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Najpierw przyjeżdża Warszawa, 
potem Berlin i Wiedeń…
WYDARZENIE:�Dworzec�kolejowy�w�Boguminie�jest�obecnie�największym�węzłem�przesiadkowym�dla�
ukraińskich�uchodźców�wojennych�w�Republice�Czeskiej.�Do�miasta�nad�Odrą�docierają�codziennie,�w�większości�
nocnym�pociągiem�z�Warszawy.�Czeka�na�nich�cały�sztab�osób�gotowych�do�pomocy.�Byliśmy�na�miejscu�w�nocy�
z�poniedziałku�na�wtorek.

Danuta Chlup

Z
astępca komen-
danta Straży Miej-
skiej w Boguminie 
Petr Vachtarčík 
niemal codziennie 
zarywa noc. Od 
północy do czwar-

tej rano dyżuruje na dworcu. W 
tym czasie przyjeżdża najwięcej 
pociągów dalekobieżnych, które 
przywożą uchodźców i zabierają 
ich do dalszych miast: Pragi, Wied-
nia, Bratysławy, Berlina.

Najwięcej osób dociera pocią-
giem „Chopin” z  Warszawy. Zgod-
nie z  rozkładem jazdy powinien 
być w Boguminie o godz. 1.28, jed-
nak nieraz bywa spóźniony, zdarza 
się, że o dwie godziny.

– Najpierw przyjeżdża War-
szawa, potem Berlin i Wiedeń. 
Składy się dzielą, wagony są do-
czepiane do innych pociągów, 
a te wracają do miast, z których 
przyjechały. Trzeba ludziom 
doradzić, do którego składu po-
winni wsiąść. Tych, którzy cze-
kają na połączenie do Pragi, a 
jest ich najwięcej, zwykle 200-
-300 osób, kierujemy do poczekal-
ni. Wolontariusze oferują im kawę, 
herbatę, zupę, owoce i słodycze 
dla dzieci. Pociąg do Pragi jedzie 
dopiero o 3.28 – tłumaczy Vach-
tarčík. Zdarza się, że mała część 
osób zamierza zostać w regionie 
ostrawskim. Wtedy Straż Miejska 
kontaktuje się z Centrum Pomocy 
Ukrainie w Ostrawie (KACPU), a to 
wysyła po nie transport. 

W nocy z poniedziałku na wto-
rek, kiedy na dworcu obecni są 
redaktorzy „Głosu”, pociąg z War-
szawy przyjeżdża na czas, za to ten 
z Berlina ma kilkadziesiąt minut 
opóźnienia. Na peronie czekają 
na przyjazd „Chopina” strażnicy 
miejscy, kolejarze, strażacy-ochot-
nicy z Bogumina-Kopytowa, tłu-
macze. W przejściu podziemnym 

i w hali dworco-
wej umieszczone 
są duże tablice 
informacyjne po 
ukraińsku, z któ-
rych przybyli do-
wiadują się, gdzie 
mogą się posilić, 
zaczerpnąć infor-
macji, otrzymać 
pomoc medyczną 
czy skorzystać z 
toalety. Żołnierze 
rezerwiści stoją 
przy wejściach na 
perony z kartono-
wymi tablicami, 
na których cyry-
licą napisane są nazwy miast, do 
których uchodźcy mogą się dostać 
kolejnymi pociągami. Wszystko po 
to, aby uciekinierom w maksymal-
nej mierze ułatwić orientację na 
stacji.

– Tłumacze to Ukraińcy, którzy 
już jakiś czas mieszkają w naszym 
regionie i mówią po czesku. Jako 
jedyni noszą żółte kamizelki, aby 
można ich było łatwo rozpoznać. 
Strażacy pomagają wysiadającym 

kobietom z prze-
noszeniem bagaży. 
Strażnicy miejscy 
koordynują całość 
– Vachtarčík tłu-
maczy zadania po-
szczególnych grup. 

Tłumacze po-
magają w ramach 
w o l o n t a r i a t u . 
Zmieniają się, po-
nieważ rano mu-
szą iść do pracy, 
nie daliby zatem 
rady przychodzić 
codziennie. 

– Mieszkam w 
Ostrawie, pracuję 

w Nowej Hucie jako programista. 
Żyję tutaj od czterech lat. Przy-
chodzę tłumaczyć w poniedziałek, 
środę, piątek i sobotę. To bardzo 
potrzebne, ponieważ często się 
zdarza, że ludzie się nie orientują, 

wsiadają do innych pociągów, niż 
chcieli. Są zestresowani, czasem 
trudno ich przekonać, nawet gdy 
rozmawiam z nimi po ukraińsku – 
opowiada tłumacz Oleksij. 

Na Ukrainie zostali jego rodzi-
ce. Ale to starsi ludzie i nie chcą 
opuszczać kraju, choć także w ich 
mieście, sto kilometrów od Kijowa, 
robi się niebezpiecznie. 

– W moim rodzinnym mieście 
zbombardowali już centrum, dwo-
rzec, pięć domów jednorodzinnych 
zrównali z ziemią. Zginęło w nich 
sześć osób – mówi. 

Kiedy „Chopin” zatrzymuje się 
na stacji i ludzie, w zdecydowa-
nej większości kobiety z dziećmi, 
wylegają na zewnątrz, powtarzają 
się pytania: „Na Prahu?”, „Na Bra-
tislawu?”, „Na Berlin?”. Tłumacze 
i strażacy udzielają odpowiedzi i 
kierują pasażerów w odpowiednią 
stronę. Osoby, które mają zamiar 
jechać do Bratysławy lub Buda-
pesztu, wystarczy, że przesiądą 
się do przednich wagonów. Po-
zostałych służby kierują do hali 
dworcowej, gdzie będą czekali na 
połączenia. 

Zdarza się, że ktoś potrzebu-
je pomocy medycznej. Jesteśmy 
tego świadkami. Ratownik pro-
wadzi do karetki otuloną kocem 
dziewczynkę w wieku szkolnym. 
Jest blada, wygląda na wyczerpa-
ną. W karetce otrzymuje kroplów-
kę wzmacniającą. 

– Najczęściej dajemy ludziom 
lekarstwa – przeciwbólowe, na pro-
blemy żołądkowe, zdarza się, że 
ktoś ma wysokie lub zbyt niskie ci-
śnienie. Czasem, tak jak teraz, trze-
ba wezwać karetkę. Dzieci bywają 
odwodnione, wychłodzone, prze-
męczone długą podróżą – wyjaśnia 
Zuzana Helisowa z oddziału CCK w 
Karwinie.  

Więcej o uchodźcach w Boguminie 
piszemy na str. 4-5. 

•••

Ludzie się nie orientują, 

wsiadają do innych 

pociągów, niż chcieli. Są 

zestresowani, czasem trudno 

ich przekonać, nawet gdy rozmawiam 

z nimi po ukraińsku
Oleksij, tłumacz-wolontariusz

• Na dworcu w Boguminie. 
Fot.�NORBERT�DĄBKOWSKI
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dzień: 3 do 13oC 
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dzień: 2 do 10oC 
noc: 8 do 3oC 
wiatr: 3-4 m/s

DZIŚ...

25
marca 2022

Imieniny obchodzą: 
Maria, Mariola, Ireneusz
Wschód słońca: 5.23
Zachód słońca: 17.59
Do końca roku: 281 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Świętości Życia,
Międzynarodowy Dzień 
Gofra
Przysłowie: 
„W dni krzyżowe Męka 
Boża, wstrzymaj się od 
siewu zboża”

JUTRO...

26
marca 2022

Imieniny obchodzą: 
Larysa, Teodor
Wschód słońca: 5.21
Zachód słońca: 18.01
Do końca roku: 280 dni
(Nie)typowe święta:
Godzina dla Ziemi,
Międzynarodowy 
Dzień Szpinaku
Przysłowie: 
„W marcu, choć słota, 
rzucaj zboże do błota”

POJUTRZE...

27
marca 2022

Imieniny obchodzą: 
Lidia, Rupert, Ernest
Wschód słońca: 5.19
Zachód słońca: 19.03
Do końca roku: 279 dni
(Nie)typowe święta:
Światowy Dzień Gruźlicy
Przysłowie:
„Gdy w Ruperta niebo 
jasne będzie, w lipcu takiż 
czas pogody wszędzie”

POGODA

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

CZESKI CIESZYN
Teatr Cieszyński udostęp-
nił uchodźcom z Ukrainy 
niewielkie mieszkanie na 
poddaszu kamienicy stojącej 
na rynku. Azyl znalazły tam 
dwie kobiety i dwoje dzieci. 
Sześcioletnie bliźniaki Arti om 
i Zlata przyjechały razem 
z mamą, ciocią i pieskiem 
Chuckiem z okolic Ługańska. 
Z Centrum Pomocy Ukrainie 
w Ostrawie przywieźli ich 
karwińscy strażacy. Miesz-
kanie udało się wyposażyć 
dzięki zaangażowaniu wielu 
osób, które w ciągu kilku-
nastu godzin zareagowały 
na apel teatru. W kuchni 
nowe gospodynie znalazły 
wszystko to, co potrzebne 
do gotowania i prowadzenia 
domu. Z kolei na dzieci cze-
kały zabawki.  (sch)

JABŁONKÓW
Miejscowe Koło PZKO 
wsparło za pośrednictwem 
Stowarzyszenia „Wspólnota 
Polska” ofi ary rosyjskiej 
inwazji na Ukrainę. Przelew 
na konto stowarzyszenia 
został zrealizowany już w 
pierwszych dniach agresji. 
We wtorek poinformował o 
tym fakcie prezes Jan Ryłko. 
Podkreślił, że koło zawsze 
miało dobre kontakty z 

Ukra-
iną. 
Podczas 
Gorolskigo Święta 
występowało wiele 
kapel i zespołów z 
tego kraju. Prezes nie 
chciał jednak zdradzić 
wysokości przekazanej 
kwoty. Stwierdził tylko, 
że reakcja była natych-
miastowa, w związku z czym 
pieniądze zostały przekaza-
ne już 3 marca. (sch)

KARWINA
Zespół Śpiewaczy „Permo-
nik” po przerwie spowodo-
wanej pandemią koronawi-
rusa ponownie zaprezentuje 
się przed światową publicz-
nością. W środę wyruszył 
w podróż za ocean, żeby 
zaśpiewać w Carnegie Hall 
w Nowym Jorku w ramach 
festi walu Sounds of Spring 
Internati onal Music Festi val. 
Prócz konkursowego wystę-
pu karwiniacy będą koncer-
tować również w Ambasa-
dzie RC w Waszyngtonie i w 
Domu Czeskim w Nowym 
Jorku. W USA zaśpiewa 44 
chórzystów pod batutą Petra 
Kazíka.  (sch)

OSTRAWA
Władze uniwersyteckie za 
zgodą dziekanów wszyst-
kich wydziałów przyznały 
premierowi RC prof. Petro-
wi Fiali Nagrodę Uniwer-
sytetu Ostrawskiego za 
Zasługi dla Wolności i De-
mokracji. U laureata doce-
niono, że przywrócił walce 
o wolność i demokrację 
odwagę i człowieczeństwo, 
czego potwierdzeniem była 
m.in. jego niedawna podróż 
do Kijowa. Wcześniej, w 30. 
rocznicę aksamitnej rewo-
lucji nagrodę tę przyznano 
polskiemu publicyście 
i historykowi Adamowi 
Michnikowi oraz czeskiemu 
pisarzowi, historykowi i 
publicyście Petrowi Pithar-
towi.  (sch)

KARWINA

CZESKI CIESZYN

Siergiej Ławrow, 
minister�spraw�zagranicznych�Rosji��

CYTAT NA DZIŚ

ZDANIEM... Danuty Chlup

•••

Wysłanie misji pokojowej na 

Ukrainę może doprowadzić do 

bezpośredniej konfrontacji Rosji 

z NATO JABŁONKÓW

OSTRAWA

Prezentacja�wspólnego�
logo Cieszyna i Czeskiego 
Cieszyna,�postępy�
w�realizacji�projektu�
„Szlakiem�cieszyńskiego�
tramwaju”�i�plan�budowy�
pieszej�kładki�nad�Olzą�(za�
Wzgórzem�Zamkowym,�
w rejonie mostu 
kolejowego) – to tylko 
niektóre�z�tematów,�jakie�
pojawiły�się�na�wspólnym�
spotkaniu�radnych�Cieszyna�
i Czeskiego Cieszyna 
w�Ośrodku�Kulturalno-
-Społecznym�„Strzelnica”.

