wiadomości w czeskim 

j. migowym 20.00 Powiesić go wysoko 
(fi lm) 22.00 Tajne źródło (fi lm) 23.40 
Walka szpiegów 0.35 Grantchester (s.). 
NOVA 
6.20 Psi patrol (s. anim.) 7.10 Looney 
Tunes Show (s. anim.) 7.35 Kacze opo-
wieści (s. anim.) 8.20 Jaś i Małgosia (baj-
ka) 9.25 Nowy Jork, nowa miłość (fi lm) 
11.10 Strażacki pies (fi lm) 13.10 Wszyst-
ko się wali (fi lm) 15.05 Niania i wielkie 
bum (fi lm) 17.05 Mumia powraca (fi lm) 
19.30 Wiadomości, sport, pogoda 20.20 
Jak się pozbyć narzeczonej (fi lm) 21.55 
Odłamki 22.30 Magic Mike XXL (fi lm) 
0.40 Wszystko się wali (fi lm). 
PRIMA 
6.20 Wolverine (s. anim.) 6.45 Bocianie 
opowieści (s. anim.) 7.20 M.A.S.H. (s.) 
7.50 Świat ogarnięty wojną 9.05 Prima 
Świat 9.35 Złote rączki 10.10 Gotuj jak 
szef! 11.00 Partia 11.45 Poradnik do-
mowy 12.40 Poradnik Pepy Libickiego 
13.05 Poradnik Ládi Hruški 14.05 Jak 
zbudować marzenie 15.05 Piorun kuli-
sty (fi lm) 16.40 Sobowtóry (fi lm) 18.52 
Pogoda 18.55 Wiadomości 19.50 Pogo-
da 19.55 Showtime 20.15 Pięćdziesiąt-
ka (fi lm) 22.25 13 (fi lm) 0.25 Incydent 
(fi lm). 

PONIEDZIAŁEK 1 MARCA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Ojciec Brown (s.) 9.45 
168 godzin 10.35 Kukułki (s.) 11.30 AZ 
kwiz 12.00 Południowe wiadomości 
12.30 Sama w domu 14.00 Pr. rozrywko-
wy 15.10 Wszystko-party 15.55 Napisała: 
Morderstwo (s.) 16.45 Podróżomania 
17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne owce 18.00 
Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie jest 
mój dom? 18.55 Prognoza pogody, wia-
domości, sport 20.10 Głowa Meduzy 
(s.) 21.10 Reporterzy TVC 21.50 Bilans 
22.20 Złodzieje zielonych koni (fi lm) 
23.45 Pr. rozrywkowy 0.40 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne przed-
szkole 9.00 Kamera w podróży 9.55 
Powrót na ptasie jeziora 10.50 Zamar-
znięta planeta 11.40 Borsuk 11.55 Babel 
12.20 Magazyn religijny 12.50 Telewi-
zyjny klub niesłyszących 13.20 Cze-
chosłowacki tygodnik fi lmowy 13.35 
Zakazany bóg 14.00 Wspaniała Amery-
ka 14.55 Apokalipsa: II wojna światowa 
15.50 Przygody nauki i techniki 16.20 
Lotnicze katastrofy 17.05 1936: Nazi-
stowskie olimpijskie marzenie 18.00 
Duże maszyny 18.45 Wieczorynka 
18.55 Przez ucho igielne 19.20 Religie 
świata 19.50 Wiadomości w czeskim j. 
migowym 20.00 Cuda starożytności 
20.50 Duże maszyny 21.35 Frost/Nixon 
(fi lm) 23.35 Zachłanne miasto (fi lm). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.05 Ulica (s.) 
10.00 Spece (s.) 11.00 Co o tym sądzą 
Czesi 12.00 Południowe wiadomości 
12.35 Mały Sheldon (s.) 12.50 Przychod-
nia w różanym ogrodzie (s.) 14.05 Castle 
(s.) 15.00 Dr House (s.) 16.57 Popołudnio-
we wiadomości 17.25 Co o tym sądzą 
Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Spece (s.) 22.20 Za-
bójcza broń (s.) 23.15 Dr House (s.). 
PRIMA 
6.15 Wolverine (s. anim.) 7.00 Nowy dzień 
9.10 M.A.S.H. (s.) 10.25 Niezapomniany 
raj (fi lm) 12.25 Strażnik Teksasu (s.) 13.25 
Policja Hamburg (s.) 15.25 Agenci NCIS 
(s.) 16.25 Policja w akcji 17.25 Wiadomo-
ści kryminalne 17.50 Nakryto do stołu! 
18.55 Wiadomości 19.55 Showtime 20.15 
Pielęgniarki (s.) 21.35 Jak zbudować ma-
rzenie 22.40 Spec od zbrodni (s.) 23.50 
Policja w akcji 0.50 Agenci NCIS (s.).  
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„Głos” nale-
ży do Sto-
warzyszenia 
Dzienników 
Mniejszo-
ści Narodo-
wych i Et-
nicznych Eu-
ropy MIDAS

 GŁ-089

Bieg zuchów i harcerzy
W ostatni poniedziałek lu-

tego można było spotkać 
w karwińskim Czarnym 

Lesie patrole w maseczkach, prze-
mierzające wyznaczoną trasę. Byli to 
harcerze oraz zuchy z rodzicami. 

– Zbiórki on-line, na których 
spotykamy się co tydzień, już nam 
nie wystarczały, dlatego przygo-
towaliśmy dla naszych członków 
bieg patrolowy – poinformował 
redakcję drużynowy Drużyny Har-
cerskiej „Wielka Niedźwiedzica” 
oraz Gromady Zuchowej „Wilczęta” 
pwd. Filip Tomanek. 