Łukasz Klimaniec

T
akie miało miejsce w 
poniedziałkowe po-
południe. W Czeskim 
Cieszynie radni z obu 
stron Olzy zapoznali 
się z aktualnym sta-
nem wspólnie podej-

mowanych tematów, realizowanych 
właśnie projektów, a także tych dopie-
ro planowanych. W wydarzeniu wzięli 
udział burmistrz Czeskiego Cieszyna 
Gabriela Hřebačkowa, zastępcy bur-
mistrz Cieszyna Krzysztof Kasztura i 
Przemysław Major, a także konsul ge-
neralna RP w Ostrawie Izabella Wołłej-
ko-Chwastowicz.

Radni zobaczyli wspólne logo Cieszynów

Radnym po obu stronach Olzy 
zostało zaprezentowane m.in. 
wspólne logo miast i geneza prac 
nad nim. Przypomnijmy, że takie 
właśnie logo w ubiegłym roku 
wybrali w głosowaniu mieszkań-
cy Cieszyna i Czeskiego Cieszyna 
– zwyciężyła koncepcja oparta na 
formach, które można interpreto-

wać jako „pinezki” do oznaczania 
miejsc na mapie, choć – jak przy-
znają urzędnicy – można też koja-
rzyć je z hoczkami – elementami 
ludowego stroju cieszyńskiego.

Zbliżone do siebie „pinezki” 
wyglądają na wbite w jedno miej-
sce, tworząc w ten sposób złożo-
ny z połówek stylizowany kształt 
serca – dwa miasta po dwóch stro-
nach rzeki tworzą jeden organizm 
– „Cieszyn i Český Těšín wspól-
nie”. Czerwony kolor symbolizu-
je stronę polską, niebieski stronę 
czeską, zaś wolna przestrzeń mię-
dzy elementami – rzekę Olzę. 

Wspólne logo miast w kształcie 
serca będzie od teraz obecne na 
wszystkich materiałach promują-
cych transgraniczne projekty re-
alizowane przez Cieszyn i Czeski 
Cieszyn.

W trakcie spotkania zaprezen-
towany został stan postępów pro-
jektu „Szlakiem Cieszyńskiego 
tramwaju”, jaki aktualnie reali-
zują oba miasta. Radni i władze 
obu Cieszynów omawiali także 
plany dotyczące zdobycia pie-
niędzy z programów unijnych na 
kolejne wspólne przedsięwzięcia. 
Jednym z takich jest planowana 
budowa kładki pieszej nad Olzą, 
która łączyłaby oba miasta za 
Wzgórzem Zamkowym w rejonie 
mostu kolejowego. 

Nie jest rzeczą nową, że chrześcijanie starają się pomagać lu-
dziom w trudnych sytuacjach. Przed wiekami to klasztory 
zakładały sierocińce i przytułki dla chorych i ubogich, dziś 
pomoc ta jest w dużej mierze prowadzona przez organiza-

cje zakładane przez poszczególne Kościoły i związki wyznaniowe. Pro-
wadzą one domy seniora, ośrodki dla osób niepełnosprawnych, pomoc 
terenową dla obłożnie chorych, schroniska dla bezdomnych i wiele in-
nych działań. W sytuacjach kryzysowych, do jakich bezsprzecznie na-
leży obecna fala migracji wywołanej przez rosyjską napaść na Ukrainę, 
wszystkie te organizacje się mobilizują. Organizują zbiórki materialne i 
fi nansowe, wysyłają wolontariuszy na dworce i do punktów, w których 
koncentrują się uchodźcy, oferują zajęcia dla ukraińskich dzieci. W na-
szym regionie prężnie działa w tym kierunku przede wszystkim ADRA 
założona przez Kościół Adwentystów, katolicki Caritas czy ewangelic-
ka Diakonia Śląska. 

Wolontariuszy ADRY widać często w terenie. Spotkałam kilku, 
przygotowując nocny reportaż na dworcu w Boguminie. Szykowali dla 
przyjezdnych poczęstunek, obdarowywali dzieci słodyczami. Oczy-
wiście nie pytali nikogo z ewakuujących się przed wojną osób, jakiego 
są wyznania, albo czy w ogóle wierzą w Boga. Tak, jak nie pytają o to 
inne tego typu organizacje. 

Na ławeczce, z dala od innych zaangażowanych w pomoc osób, 
siedziało dwoje ludzi z transparentami z napisem Jw.org. (dla wyja-
śnienia dla tych, którzy się nie orientują – Jw.org to ogólnoświatowy 
portal internetowy świadków Jehowy) Biernie czekali, że być może 
zgłosi się do nich o pomoc ktoś ze „swoich”. Inni uchodźcy ich nie 
interesowali. 

Nie kwestionuję faktu, że każdy może pomagać, komu chce i w jaki 
chce sposób. Albo też nie pomagać w ogóle. Dziwi mnie natomiast to 
selekcyjne podejście. Powinno być chyba rzeczą normalną, że kiedy 
zdecyduję się wyciągnąć rękę na przykład do bezdomnych albo, jak 
w tym przypadku, do uchodźców z Ukrainy, to nie będę spośród nich 
wyłuskiwać tylko takich, którzy są tego samego co ja wyznania. 

Całe szczęście, że zdecydowana większość organizacji i wolonta-
riuszy nie robi takich różnic, jak spotkani przeze mnie w Boguminie 
świadkowie Jehowy.  

• Spotkanie w „Strzelnicy” było oka-
zją do zapoznania się z aktualnym 
stanem tematów podejmowanych 
wspólnie przez oba miasta. 
Fot. UM Cieszyn

REKLAMA

GŁ-832

Zbiórka obuwia 
dla Ukraińców
W poniedziałek 28 marca Caritas 
w Jabłonkowie rozpoczyna zbiórkę 
wiosennego obuwia dla dzieci i do-
rosłych z Ukrainy. Można przynosić 
używane (lecz w dobrym stanie) buty 
oraz całkiem nowe. Jak informują 
przedstawiciele jabłonkowskiego Ca-
ritasu, część zebranego obuwia trafi  
na Ukrainę, a część dla Ukraińców 
w okolicach Jabłonkowa. Natomiast 
te buty, które po zbiórce zostaną w 
Caritasie, będą dostępne dla potrze-
bujących mieszkańców Jabłonkowa i 
trafi ą do szafy charytatywnej.
Obuwie można przynosić do Cen-
trum Pomocy św. Rafaela przy ulicy 
Bezruča 130 w poniedziałki i środy w 
godzinach od 8.00 do 17.00 lub we 
wtorki i czwartki od 8.00 do 14.00. 
Przedstawiciele jabłonkowskiego 
Caritasu zastrzegają jednak, że nie są 
w stanie zagwarantować, że wszyst-
kie przyniesione buty trafi ą tylko do 
osób z Ukrainy. Przyniesione obuwie 
przejdzie kontrolę i zostanie pose-
gregowane. Na Ukrainę trafi ą tylko 
buty w najlepszym stanie i rozmiarze 
według aktualnych wymagań.  (klm)

•••
W Polsce już bez maseczek
Od najbliższego poniedziałku w 
Polsce nie trzeba będzie już nosić 
maseczek – poinformował wczoraj 
minister zdrowia Adam Niedzielski. 
Wyjątkiem są tylko placówki leczni-
cze, gdzie nadal będzie obowiązek 
zakrywania twarzy. Minister reko-
menduje jednak noszenie maseczek 
w miejscach dużych skupisk ludzkich. 
Drugą ważną decyzją ogłoszoną 
wczoraj jest zniesienie od 28 marca 
kwarantanny dla osób przyjeżdżają-
cych do Polski oraz izolacji domowej. 
Pacjenci, którzy będą identyfi kowani 
jako zakażeni, będą musieli się izolo-
wać w domu, jednak nie będzie już 
tym zarządzał sanepid.
– Bardzo uważnie obserwowaliśmy 
to, co się dzieje z nowymi przypad-
kami w ostatnim tygodniu, jaki jest 
efekt powrotu dzieci do szkół i du-
żego napływu uchodźców. Z naszej 
perspektywy oba zjawiska nie przy-
czyniły się do przełamania tendencji 
spadkowej. Przyspieszenie spadków 
widać też na poziomie zleceń – za-
znaczył Niedzielski. Przyznał, że cały 
czas wykonywana jest duża liczba 
testów. Najważniejszym elementem 
jest sytuacja w szpitalach. Mimo zde-
cydowanie większej liczby zakażeń, 
maksymalnie zanotowano 20 tys. 
hospitalizacji. Niedzielski podkreślił, 
że zarówno sytuacja międzynaro-
dowa, jak i prognozy są pozytywne. 
– Przewidujemy, że do końca kwiet-
nia będziemy mieli redukcję zakażeń i 
hospitalizacji – powiedział. (klm)

•••
Zmarła 
Madeleine Albright
W wieku 84 lat zmarła w środę Ma-
deleine Albright, pierwsza w historii 
kobieta na stanowisku sekretarza 
stanu USA. Pochodząca z byłej Cze-
chosłowacji dyplomatka odegrała 
ważną rolę w procesie rozszerzenia 
NATO o Polskę, Czechy i Węgry. 
O jej śmierci poinformowali w za-
mieszczonym w mediach społeczno-
ściowych oświadczeniu jej najbliżsi. 
– Przyczyną śmierci był nowotwór. 
Była otoczona rodziną i przyjaciółmi 
– napisano w oświadczeniu
Madeleine Albright urodziła się 15 
maja 1937 roku w Pradze. Była cór-
ką czechosłowackiego dyplomaty 
Josefa Korbela i Anny Spiegel. Jej 
rodzina wyemigrowała do USA w 
1948 r., gdy Madeleine miała 11 lat. 
Po ukończeniu studiów na Wellesley 
College i doktoracie na uniwersy-
tecie Columbia Albright pracowała 
jako doradczyni wpływowego sena-
tora Edmunda Muskie, a następnie w 
Radzie Bezpieczeństwa Narodowego 
Białego Domu pod przewodnictwem 
Zbigniewa Brzezińskiego. Po objęciu 
prezydentury przez Billa Clintona 
w 1992 r. została mianowana jako 
ambasador USA przy ONZ, by w 
1997 r. objąć stanowisko szefowej 
dyplomacji. (klm)

W SKRÓCIE

Wystawa pełna pasji

Ni e t u z i n k o w e 
wydarzenie za-
powiada się w 
B o c o n o w i c a c h 

– w pomieszczeniach odno-
wionego w ostatnich latach 
Domu Polskiego w sobotę 
i niedzielę 2-3 kwietnia bę-
dzie można oglądać wystawę 
„Zatrzymać chwilę”, na któ-
rej zaprezentowane zosta-
ną zdjęcia wykonane przez 
członków miejscowego koła 
PZKO i opatrzone fragmenta-
mi zaolziańskiej literatury – 
do każdej planszy ze zdjęcia-
mi przydzielony został krótki 
fragment literacki autorów 
związanych z Boconowica-
mi (Władysław Sikora, Jacek 
Sikora, Marek Słowiaczek) i 
„gościnnie” Wilhelma Prze-
czka. Wydarzeniu będzie to-
warzyszył kiermasz książek organi-
zowany we współpracy z księgarnią 
państwa Wirthów oraz mini-kawia-
renka z domowymi wypiekami.

– Dostęp do techniki cyfrowej 
dobrej jakości jest łatwy, a coraz 
więcej osób poświęca się amator-
skiemu fotografowaniu zamiesz-
czając swoje zdjęcia na portalach 
społecznościowych. Dlatego chce-
my zaprezentować efekty tej pasji 
niektórych naszych członków – tłu-
maczą przedstawiciele koła w Boco-
nowicach. Przyznają, że dodatkowo 
pojawiła się myśl połączenia zdjęć i 
literatury. – Obecnie można zauwa-
żyć stopniowy zanik czytelnictwa, 
które przecież miało i nadal ma dla 
naszej grupy narodowej niepodwa-
żalne znaczenie – podkreślają. 

Wydarzeniem, jakie będzie mia-
ło miejsce w pierwszy weekend 
kwietnia, chcą nawiązać do trady-
cyjnych wystaw, a jednocześnie 
wnieść nową formę i treści. Pokażą 
dobre fotografi e, a zarazem spróbu-

ją przemówić do widzów językiem 
literatury, by przyczynić się w ten 
sposób do wzrostu zainteresowa-
nia słowem pisanym. Wystawa w 
Boconowicach ma także znaczenie 
integracyjne – oglądanie efektów 
pasji członków Miejscowego Koła 
PZKO jest w końcu okazją do spo-
tkań towarzyskich.

Za przygotowanie wystawy jest 
odpowiedzialna Danuta Branna. 
Układ grafi czny plansz wystawo-
wych opracował Norbert Dąbkow-
ski. Przy realizacji skorzystano z 
pomocy Ośrodka Dokumentacyj-
nego Kongresu Polaków. Realizację 
projektu wsparł fi nansowo Fun-
dusz Rozwoju Zaolzia Kongresu 
Polaków.

Wystawę „Zatrzymać chwilę” 
połączoną z kiermaszem książek 
będzie można oglądać w sobotę 2 
kwietnia w Domu Polskim w Bo-
conowicach od 15.00 do 18.00 oraz 
w niedzielę 3 kwietnia od 14.00 do 
18.00.  (klm)

• Jedna z plansz przedstawiająca prace 
Agnieszki Veleckiej. Fot.�NORBERT�DĄBKOWSKI

»Babylon« z Danutą Chlup
Telewizja Czeska wyemituje jutro o 
godz. 11.45 na kanale ČT 2 program 
z  cyklu „Bybylon”, którego boha-
terką będzie dziennikarka „Gło-
su” oraz autorka trzech powieści 
obyczajowo-historycznych Danuta 
Chlup. Zdjęcia do fi lmu kręcono 
m.in. w Żywocicach (w związku z 
tematem książki „Blizna”) oraz na 

terenach pokopalnianych w okoli-
cach Karwiny (tam toczy się akcja 
„Organisty z martwej wsi”). Kolejne 
emisje programu odbędą się 28 bm. 
o godz. 11.20, 30 bm. o godz. 19.10 
oraz 31 bm. o godz. 5.00. Po premie-
rze programu można go będzie tak-
że oglądać w Internecie na stronie 
TVC.  (r)

Chcą kształcić stomatologów 
Jest szansa, że już jesienią na Uni-
wersytecie Ostrawskim rozpoczną 
studia pierwsi adepci stomatologii. 
Przygotowania do otwarcia nowego 
kierunku na Wydziale Lekarskim 
są w toku. Finansowo wesprą kie-
runek województwo morawsko-ślą-
skie oraz miasto Ostrawa. – Stoma-
tologów brakuje nie tylko w naszym 
regionie, ale w całym kraju. Wierzę, 
że Uniwersytetowi Ostrawskiemu 
uda się uzyskać akredytację i dzięki 
temu liczba absolwentów stoma-
tologii wzrośnie – powiedział het-
man Ivo Vondrák. Dodał, że nowy 
kierunek musi dysponować zaple-
czem medyczno-technicznym na 
najwyższym poziomie, dlatego wo-
jewództwo i miasto Ostrawa wspo-
mogą go fi nansowo. Każde z  nich 

przeznaczy na ten cel po 14,3 mln 
koron. W sumie koszty przygotowa-
nia kierunku oraz stworzenia pod-
stawowego zaplecza są szacowane 
na 40 mln koron. 

Aktualnie trwa proces akredyta-
cji. Dokumentację akredytacyjną 
opiniuje m.in. Ministerstwo Zdro-
wia. – Chcemy, aby pierwsi studen-
ci rozpoczęli studia stomatologicz-
ne w Ostrawie już we wrześniu br. 
Jeżeli stanie się tak o rok później, 
wciąż – biorąc pod uwagę złożo-
ność całego procesu – będziemy 
to uważali za sukces – powiedział 
dziekan Wydziału Lekarskiego UO 
Rastislav Maďar. 

Uniwersytet ma przyjmować na 
nowy kierunek 20 studentów rocz-
nie.  (dc)

Polska wyrzuca 
rosyjskich dyplomatów
W środę rosyjski ambasador Sier-
giej Andriejew został wezwany do 
siedziby Ministerstwa Spraw Za-
granicznych w Warszawie, gdzie 
usłyszał, że 45 rosyjskich dyplo-
matów ma opuścić teren Polski. 
Łukasz Jasina, rzecznik MSZ, 
wyjaśnił, że taką decyzję o „bar-
dzo znaczącej redukcji personelu 
dyplomatycznego ambasady Fe-
deracji Rosyjskiej” Polska podjęła 
w koordynacji z sojusznikami. Ro-
syjscy dyplomaci i wskazany per-
sonel otrzymali polecenie opusz-
czenia terytorium RP w ciągu 
pięciu dni, a jedna osoba w ciągu 
48 godzin.

Jasina zaznaczył, że przyczyną 
podjęcia decyzji było prowadzenie 
przez pracowników placówki rosyj-
skiej działalności niezgodnej z pol-
skim prawem i naruszającej normy 
Konwencji Wiedeńskiej, czyli dzia-
łalności niezgodnej ze statusem 
dyplomatów. – Nielegalna działal-

ność tych dyplomatów może także 
stwarzać zagrożenie dla tych ludzi, 
którzy opuścili swój kraj, uciekając 
przed wojną, a u nas znaleźli ochro-
nę – dodał.

Zaznaczył też, że Rosja prowa-
dzi barbarzyńską wojnę przeciwko 
Ukrainie już od ponad trzech tygo-
dni, a Polska i inne państwa zacho-
du są traktowani przez Rosję jako 
kluczowy przeciwnik.

– Dalsze tolerowanie tego typu 
nielegalnej działalności służb ro-
syjskich stworzyłoby ogólne zagro-
żenie dla bezpieczeństwa Polski, 
ale także dla naszych sojuszników 
w NATO i Unii Europejskiej, z któ-
rymi koordynujemy tego typu dzia-
łania – podkreślił rzecznik MSZ.

Rosyjski ambasador Siergiej 
Andriejew po spotkaniu w MSZ w 
Warszawie w rozmowie z dzien-
nikarzami zapowiedział, że w tej 
sytuacji Rosja wyrzuci polskich dy-
plomatów ze swojego kraju. (klm)

• Nie od dziś wiadomo, że człowiek i pies to zgrany zespół. Jeden z młodych 
mieszkańców Łomnej Dolnej-Nowiny przygotowuje swojego czworonoga do 
kolejnych wyzwań...  (wot)

Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

W�najbliższą�niedzielę�nastąpi�zmiana�czasu�
z�zimowego�na�letni.�Wskazówki�zegarów�
przestawimy�z�godz.�2.00�na�3.00.�Oznacza�
to,�że�w�ten�weekend�będziemy�spać�o�godzi-
nę�krócej.
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Danuta Chlup

U
kraińscy uchodźcy, 
którzy przyjeżdżają 
do Bogumina z War-
szawy, co prawda 
także mogą liczyć 
na schronienie w 
dworcowych pocze-

kalniach lub w ogrzewanym namiocie 
Czeskiego Czerwonego Krzyża, ale o spo-
kojnej nocy i domowych pieleszach mogą 
tylko marzyć. Czeka ich dalsza wielogo-
dzinna podróż do miast docelowych oraz 
– co najgorsze – niepewna przyszłość.

Gorące serca  
i gorąca herbata 
– Jedziemy już trzy dni – mówi w po-
czekalni kobieta około pięćdziesiątki. 
Żebym zrozumiała – pokazuje liczbę 
na palcach. Ucieka z Ukrainy z córką i 
wnuczką. Dziewczynka ma dwa latka. 
Jak to dziecko w tym wieku, nie zasta-
nawia się nad tym, co będzie dalej, w 
tej chwili humor jej dopisuje, ponie-
waż w poczekalni jest specjalny kącik 
dla takich jak ona maluchów: materac, 
zabawki, chodziki. Dziecko od razu wy-

Noc zmęczonych ludzi 
Jest�chłodno,�temperatura�spadła�poniżej�zera.�Kiedy�z�kolegą�fotoreporterem�stoimy�o�1.30�na�peronie�dworca�
w�Boguminie,�czekając�na�przyjazd�pociągu�„Chopin”�z�Warszawy,�cieszę�się,�że�włożyłam�zimową�kurtkę,�ale�żałuję�
jednocześnie,�że�nie�zabrałam�też�czapki.�Ale�co�tam�–�za�chwilę�przejdziemy�do�hali�dworcowej,�a�nieco�później�
wrócimy�do�swoich�domów�i�wygodnych�łóżek.

rywa się do plastikowego motocykla. Po 
chwili już siedzi na nim okrakiem. 

– Z takim małym dzieckiem ciężko 
się jedzie, dobrze, że jesteśmy we dwie 
– mówi podchodząca do nas matka 
dziecka. W ręku trzyma kubek gorącej 
herbaty. 