Okazją do zorganizowania bie-
gu był przypadający na 22 lutego 
Dzień Myśli Braterskiej – święto 
przyjaźni obchodzone przez har-
cerzy i skautów na całym świecie. 
W tym dniu drużyny zwykle wy-
syłają do siebie kartki okoliczno-
ściowe, organizują zbiórki specjal-
ne, spotykają się przy uroczystych 
ogniskach. W tym roku trzeba było 
dostosować się do nadzwyczajnych 
okoliczności. 

– Słowo bieg jest dzisiaj raczej 
symboliczne – wyjaśniła przybocz-
na Gromady Zuchowej „Wilczęta” 
Agata Śmiłowska. – Oczywiście nie 
trzeba biec, każdy przemierza trasę 
własnym tempem, bo celem było 
się spotkać i dobrze się bawić. 

Przed południem odbył się bieg 
dla harcerzy. Wzięło w nim udział 
ośmiu członków „Wielkiej Niedź-
wiedzicy” oraz dwaj druhowie z 

dawnej karwińskiej drużyny „Błę-
kitna Jedynka”. 

– Byliśmy mile zaskoczeni, że 
druhowie z „Jedynki” założyli 
swoje stare mundury – cieszyła się   
przyboczna Tereza Wrońska. 

Dwuosobowe patrole przeszły 
na trasie przez cztery stanowiska. 
Każde z nich dotyczyło innych spo-
sobów budowania pokoju, który był 
ogólnoświatowym hasłem prze-
wodnim tegorocznego Dnia Myśli 
Braterskiej. Po południu wyruszyły 
na trasę z sześcioma stanowiskami 
patrole zuchów. Towarzyszyli im 
rodzice. W lepszym zrozumieniu te-
matu pomogli zuchom starsi kole-
dzy z drużyny harcerskiej, poprzez 
gry i zabawy. Łącznie absolwowało 
trasę dwadzieścia sześć osób, z cze-

go aż szesnastkę tworzyły „Wilczę-
ta”. Na ostatnim punkcie każdy zuch 
otrzymał certyfi kat uprawniający 
do odebrania naszywki, które dotrą 
do Karwiny z siedziby Światowego 
Stowarzyszenia Przewodniczek i 
Skautek (WAGGGS)  w Londynie. 
Impreza została dodatkowo podsu-
mowana przez uczestników i orga-
nizatorów na wieczornym spotka-
niu on-line.  

– Fajnie było znowu poczuć har-
cerską atmosferę i odświeżyć daw-
ne wspomnienia o przeżyciach w 
mundurze.  Dzięki wielkie. Żywię 
nadzieję, że jeszcze kiedyś się spo-
tkamy i wspólnie przeżyjemy nie-
zapomniane chwile – powiedziała 
pwd. Ewa Folwarczna z „Błękitnej 
Jedynki”.  (dc)

• Na jednym ze stanowisk biegu patrolo-
wego Fot. ARC harcerzy

Fot. ARC Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie
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Rozwiązanie 
krzyżówki 
kombinowanej  
z 12 lutego: 
ABY 
DOTRZYMAĆ 
KROKU EPOCE

KRZYŻÓWKA KOMBINOWANA Wśród 
autorów 

poprawnych 
rozwiązań zostanie 
rozlosowana 
książka. 
Rozwiązania 
prosimy wysyłać na 
e-mail: info@glos.
live. Termin upływa 
w środę 10 marca. 
Nagrodę książkową 
za poprawne 
rozwiązanie 
krzyżówki 
kombinowanej z 12 
lutego otrzymuje 
Maja Santarius 
z Czeskiego 
Cieszyna. Autorem 
dzisiejszego 
zadania jest Jan 
Kubiczek.

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

• Dziś propozycję porównania dawnej 
postaci budynku Urzędu Gminy w Śmiło-
wicach przysłał nam Gustaw Chwistek, 
z któego archiwum pochodzi powyższe 
zdjęcie. Zdjęcie obok wykonał Norbert 
Dąbkowski.

Tak było...

...tak jest

1

2 3

4

5 6

7

8 9

10 11

12 13 14

15 16

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

POZIOMO:
1. cienka, sucha, wędzona kiełbaska
2. metalowe okrycie ochronne noszone 

przez wojowników i rycerzy podczas 
walki

3. kameralna sztuka rozrywkowa obejmu-
jąca skecze, piosenki i tańce

4. cechy konieczne do wykonywania cze-
goś, możliwości

5. złe wcielenie doktora Jekylla lub park w 
Londynie

6. inaczej zapachy, aromaty
7. ROZWIĄZANIE  

DODATKOWE
8. azjatycka część Rosji
9. droga planety lub innego ciała niebie-

skiego wokół większego ciała
10. brak go w białym wierszu

11. największa komercyjna stacja telewizyj-
na w Niemczech

12. człowiek bezwzględny, narzucający 
swoją wolę

13. Igrzyska Lekkoatletyczne
14. karierę zawodową ma już za sobą
15.  ...Cezary, grał podwójną rolę w serialu 

„Ranczo” lub dawniej uczeń
16. mimowolne drganie mięśni twarzy

PIONOWO:
ABSYDA, ASTRYK, BARBIE, BARDOT, 
BOLERO, BRUNON, DOBOSZ, EMIRAT, 
IDOLEK, KAWIOR, NANSEI, OBUWIE, 
SEJMIK, SKIBOB, STREAM, ZABIEG, 
ZASADA, ZBARAŻ

Wyrazy trudne lub mniej znane: 
ORBITA, WARUNKI, ŻAK