Dowiaduję się, że jadą do Pilzna. 
Mają tam już znajomych. Poza tym w 
ogóle nie znają miasta i nie wiedzą, co 
je tam czeka. 

Ta część dworca przeznaczona jest 
dla matek z małymi dziećmi. Dla doro-
słych i starszych dzieci wydzielona jest 
inna poczekalnia. 

– Ale rodzin nie rozdzielamy – za-
strzega Petr Vachtarčík z bogumińskiej 
Straży Miejskiej. 

Wśród matek z maluchami siedzi sa-
motnie starszy pan, grubo po siedemdzie-
siątce. Powoli się podnosi i przechodzi do 
bufetu, gdzie wolontariusze oferują przy-
jezdnym za darmo ciepłe napoje, zupy 
oraz przekąski. Drżącą ręką wsypuje cu-
kier do kubka. Aż żal na niego patrzeć.

Jedna z wolontariuszek rozdaje dzie-
ciom czekolady. Na kilku półkach sto-
ją pudełka z mlekiem w proszku dla 
niemowląt i gotowe pokarmy w sło-

ikach. Na podłodze w poczekalni są 
pudła pełne odzieży dla dzieci, matki 
mogą wybrać to, co potrzebują. Z moż-
liwości tej jednak raczej rzadko korzy-
stają. 

Wolontariusze ADRY noszą poma-
rańczowe kamizelki z nazwą organi-
zacji. Zagaduję jednego z nich, rosłego 
mężczyznę. Pytam, czy często bywa na 
dworcu i w jaki sposób pomaga. 

– Ponieważ pracuję, pomagam tylko 
dwa razy w tygodniu. Najbardziej je-
steśmy potrzebni podczas przyjazdu 
pociągów, kobiety mają często małe 
dzieci, wózki, bagaże. A kiedy czekają 
na następne połączenie, dajemy im pi-
cie i jedzenie – mówi Jiří Zinecker z Or-
łowej. Dodaje, że niektórzy ludzie są w 
złym stanie psychicznym, zdezoriento-
wani, boją się, czy znajdzie się dla nich 
miejsce w pociągu, którym chcą konty-
nuować podróż. 

Na ławce w hali dworcowej, z dala 
od innych, ale na wszelki wypadek w 
maseczkach ochronnych, siedzi dwo-
je ludzi z  tablicą z  napisem Jw.org. To 
świadkowie Jehowy. Oni również są 
wolontariuszami, choć nic nie wskazu-
je na to, że zamierzają komuś pomagać. 

Siedzą i biernie czekają. Podchodzę do 
nich i pytam, jaka jest ich rola. 

– Gdyby przyjechał ktoś z  naszych, 
to mu pomożemy – tłumaczy zwięźle 
mężczyzna.

»Serce boli, że Ukraina  
taka splądrowana«
Uchodźcy zachowują się spokojnie, nie 
ma żadnych głośnych rozmów, krzy-
ków. Najwyżej jakieś dziecko się rozpła-
cze. Na twarzach maluje się zmęczenie. 
Długo nie zapomnę bardzo zmęczo-
nych i bardzo smutnych oczu rodzeń-
stwa w wieku szkolnym, chłopca i 
dziewczynki, którzy milcząco siedzą na 
ławce, podczas gdy ich babcia pyta wo-
lontariusza, czy potrzebuje biletów na 
dalszą podróż. Uspokaja się, gdy słyszy, 
że nie. 

Oprócz dwóch poczekalni Ukraiń-
com służy także ogrzewany namiot 
Czeskiego Czerwonego Krzyża, w któ-
rym dyżurują wolontariusze oddziału 
CCK z Karwiny oraz strażacy z Kopyto-
wa. 

– Kiedy ludzi jest więcej, część kieru-
jemy do namiotu. Dzisiaj nie ma takich 
tłumów, ale parę osób już tu zabrali-

śmy, żeby nie było takiego ścisku 
i ludzie mogli lepiej wypocząć – 
mówi Zuzana Helisowa z CCK. 

W namiocie młoda matka karmi 
dziecko piersią. Tu ma zdecydo-
wanie więcej prywatności niż w 
pełnej poczekalni. Inna kobieta, 
w starszym wieku, popija z kubka 
gorącą herbatę. Czeka na pociąg do 
Wiednia. Strażak informuje ją, że 
skład odjedzie za dwadzieścia mi-
nut. Obiecuje jej, że zaprowadzi ją 
na peron. 

Kobieta to Marija, ma 61 lat i 
mieszka w okolicach Lwowa. Po-
dróżuje sama. Zna trochę język pol-
ski, co ułatwia nam rozmowę. 

– Córka wyjechała już do Wied-
nia, do znajomych. Teraz ja tam 
jadę. Prosiłam jeszcze średnią cór-
kę, aby jechała ze mną. Ona także 
ma dwoje dzieci, ale na razie nie 
chce się ruszać, żeby nie zostawić 
mieszkania. U nas na razie jest niby 
spokojnie, ale 20 kilometrów od 

Lwowa był atak na lotnisko wojsko-
we. Wczoraj z córką rozmawiałam, 
mówiła, że sześć razy był alarm. 
Mam nadzieję, że się zdecyduje na 
wyjazd – opowiada Ukrainka o ła-
godnej, sympatycznej twarzy. 

Przekonuje, że jak tylko wojna 
się skończy, chciałaby wrócić do 
domu. Podobno także inne kobiety, 
które spotkała w pociągu, mówiły 
to samo. W kraju zostawiły prze-
cież mężów, braci, często rodziców 
w podeszłym wieku. Marija była 
świadkiem smutnego pożegnania. 
Mężczyzna z miasta oddalonego 
kilkaset kilometrów od polskiej 
granicy zawiózł tam żonę i dziecko, 
a sam musiał wracać. 

– Serce boli – powtarza Marija 
kilkakrotnie podczas naszej roz-
mowy. – Serce boli, kiedy widzę 
w Polsce piękne, czyste miasta, a 
Ukraina jest taka splądrowana. 

Kobieta się uśmiecha, opowiada-
jąc o Polsce. Kiedyś podobno przez 

kilka lat tam pracowała. A teraz 
nie szczędzi pochwał pod adresem 
Polaków niosących pomoc jej roda-
kom. 

– Wszystko jest dobrze zorgani-
zowane, wszędzie jest czysto. Nie 
spodziewaliśmy się, że aż tak to bę-
dzie tutaj wyglądało – mówi z prze-
konaniem. 

Przyglądam się uchodźcom z 
XXI wieku i porównuję ich położe-
nie do sytuacji ludzi uciekających 
przed wojną przed 80 laty. Dzisiej-
si migranci dzięki nowoczesnym 
technologiom nie tracą kontaktu 
z bliskimi, nie są odcięci od infor-
macji. 

Ale nie zawsze to jest atutem. 
Kiedy wróg zbombarduje ich mia-
sto, widzą to na fotografiach w In-
ternecie. Kilka dni temu do Bogu-
mina przyjechała kobieta, która w 
pociągu dowiedziała się, że jej mąż 
zginął na froncie. Była kompletnie 
załamana. 

Znajdź�nas�
na Facebooku



Znajdź�nas�
na YouTubie
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Ta pomoc wciąż 
będzie potrzebna
Kryzys�migracyjny�stawia�na�nogi�wszystkie�organizacje�dobroczynne�z�naszego�regionu.�
Rozmawiamy�z�Romaną�Bélową,�zastępcą�dyrektora�ds.�pracy�socjalnej�i�zarządzania�
projektami�Diakonii�Śląskiej.

Beata Schönwald

Jak inwazja Rosji na Ukrainę zmieni-
ła działalność Diakonii Śląskiej?
– Kiedy tylko dowiedzieliśmy się 
o tym, co wydarzyło się na Ukra-
inie, od razu ukierunkowaliśmy 
nasze działania na pomoc oby-
watelom Ukrainy. Zarówno tym, 
którzy zostali w swoim kraju, jak 
i tym, którzy go opuścili. W tym 
kierunku zmierzają nasze obecne 
inicjatywy, pod tym kątem dzia-
łają również nasze poradnie oby-
watelskie. Tuż po wybuchu wojny 
ogłosiliśmy zbiórkę pieniężną. 
Zebrane podczas niej środki prze-
znaczamy na pracę z uchodźcami, 
której celem jest m.in. integracja. 
Ludzie, którzy przychodzą do 
nas, muszą najpierw zorientować 
się w sytuacji, poznać nieznane 
im dotąd środowisko, odmienne 
realia, zaznajomić się z językiem 
czeskim, dowiedzieć na temat 
możliwości zdobycia pracy, wy-
słania dzieci do szkoły czy przed-
szkola. Celem zbiórki jest również 
wsparcie miejscowych ludzi, któ-
rzy oferują im dach nad głową, 
poświęcają swój czas, służąc tłu-
maczeniami i towarzysząc im w 
załatwianiu urzędowych spraw.

Jak ukraińscy uchodźcy mogą do-
wiedzieć się o oferowanej przez was 
pomocy?
– Informujemy o niej głównie 
w mediach społecznościowych. 
Do pierwszej grupy ukraińskich 
kobiet dotarliśmy jednak głów-
nie dzięki osobistym kontaktom 
z  ludźmi, którzy przyjęli uchodź-
ców, a także dzięki kontaktom 
z miejscowymi Kościołami. Pierw-
sze spotkanie odbyło się w piątek 
11 marca w Czeskim Cieszynie 
z  udziałem 21 mam i dzieci. Od 
tego czasu zorganizowaliśmy kil-
ka takich wspólnych „kawiarni”. 
Kiedy mamy rozmawiają przy 
herbacie lub kawie, dzieci mają 
własny program przygotowany 
przez naszych wolontariuszy. Za-
częliśmy od zabaw, ale było też 
np. spotkanie z psami służącymi 
do kanisterapii. Na razie badamy 
potrzeby tych ludzi. Niektóre są 

specyfi czne. Pojawiło się już np. 
zapotrzebowanie na pomoc oso-
bom niepełnosprawnym. 

Jak udaje się wam porozumiewać z 
kobietami z Ukrainy?
– Próbujemy różnych sposobów i 
różnych języków. W Czeskim Cie-
szynie korzystamy z pomocy na-
szej koordynatorki, która dawniej 
mieszkała na Ukrainie, od dłuższe-
go czasu żyje jednak w Republice 
Czeskiej. Z Ukrainy pochodzi rów-
nież inna nasza pracownica, która 
w ośrodku Społeczności Chrze-
ścijańskiej i Śląskiego Kościoła 
Ewangelickiego Augsburskiego 
Wyznania „Karmel” pomaga obec-
nie uchodźcom m.in. w zakresie 
tłumaczeń oraz załatwiania spraw 
administracyjnych. W lepszej ko-
munikacji z pewnością pomoże 
również kurs języka czeskiego, któ-
ry będziemy uruchamiać pod ko-
niec tego miesiąca.

Na wieść o wybuchu wojny na Ukra-
inie różne stowarzyszenia, szkoły, 
fi rmy zaczęły organizować rozmaite 
zbiórki. Czy te rzeczy nadal są po-
trzebne? 
– Równolegle ze zbiórką pieniężną 
Diakonia Śląska ogłosiła zbiórkę 
materialną, której celem było uzu-
pełnienie magazynów jej Ośrodka 
Pomocy Żywnościowej i Material-
nej. Te artykuły nadal są potrzeb-
ne, dlatego na pewno nie możemy 
ustawać w tych działaniach. Oprócz 
żywności z długim terminem przy-
datności do spożycia, takich jak ma-
karon, cukier, ryż, konserwy, pasz-
tety, herbaty czy soki, obserwujemy 
duże zapotrzebowanie na artykuły 
drogeryjne. Ludzie, którzy ucieka-
ją przed wojną, często przychodzą 
z jedną torbą czy nawet torebką. Nie 
mają mydła, pasty i szczoteczki do 
zębów. Pośpiech, z jakim opuszczali 
swoje domy, nie pozwolił im na to, 
żeby spakowali podstawowe arty-

kuły higieniczne. W tym celu zawią-
zaliśmy współpracę z wojewódzkim 
Centrum Pomocy Ukrainie i zawieź-
liśmy do Ostrawy już pierwszą dużą 
dostawę tych rzeczy. Póki wojna 
będzie trwać i ludzie będą ucie-
kać z  Ukrainy, pomoc materialna 
będzie nadal konieczna. Teraz np. 
pilnie poszukiwane są przybory ku-
chenne – garnki, rondle, patelnie, 
sztućce, kubki i talerze, a także arty-
kuły szkolne dla dzieci. 

Gdzie można przynieść te rzeczy? 
– Diakonia przyjmuje pomoc mate-
rialną w kilku miejscach. W Trzyńcu 
jest nim centrum zborowe „Hutnik”, 
w Czeskim Cieszynie noclegownia 
„Bethel” przy ulicy Fabrycznej, w 
Ligotce Kameralnej dom seniorów 
„Sarepta”, w Ostrawie mamy punkt 
zbiorczy przy ulicy Sztramberskiej, 
natomiast we Frydku-Mistku pomoc 
materialną należy kierować bezpo-
średnio do Ośrodka Pomocy Żyw-

nościowej i Materialnej przy ulicy 
Przyborskiej. Kryzys uchodźczy do-
tyczy jednak nie tylko krajów sąsia-
dujących z Ukrainą, ale też jej samej. 
Dlatego wspólnie ze Śląskim Kościo-
łem Ewangelickim oraz Chrześcijań-
ską Akademią Młodych z Frydlantu 
nad Ostrawicą organizujemy dosta-
wy pomocy humanitarnej również 
na Ukrainę. Jesteśmy w kontakcie 
z jedną z miejscowych organiza-
cji, której przekazujemy pomoc, a 
ona później rozwozi ją w głąb kraju. 
Ostatnie tygodnie pokazały, że na 
Ukrainie jest duża grupa ludzi, któ-
rzy nie chcą opuścić swojej ojczyzny. 
Jednak w obawie przed wojną prze-
nieśli się w zachodnie rejony kraju, 
gdzie na razie nie ma bombardowań. 
Ta część Ukrainy zalana jest obecnie 
falą uchodźców, którzy również po-
trzebują konkretnego materialnego 
wsparcia.

Czy jako organizacja chrześcijańska 
służycie również duchowym wspar-
ciem?
– Od samego początku regularnie 
modlimy się o pokój na Ukrainie, 
o siłę dla osób, które znalazły się w 
tej trudnej sytuacji. Nasi duchowni 
proponują indywidualne rozmowy. 
Myślę jednak, że nie chodzi tylko o 
uchodźców. Wszyscy żyjemy w nie-
pewności, ludzie tracą grunt pod 
nogami. Świadczący usługi na rzecz 
osób psychicznie chorych obserwu-
ją, że rośnie liczba stanów depresyj-
nych. Niestety, ten trend będzie się 
utrzymywał również w przyszłości. 
Z  jednego kryzysu – koronawiru-
sowego, weszliśmy bowiem bezpo-
średnio w drugi kryzys – związany 
z  wojną na Ukrainie. Przedstawi-
ciele tzw. profesji pomocowych nie 
mają chwili wytchnienia. Z  jednej 
strony to zaangażowanie przynosi 
im wiele satysfakcji, z drugiej strony 
mogą się już czuć zmęczeni. Dlatego 
również z myślą o nich rozpoczyna-
my kampanię w mediach społecz-
nościowych na rzecz zdrowia psy-
chicznego. Razem z naszą psycholog 
będziemy poruszać różne aktualne 
tematy. Będziemy rozmawiać m.in. 
o tym, jak stawić czoła strachowi i 
obawom przed przyszłością, jak wal-
czyć ze smutkiem i tym podobnymi 
negatywnymi uczuciami. 

●●●

Z jednego kryzysu – 

koronawirusowego, 

weszliśmy 

bezpośrednio 

w drugi kryzys – 

związany z wojną 

na Ukrainie

• Romana Bélowa przynosi uchodźcom szeroki uśmiech. Fot. BEATA SCHÖNWALD
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Zbiórkę pomocy mate-
rialnej dla uchodźców z 
Ukrainy zorganizował pod 
koniec ubiegłego tygodnia 

brneński ośrodek Sekcji Akade-
mickiej „Jedność”. Darów było tak 
dużo, że zmieściły się do czterech 
samochodów. Część rzeczy trafi ła 
już do konkretnych ukraińskich 
rodzin.

– Pomysł zrodził się w gronie 
SAJ-owiczów. W jego realizację za-
angażowali się również nasi znajo-

mi, którzy przyjechali tutaj na stu-
dia ze Słowacji i Ukrainy. W ciągu 
kilku dni 20 osób dostarczyło ok. 
150 kilogramów ubrań, zabawek 
i dań w słoiczkach dla niemow-
ląt. Później przez dwa popołudnia 
ośmioro z nich segregowało te rze-
czy według rozmiarów i pakowało 
w pudła, które później rozwieźli-
śmy w różne miejsca – przybliżył 
Adam Ligocki z brneńskiego SAJ-u.

Część została przekazana kon-
kretnych uchodźcom z Ukrainy, 

część zawieziono m.in. do Cen-
trum Pomocy Ukrainie na Tere-
nach Wystawowych. Codziennie 
przewija się tam ponad tysiąc osób, 
w związku z czym zapotrzebowa-
nie jest ogromne.

– W Brnie panuje obecnie specy-
fi czny klimat solidarności z Ukra-
iną – zauważył Ligocki. (sch)

• Jeden z zapakowanych samocho-
dów. Fot. ARC

Dzieci są w piwnicy, razem 
z ziemniakami. Rozumiesz? 
Ciała�zabitych�ludzi�leżą�na�ulicach.�Obok�nich�chodzą�psy.�To�jest�straszne�–�pani�Maria�płacze,�gdy�relacjonuje�
ostatnie�dni�przed�wyjazdem�z�Ukrainy.�Od�kilku�dni�jest�już�bezpieczna�w�Polsce,�w�gminie�Istebna.�

Łukasz Klimaniec

R
elacje osób, któ-
re w ostatnich 
dniach przyje-
chały z Ukrainy 
do Polski, są dra-
matyczne, na-
znaczone łzami 

i przepełnione bólem. 
– Pierwsze osoby z Ukrainy, które 

pojawiły się u nas, słyszały odgłosy 
bombardowania, ale zdążyły przed 
tym uciec. Nie widziały takich 
scen, o jakich opowiadają ci, któ-
rzy teraz dopiero docierają. To są 
ludzie przerażeni, dotknięci wojną 
– mówi Mariusz Bogdał, właściciel 
Dworu Bogdałów w Koniakowie 
w gminie Istebna, gdzie aktualnie 
przebywa 65 osób, które musiały 
uciekać z Ukrainy. W zdecydowa-
nej większości to matki z dziećmi.

Dramat Czernihowa
Kasia ma 32 lata. Z Kijowa do gmi-
ny Istebna przyjechała 5 marca. Po-
dróż do Polski zajęła jej 52 godziny. 
Jej siostra Oksana (39 lat) z dwójką 
dzieci w wieku 5 i 7 lat bezpiecznie 
dotarły 10 marca (aktualnie zna-
lazła schronienie w Katowicach). 
Ich mama, Maria (62 lata), ze znisz-
czonego przez Rosjan Czernihowa 
przyjechała jako ostatnia, tydzień 
temu, w sobotę 19 marca. Po 35 go-
dzinach podróży szczęśliwie dotar-
ła do Koszyc, skąd przez Żylinę mo-
gła dostać się do Zwardonia. Tam 
pojechali po nią córka i właściciel 
Dworu Bogdałów . 

– Sytuacja w Czernihowie i oko-
licy jest bardzo trudna. Nasz dom, 
dom babci, są zniszczone. Sąsie-
dzi żyją bez wody, bez gazu, bez 
prądu. Ciała zabitych ludzi leżą na 
ulicach. Obok nich chodzą psy. To 
jest straszne… – pani Maria płacze, 
gdy relacjonuje ostatnie dni przed 
wyjazdem z Ukrainy. 

Zdawkowo opowiada o strachu po-
dróży w kolumnie dziewięciu samo-
chodów przez zaminowane tereny, 
gdy każda kolejna chwila spędzona 
w pojeździe mogła być tą ostatnią. 

Zawiesza głos, by pozwolić spłynąć 
łzom, gdy mówi o półlitrowej butel-
ce z wodą, do której ustawiało się 
dziewięć osób. I każdy dostawał tyl-
ko po łyku, niemal po kropelce. 

– Wszystko tam jest zniszczone: 
dom, szpitale, przedszkola, uni-
wersytet – mówi o Czernihowie. 

Pokazuje w telefonie zdjęcie da-
chu rozbitego odłamkami pocisku, 
rozprutego rakietami bloku, w któ-
rym po rosyjskimi ataku zginęło 35 
osób. Na kolejnym zdjęciu widać jej 
wnuki siedzące w piwnicy, w domu 
babci w obwodzie czernihowskim.

– Rozumiesz to? W piwnicy u 
babci. Dzieci i ziemniaki. Tak tam 
siedzieli, kryjąc się przed nalotem 
– mówi Kasia, która dzięki znajo-
mości języka polskiego pełni rolę 
tłumacza w Dworze Bogdałów. 
Przyznaje, że telewizyjne relacje 
nie pokazują całej skali zniszczeń 
w Czernihowie. Ale oni dostają 
zdjęcia od znajomych, którzy tam 
zostali. Widzą m.in. zniszczony 
przez Rosjan most, którym miała 
dotrzeć pomoc humanitarna i do-
starczyć wodę.

– Mamy wspaniałego mera. Po-
wiedział, że w ciągu dwóch dni moż-
na będzie to odbudować. Ale sama 
nie wiem… W ciągu pięciu lat pięk-
nie odnowił nasze miasto. Zabytki, 
atrakcje dla turystów. Tam było na-
prawdę pięknie – mówi Kasia. 

12 godzin na stojąco
Ania ma 24 lata. W Kijowie zajmo-
wała się stylizacją paznokci. Zna 
się na tym i ma talent. Rosyjska na-
paść zmieniła jednak wszystko. 

– Gdy to się zaczęło, sytuacja w 
moim sąsiedztwie nie była najgor-
sza. Ale i tak się bałam. Nasłuchi-
wałam wiadomości, bo nikt nie wie-
dział, co się wydarzy. Postanowiłam 
z moją mamą opuścić dom i wyje-
chałyśmy. Do Lwowa – opowiada.

Kijów od Lwowa w linii prostej 
dzieli ok. 470 kilometrów. Podróż 
pociągiem zwykle zajmuje około 
6 godzin, ale Ania z mamą jechały 
prawie dwa razy dłużej, bo pociąg 
był przepełniony.

– Większość drogi spędziłyśmy 
na stojąco. Było bardzo dużo ludzi, 
niesamowicie duszno. Nie było wy-
godnie, ale świadomość, że jechali-
śmy w bezpieczne miejsce, poma-
gała nam – przyznaje.

Po przyjeździe do Lwowa nie 
wiedziały, gdzie się udać. Wtedy 
pierwszy raz pomyślały o wyjeździe 
do Polski. Ania nie ukrywa, że dla 
jej mamy opuszczenie rodzinnego 
domu było bardzo trudne. 

– Dla mnie przeprowadzka do in-
nego kraju to nie kłopot. Ale mama 
nie chciała. Dlatego szukałyśmy 
mieszkania na miejscu – przyznaje 
24-latka.

Dzięki znajomemu znalazły lo-
kum, ale gdy okazało się, że mają ze 
sobą psa, właścicielka kazała im się 
wyprowadzić. Znowu więc wróciły 
do Lwowa i zdecydowały, że jednak 
pojadą do Polski, bo tam jest bez-
pieczniej. 

– Osiem godzin czekałyśmy na 
pociąg. Było zimno i trzeba było 
stać cały czas. Ale i tak miałyśmy 
szczęście, bo inni czekali po 12, a 
nawet 15 godzin. Przy życiu trzy-
mała nas myśl, że jedziemy w bez-
pieczne miejsce. Ta świadomość 
pomogła nam przetrwać. Widzia-
łam wiele starszych osób i dzieci. 
Oni wszyscy dawali radę. Sama nie 
wiem, jak. To tak, jakby w człowie-
ku była jakaś siła: masz cel i wiesz, 
że musisz tam stać i czekać. Dwie 
godziny? OK. Damy radę. Potem 
cztery, pięć, sześć godzin? I zdajesz 
sobie sprawę, że musisz to jakoś 
przetrzymać – przyznaje.

Podróż pociągiem do Polski za-
jęła im 25 godzin. Ale było lepiej, 
bo w przedziale, w którym jechało 
osiem osób, było ciepło i mogły się 
przespać. 6 marca dotarli do Kato-
wic. Na dworcu było wielu wolon-
tariuszy mówiących po ukraińsku. 

– Poszłam do punktu informacji i 
poprosiłam o mieszkanie dla mnie i 
mamy oraz psa. Czekałyśmy może 
dwie godziny i kazano nam wsiąść 
do autobusu. Nie wiedziałam, gdzie 
dokładnie jedziemy, ale podoba mi 
się tu. Okolica jest bardzo ładna i 

spokojna, choć jest kłopot z komu-
nikacją. Nie ma taksówek, są tylko 
autobusy – przyznaje. 

Każda pomoc się przyda
Przekrój osób, które znalazły 
schronienie w Dworze Bodgałów w 
Koniakowie, jest różny – od 2-mie-
sięcznego dziecka, po 76-letnią 
seniorkę. Jedna kobieta jest w za-
awansowanej ciąży, inna w pierw-
szym trymestrze. Są osoby z Kijo-
wa, Czernihowa, okolic Charkowa. 
Mariusz Bogdał, właściciel obiektu, 
tłumaczy, że grupa uchodźców zo-
stała przydzielona przez Starostwo 
Powiatowe w Cieszynie. Niektórzy 
po krótkim pobycie zdecydowali 
się udać na zachód Europy. Pozo-
stali czekają, co będzie dalej. – Są w 
„zawieszeniu”. Nie bardzo wiedzą, 
co teraz robić – przyznaje.

Utrzymanie takiej grupy i opie-
kowanie się nią to ogromny wysi-
łek i odpowiedzialność. Najwięk-
szym wyzwaniem jest udzielanie 
pomocy lekarskiej i zaopatrzenie 
uchodźców w leki, których nazwy 
są przeważnie w języku ukraińskim 
i trzeba znaleźć ich polskie odpo-
wiedniki. Dzięki staraniom staro-
stwa w obiekcie był lekarz z Ukra-
iny, który przeprowadził wywiad 
medyczny, a osobom potrzebują-
cym dostarczono niektóre lekar-
stwa. Ale potrzeby wciąż są spore. 
Choć pomoc, jaka płynie ze strony 
mieszkańców Trójwsi Beskidzkiej, 
jest bardzo duża (zorganizowano 
m.in. zbiórkę materiałów higie-
nicznych, odzieży, słodyczy), na 
dłuższą metę może jej nie wystar-
czyć. W Dworze Bogdałów przy-
znają, że potrzebne są nie tylko leki 
(np. na przeziębienie, syropy i tym 
podobne), ale i termometry, ciśnie-
niomierze, pulsoksymetry, a także 
laptopy dla dzieci do nauki zdalnej 
oraz karty SIM do telefonów, by 
uchodźcy mogli skontaktować się 
ze swoimi bliskimi. – Przyjmiemy 
każdą pomoc, zwłaszcza tę zwią-
zaną z transportem. Ci ludzie prze-
cież potrzebują dostać się np. do 
urzędu, fotografa, lekarza – przy-
znaje Bogdał.

Miasto bohaterów
Pani Maria przyjechała do Polski 
ubrana tylko w to, co zdołała na sie-
bie włożyć. Dzięki ofi arności ludzi 
mogła otrzymać cieplejszą odzież. 

Co dalej? Sama nie wie. W Ukrainie 
został jej mąż Aleks. O kontakt z 
nim nie jest ławo, bo tylko on może 
do nich zadzwonić. Kasia ze swoim 
mężem, który został w Kijowie, są 
natomiast w stałej łączności.

Obie nie potrafi ą zrozumieć, dla-
czego NATO nie chce zamknąć nieba 
nad Ukrainą. Przecież wtedy ukraiń-
skie siły na lądzie szybko rozprawiły-
by się z rosyjskim agresorem. Woło-
dymyr Zełenski to dla nich bohater, 
choć Kasia nie ukrywa, że w przeci-
wieństwie do mamy, nie głosowała na 
niego, bo była sceptycznie nastawio-
na. – Teraz mam dla niego duży po-
dziw i szacunek. To bohater – mówi. 

– Proszę też to napisać: Czerni-
hów to miasto bohaterów – mówi 
pani Maria. – I mer naszego miasta 
to też bohater – dodaje. 

Myśliwce nad głowami
Grupa�uchodźców�znajduje�się�także�
w�Domu�Dzieci�i�Młodzieży�w�Trzyń-
cu-Głuchowej,�który�władze�miasta�
przeznaczyły�na�potrzeby�osób�
uciekających�z�Ukrainy�przed�wojną.�
Obiekt�dysponuje�39�miejscami,�
ale�w�razie�potrzeby�może�zmieścić�
się�w�nim�50�osób.�Przebywają�tam�
matki�z�dziećmi.�Są�m.in.�prawniczka,�
ekonomistka,�położna.�Wśród�nich�
32-letnia�Káťa,�mieszkanka�Kijowa.�
Uciekła�z�kraju�z�8-letnim�synem�
i�4-letnią�córką.�Zostawiła�matkę�i�
męża,�który�dotąd�prowadził�fi�rmę�
budowlaną,�a�teraz�bierze�udział�w�
walkach.�–�Kiedy�myśliwce�zaczęły�
latać�nisko�nad�naszymi�głowami,�a�
w�schronach�usłyszeliśmy�wybuchu�
spadających�bomb,�nie�czekaliśmy�
i�od�razu�skorzystaliśmy�z�okazji�
opuszczenia�miasta.�Podróż�była�
długa�i�stresująca,�ale�teraz�jesteśmy�
bezpieczne�–�powiedziała�Káťa.�
Wraz�z�innymi�mamami�w�pełni�dba�
o�funkcjonowanie�ośrodka�–�od�go-
towania,�po�sprzątanie.�–�Panie�są�
bardzo�niezależne,�chcą�być�aktywne�
i�nie�potrzebują�nikogo,�kto�by�się�
nimi�specjalnie�zajmował�–�oceniła�
Věra�Palkovská,�prezydent�Trzyńca.�
Prywatna�fi�rma�zapewnia�na�własny�
koszt�wyżywienie�lub�transport�z�
Głuchowej�do�Nydka�lub�Trzyńca,�
gdzie�Ukraińcy�mogą�załatwić�urzę-
dowe�sprawy,�kupić�podstawowe�ar-
tykuły�lub�spróbować�skontaktować�
się�z�bliskimi.�

• Pani Maria z córką Kasią od kilku dni 
są wreszcie razem.

• Mariusz Bogdał, właściciel Dworu Bog-
dałów w Koniakowie, w którym przeby-
wa 65 uchodźców z Ukrainy. 
Zdjęcia: ŁUKASZ KLIMANIEC
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ANKIETA

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

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

GŁOSIK I LUDMIŁKA

Sceniczny kolaż 
o mieście nad Olzą 
Teatrzyk�„Bum�Trach”,�działający�przy�Szkole�Podstawowej�z�Polskim�
Językiem�Nauczania�w�Czeskim�Cieszynie,�wystawił�w�ubiegły�
czwartek�na�„Strzelnicy”�pierwszą�po�dwóch�latach,�a�równocześnie�
prawdopodobnie�ostatnią�swoją�premierę.�Spektakl�„Moje�miasto”�
zasłużenie�zebrał�gorące�brawa.

Danuta Chlup

C
zym byłby Czeski 
Cieszyn, gdyby 
miał być zwierzę-
ciem? Jaką byłby 
rośliną, a jakim 
kolorem? Na te 
między innymi 

pytania szukali odpowiedzi mło-
dzi aktorzy. Przede wszystkim 
jednak, za pomocą maszyny cza-
su, przenosili się w różne okresy 
historii Cieszyna i Czeskiego Cie-
szyna. Udało im się w dowcipny, 
a zarazem dosadny sposób przed-
stawić nie tylko radosne, ale też 
trudne momenty z historii mia-
sta. Był podział Cieszyna przed 
102 laty, surowe kontrole przy 
przekraczaniu granicy w czasach 
komuny, jak również – z wyda-
rzeń bliskich czasowo – zamknię-
ta granica z powodu pandemii 
koronawirusa. Wszystko to przed-
stawione krótko, symbolicznie i 
ciekawie pod względem wizual-
nym. Twórcy spektaklu nazwali 
go „czeskocieszyńsko-cieszyń-
skim kolażem scenicznym”. 

Autorem przedstawienia byli 
wszyscy członkowie zespołu. 
Dzieci, tworząc scenariusz, same 
dochodziły do faktów, słuchając 
wspomnień rodziców i dziadków. 
Dramaturgią i reżyserią zajęła się 

k i e r o w n i c z -
ka teatrzyku, 
nauczycielka 
Maria Szyma-
nik. 

R e ż y s e r -
ka została po 
przedstawie-
niu obsypana 
kwiatami, na-
tomiast dzie-
ci otrzymały 
słodycze oraz 
plecaki z logo 
miasta. Sło-
wa podziwu 
kierowali do 
wykonawców 
m.in. burmistrz Czeskiego Cie-
szyna Gabriela Hřebačkowa oraz 
dyrektor szkoły Marek Grycz. 

– Premiera miała się odbyć 
przed dwoma laty. Nie było to 
jednak możliwe. Historia pisze 
się dalej, a COVID-19 pasował 
akurat do naszego tematu, dla-
tego włączyliśmy go do spekta-
klu. Podczas zamknięcia granicy 
w 2020 roku dzieci poczuły na 
własnej skórze to, o czym grały, 
i to było ciekawe doświadczenie 
– powiedziała „Głosowi” Maria 
Szymanik. 

Dla młodych aktorów ubiegły 
tydzień był bardzo pracowity. Od 
poniedziałku do środy szlifowali 

przedstawienie przed premierą, 
w czwartek trzykrotnie wystawili 
spektakl: dwa razy dla kolegów 
i koleżanek szkolnych, po połu-
dniu dla szerszej publiczności – 
rodziców, dziadków oraz sympa-
tyków szkoły. 

Maria Szymanik zdradziła, że 
jej współpraca z teatrzykiem do-
biega końca. Od pewnego czasu 
nie pracuje już w szkole, stała się 
zawodową opiekunką zastępczą 
niemowląt, którymi rodzice się 
nie opiekują i ta pracochłonna 
misja uniemożliwia jej prowa-
dzenie teatru. Ma jednak nadzie-
ję, że znajdzie się ktoś, kto będzie 
kontynuował jej dzieło.  

● Aktorzy cofnęli się do czasów Piastów. 

Sportowe 
półkolonie 
Dopiero co zaczęła się 

wiosna, a Miejski Klub 
Sportowy w Orłowej już 
ma gotową propozycję 

na wakacje. Gotowy jest plan let-
nich półkolonii, w których mogą 
wziąć udział także dzieci, które 
nie należą do klubu. 

– Podczas siedmiu turnusów 
dzieci będą nabywały lub udo-
skonalały swoje umiejętności 
we wszystkich dyscyplinach 
sportowych, które są uprawiane 
w MKS, czyli w piłce nożnej, ho-
keju, baseballu. Spróbują także 
sił w biatlonie letnim, turystyce 
oraz lekkoatletyce. Poza tym bę-
dziemy chodzili na kryty basen, 

żeby poprawić kondycję albo na 
przykład potrenować najlepsze 
ślizgi na toboganie. Nie będzie-
my cały czas na boisku, wypocz-
niemy przy grach planszowych 
i z książką. W planach są także 
wyprawa na łono natury oraz 
odwiedziny popularnego Dino-
Parku – opisał program dyrektor 
Miejskiego Klubu Sportowego 
Michal Kozák. 

Zgłoszenia przyjmowane są od 
dzieci w wieku 6-12 lat. W każ-
dym turnusie może wziąć udział 
20 osób. Informacji można za-
sięgnąć u kierownika półkolonii, 
wysyłając e-maila na adres: jiri.
pavlat@msk-orlova.cz.  (dc)

Z lupą na krokusy

Mocno świecące słońce optymistycznie nastroiło Głosika i Ludmiłkę. 
Skrzaty pełne były energii i chęci wyruszenia na łono natury. 

– Chodźmy poszukać krokusów! Niektórzy ludzie wrzucają takie 
ładne zdjęcia na Instagrama, to może też jakieś zrobimy. A przy okazji 
się przewietrzymy i nałykamy witaminy D z promieni słonecznych – 
zaproponowała Ludmiłka. 

Głosik chętnie się zgodził. Nim wyruszyli na spacer, posmarowali 
jeszcze twarze kremem, bo wiadomo, że wiosenne słońce jest ostre i 
łatwo się spalić. Kiedy stali już w drzwiach, Głosik zawrócił do pokoju. 
Wrócił z lupą. 

– A po co ci ona? – spytała zaskoczona Ludmiłka. 
– Przekonasz się – odpowiedział zagadkowo. 
Skrzaty słusznie pomyślały, że krokusy najłatwiej będzie znaleźć w 

dużym parku nad rzeką. Pamiętały, że w poprzednim roku sporo ich 
tam kwitło. Niestety zdążyły zapomnieć, w którym miejscu. 

W bramie parku Głosik wyciągnął z kieszeni lupę. Na jego twarzy 
malował się triumfalny wyraz. 

– Teraz zobaczysz, na co się przyda – powiedział. 
Ludmiłka w osłupieniu przyglądała się Głosikowi, jak posuwa się 

powoli przed siebie, pochylony nisko nad ziemią i wypatruje przez 
lupę wiosennych kwiatów. Miała ochotę parsknąć śmiechem, ale za-
miast tego wzruszyła tylko ramionami, rzuciła „Ja rozejrzę się gdzie 
indziej” i ruszyła przed siebie. 

Głosik został w tyle, powoli penetrując trawnik kawałek po kawałku. 
Ludmiłka tymczasem szła przed siebie, ogarniając wzrokiem większe 
obszary. Minęło dziesięć minut i dotarła do celu. Przed jej oczami roz-
ciągała się duża przestrzeń pokryta mnóstwem fi oletowych i żółtych 
krokusów. Wyjęła z kieszeni komórkę i zadzwoniła do Głosika: – Już 
mam krokusy! Jest ich tu cała połać, w pobliżu fontanny.

Ten za chwilę dołączył do Ludmiłki, trochę niezadowolony, że to nie 
jemu udało się odkryć krokusy. Ale kiedy zobaczył przed sobą kwieci-
sty dywan, nastrój od razu mu się poprawił.  (dc)

Rys. WŁADYSŁAW OWCZARZY

● Czym jest zamknięta z powodu koronawirusa granica, dzieci przekonały się na 
własnej skórze. Zdjęcia: DANUTA CHLUP

Śpiewajcie dalej, 
bez względu na wynik
Za�nami�eliminacje�XVII�Festi�walu�Piosenki�Dziecięcej.�Przez�dwa�dni�w�czeskocieszyńskim�ośrodku�kultury�
„Strzelnica”�walczyło�o�udział�w�hawierzowskim�fi�nale�ponad�sześćdziesięciu�solistów,�sześć�duetów�i�dwa�zespoły�
reprezentujące�polskie�szkoły�na�Zaolziu.�Konkurencja�była�mocna.

Beata Schönwald

F
estiwal, którego 
o r g a n i z a t o r a m i 
są Koło Macierzy 
Szkolnej w Ha-
wierzowie-Błędo-
wicach, Polskie 
Towarzystwo Arty-

styczne „Ars Musica” i Centrum dla 
Polskiego Szkolnictwa Narodowo-
ściowego, odbywa się co dwa lata. 
Tym razem przerwa była trzylet-
nia. Z ubiegłorocznego konkursu 
musiano zrezygnować w związku 
z pandemią COVID-19. – Cieszę się, 
że znowu mamy możliwość śpie-
wać i wspólnie się radować – prze-
konywała zaraz pierwszego dnia ze 
sceny konferansjerka przesłuchań 
Izabela Kapias. 

Zadowolenia nie krył również 
prezes PTA „Ars Musica” Leszek 
Kalina, który miał nadzieję, że już 
w ub. roku imprezę uda się zreali-
zować. – To, że jesteśmy tu dzisiaj, 
znaczy, że ten festiwal będzie kon-
tynuowany, że będziemy pracowali 
dalej, a dzieciaki będą śpiewały. 
Zgłoszeń na tę edycję wpłynęło być 
może ciut mniej, nie jest to jednak 
wynikiem braku chęci, ale drob-

nych zmian w regulaminie. Ogra-
niczyliśmy bowiem liczbę solistów, 
których szkoły mogą wysłać na 
konkurs – powiedział „Głosowi”. W 
efekcie tego szkoły do 100 uczniów 
mogły zgłosić 3 solistów, do 200 
uczniów – 6, do 300 uczniów – 9, a 
powyżej 300 – 10. 

W Szkole Podstawowej im. Gu-
stawa Przeczka w Trzyńcu zorga-
nizowano w związku z tym szkolne 
„eliminacje eliminacji”. – Każdy 
nauczyciel wychowania muzycz-
nego przygotowywał swoich 
uczniów, a potem wspólnie wyło-
niliśmy najlepszych – dziewięciu 
solistów i jeden duet – zdradził na-
uczyciel Jakub Kroczek. Jego zda-
niem, zakaz śpiewania nie odbił się 
aż tak bardzo na umiejętnościach 
wokalnych młodzieży. – Większość 
dzieci, które tu występują, cho-
dzą prywatnie do szkoły muzycz-
nej uczyć się śpiewu, a tam mimo 
wszystko nauka odbywała się przy-
najmniej w trybie zdalnym. Myślę, 
że większy problem może stwarzać 
dzieciom występowanie przed pu-
blicznością – dodał.

Monika Łysek z jabłonkowskiej 
Szkoły Podstawowej im. Henry-
ka Sienkiewicza  potwierdziła, 

że zamknięcie kultury na cztery 
spusty nie przyniosło niczego 
dobrego. – Niektórych trudno 
było zachęcić do śpiewania, choć 
akurat ta ekipa, która przyjechała 
tu ze mną, lubi śpiewać. W ubie-
głym tygodniu w naszym mieście 
odbyły się eliminacje konkursu 
„Zpěváček” i tam można było za-
uważyć, że dzieciom brakowało 
systematycznej pracy – zauważy-
ła nauczycielka. Aby odrobić zale-
głości, zaraz po świętach zabrała 
się z dziećmi za intensywny tre-
ning. – Śpiewaliśmy praktycznie 
codzienne – dodała. Poprzedzają-
ca poszczególne występy niepew-
ność nie przełożyła się jednak na 
końcowy efekt. Młodzi wokaliści 
poradzili sobie znakomicie za-
równo ze śpiewem, jak i światłem 
refl ektorów. 

Jak co roku najbardziej obsadzo-
ną kategorią była kategoria druga. 
Wpłynęło do niej aż 37 zgłoszeń. 
Natomiast za najbardziej ambit-
ną tradycyjnie można było uznać 
śpiewające nastolatki z klas 7-9. Na 
czeskocieszyńskie eliminacje przy-
jechało ich w czwartek 16.

Poszczególne występy oce-
niało 5-osobowe jury w składzie 

Agnieszka Biernat, nauczycielka 
muzyki i wokalistka z Cieszyna, 
Zbigniew Siwek, kompozytor i mu-
zyk z Czeskiego Cieszyna, Michal 
Smolán, długoletni organizator 
śpiewaczych imprez młodzieżo-
wych z Frydka-Mistka, Karol Pyka, 
kompozytor, znawca muzyki roz-
rywkowej i jazzowej z Katowic oraz 
przewodnicząca jury, laureatka 
Festiwali Piosenki Dziecięcej Irena 
Włosok.

– Na tym festiwalu jestem pierw-
szy raz i jeśli miałbym coś doradzić 
nauczycielom, to żeby dalej jak naj-
więcej pracowali nad kształceniem 
muzycznym dzieci, bo to, że mogą 
występować na scenie, wszech-
stronnie je rozwija. Poziom dwóch 
pierwszych kategorii oceniam jako 
bardzo wysoki. W środę mieliśmy 
możliwość wysłuchania naprawdę 
wielu bardzo interesujących pre-
zentacji – przekonywał Karol Pyka. 
Agnieszka Biernat, która zaliczyła 
już niejedno takie przesłuchanie 
w roli jurorki, dodała, że repertuar 
nie różnił się od tych z poprzed-
nich edycji. Pozytywnie oceniła to, 
że piosenki nie powtarzały się tym 
razem prawie wcale. – Bierzemy 
pod uwagę głos, dykcję, prezenta-

cję na scenie, dopasowanie piosen-
ki do wieku. Zbyt trudna piosenka 
może być bowiem krzywdząca dla 
dziecka, bo być może z prostszą 
poradziłoby sobie znacznie lepiej – 
powiedziała.

Przewodnicząca jury Irena 
Włosok zauważyła, że w trzeciej 
kategorii właśnie się zdarzało, 
że młodzież wybierała aż nazbyt 
ambitne utwory. – Usłyszeliśmy 
różne piękne polskie hity. Poziom 
był wysoki i wyrównany, nie bę-
dzie nam więc łatwo wyłonić fi -
nalistów. Na pewno będzie burz-
liwa dyskusja, bo nie było jasnych 
asów. Natomiast jeśli chodzi o du-
ety, to nie zawsze wszystko poszło 
gładko. W duecie musi pojawić się 
dwugłos i to nie jest łatwe tech-
nicznie. Te trzy lata przerwy zro-
biły swoje – zakończyła. 

Izabela Kapias, zamykając drugi 
dzień przesłuchań, przekonywała, 
żeby niezależnie od wyniku nie 
rezygnować ze śpiewania. W fi na-
le mogą bowiem wystąpić tylko 
niektórzy. – Śpiewajcie dalej, a ja 
cieszę się już na koncert galowy 23 
kwietnia w Domu Kultury im. P. 
Bezruča w Hawierzowie – zachę-
cała.  

Laura Humel, 
kat.�I,�PSP�Gnojnik
Zaśpiewałam�„Różową�piosenkę”.�Faj-
nie�mi�się�śpiewało,�nie�miałam�tremy.�
Moja�piosenka�była�o�tym,�że�nie�po-
winniśmy�się�smucić,�chociaż�musimy�
chodzić�do�szkoły,�kiedy�ktoś�na�nas�
popatrzy�krzywo,�kiedy�mamy�kałużę�
pod�nogami�lub�kiedy�wieje�zbyt�silny�
wiatr.�

Agnieszka Bureš, 
kat.�II,�PSP�Wędrynia
Z�wyborem�piosenki�pomogła�mi�
mama.�Zaśpiewałam�„Ten�jeden�po-
całunek”.�Piosenka�rozpoczyna�się�od�
niskiego�tonu�i�początkowo�sprawiało�
mi�to�trudność,�ale�potem�było�już�
dobrze.�Startuję�po�raz�trzeci�w�tym�
konkursie,�ale�jak�na�razie�nie�udało�mi�
się�przejść�do�fi�nału.�

Adam Swaczyna, 
kat.�II,�PSP�Karwina
Na�festi�walu�jestem�pierwszy�raz,�bo�
ostatnio,�kiedy�miałem�iść,�zachorowa-
łem.�Z�występu�jestem�całkiem�zado-
wolony,�choć�na�początku�była�trema.�
Jednak�jak�tylko�wyszedłem�na�scenę,�
minęła.�Piosenkę�„Dyrygent”�wybrała�
dla�mnie�nauczycielka�muzyki�Katarzyna�
Lasota,�która�bardzo�dobrze�uczy�tego�
przedmiotu�i�bardzo�pięknie�śpiewa.�

Ivona Waszut, 
kat.�III,�PSP�Trzyniec
Zaśpiewałam�piosenkę�„Czas�nie�bę-
dzie�na�nas�czekał”.�Opowiada�ona�o�
zdradzie�i�związanych�z�nimi�uczuciach.�
Ten�utwór�wybrałyśmy�wspólnie�z�moją�
nauczycielką�ze�szkoły�muzycznej.�My-
ślałam,�że�będzie�gorzej,�bo�odczuwa-
łam�tremę,�ale�wyszło�całkiem�dobrze.�
To�już�moja�trzecia�próba�zakwalifi�ko-
wania�się�do�fi�nału�w�Hawierzowie.�

Zuzanna Sabela 
i Aneta Nowok, 
kat.�IV,�PSP�Gnojnik 
Bardziej�lubimy�śpiewać�w�duecie�niż�
solo.�Wtedy�na�scenie�czuje�się�wspar-
cie�drugiej�osoby�i�to�daje�dobry�efekt.�
Już�długo�razem�śpiewamy,�można�
powiedzieć,�że�jesteśmy�zgranym�du-
etem.�Dwukrotnie�śpiewałyśmy�już�na�
fi�nałowym�koncercie.�Zobaczymy,�czy�
tym�razem�też�nam�się�uda.

Zdjęcia: BEATA SCHÖNWALD

W koncercie fi nałowym FPD wystąpią:
Kategoria I:�Daniel�Pustówka,�PSP�Trzyniec,�Maria�Kaszper,�PSP�
Wędrynia,�Ela�Tomanek,�PSP�Ropica,�Filip�Paszek,�PSP�Bystrzyca�
Kategoria II:�Franciszek�Bubik,�PSP�Bystrzyca,�Adam�Swaczyna,�PSP�
Karwina,�Marek�Sikora,�PSP�Koszarzyska,�Linda�Piechaczek,�PSP�
Gródek 
Kategoria III:�Maria�Marta�Wania,�PSP�Wędrynia,�Julia�Macura,�PSP�
Trzyniec,�Vanesa�Zichlarz,�PSP�Karwina,�Anna�Böhm,�PSP�Trzyniec,�
Rebeka�Cieślar,�PSP�Bystrzyca,�Andrzej�Kołorz,�PSP�Hawierzów-
Błędowice,�Ivona�Waszut,�PSP�Trzyniec,�Krysti�an�Stonawski,�PSP�
Czeski Cieszyn 
Kategoria IV:�Aneta�Nowok�i�Zuzanna�Sabela,�PSP�Gnojnik,�
Anna�Böhm�i�Teresa�Kraus,�PSP�Trzyniec,�Jan�Nowok�i�Andrzej�
Sodzawiczny,�PSP�Gnojnik
Kategoria V:�Zespół�wokalny,�PSP�Wędrynia,�Zespół�„Do�słońca�leć”,�
PSP�Hawierzów-Błędowice.

● Zespół „Do słońca leć” z Hawierzowa-
-Błędowic. Fot. NORBERT DĄBKOWSKI
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PRZEZ LORNETKĘ

K U LT U R A

Fot. JAKUB SKAŁKA

Zakarpackie 
reminiscencje: część I

Spędzając godziny nad tłumaczenia-
mi i rozmowami z uchodźcami z 
Ukrainy, bezwiednie uciekam my-
ślami w stronę Zakarpacia. Nie dla-

tego, jakobym często uciekinierów z tamtej-
szych terenów spotykał – wojna nie dotarła 
do odciętego przez górskie szczyty obwodu 
zakarpackiego, jeśli zaś ktoś tę drogę uciecz-
ki z głębi kraju obiera, stosunkowo rzadko 
dociera do Polski. Zakarpacie, zwłaszcza 
Użhorod – jego historyczna stolica – to prze-
strzeń mojego pierwszego zetknięcia z ukra-
ińską kulturą. Nigdzie w  Ukrainie nie spę-
dziłem dotąd tak wiele czasu, jak tam, gdzie 
zamieszkując w klasztorze z  franciszkana-
mi-birytualistami, stawiałem z ich pomocą 
pierwsze kroki w nauce języka i  wespół z 
nimi studiowałem tajniki obrządku bizan-
tyjsko-słowiańskiego. To tam zawiązałem 
przyjaźnie, które w kolejnych latach niejed-
nokrotnie ściągały mnie z powrotem, wsku-
tek czego każda moja dotychczasowa podróż 
na Wschód rozpoczynała się od wizyty w 
murach otoczonego blokowiskiem monasty-
ru przy ulicy Zańkoweckiej 9a.

•••
Już sama różnorodność sposobów określa-
nia tej szczególnej krainy powinna dać do 
myślenia. Dla jednych to Ruś Zakarpacka, 
dla innych Podkarpacka. Nazywając ją Ukra-
iną Zakarpacką, nie popełnimy błędu, Rusią 
Węgierską – również. Wszystko zależy, rzecz 
jasna, od okresu historycznego, do którego 
nawiązujemy, ale także – kto wie, czy nie 
bardziej – od tego, z którą stroną odwieczne-
go sporu się utożsamiamy.

Bieg zakarpackich dziejów od początku 
był dość kręty. Południowe stoki Karpat 
zaczęły być zasiedlane przez słowiańską 
ludność jeszcze na styku starożytności i śre-
dniowiecza. Kulturowo, językowo i politycz-
nie przechodziła ona w kolejnych wiekach 
burzliwe przeobrażenia, ulegając wpływom 
Awarów, Pierwszego Państwa Bułgarskiego, 
a w końcu także Rusi Kijowskiej. Gdy ko-
czowniczy przodkowie współczesnych Wę-
grów przemieszczali się na zachód, ziemie 
te stanęły im na drodze jako jedne z pierw-
szych. Według legendy właśnie tędy, Przełę-

czą Werecką, zwaną też Tucholską, dotrzeć 
mieli Madziarowie pod wodzą Arpada do 
Kotliny Panońskiej, do dziś zamieszkiwanej 
przez ich potomków. Niezależnie od praw-
dziwości legendy, IX wiek zachwiał pozycją 
Słowian w tej części Rusi – Zakarpacie ule-
gło węgierskiej ekspansji, stając się na blisko 
1000 lat nieodłączną częścią Krajów Korony 
Świętego Stefana.

•••
Wielowiekowy układ sił radykalnie zmie-
niło dopiero porozumienie w Trianon, któ-
re  okroiło Królestwo Węgier ze wszystkich 
stron, odcinając także od dostępu do tej 
części Karpat. Tereny dzisiejszej Słowa-
cji, od wieków zwane Górnymi Węgrami, i 
przemożna część Rusi Zakarpackiej weszły 
w skład powstałej na gruzach monarchii 
habsburskiej Czechosłowacji. W ten sposób 
Zakarpacie na swój sposób podzieliło losy 
Zaolzia. Zrewidowano obowiązujący od wie-
ków przebieg granic, wytyczono nowe, zaś 
niepodzielna dotąd  kraina rozpadła się na 
części. Dla Węgrów, podobnie jak dla Po-
laków, iskrę nadziei wznieciła zawierucha 
roku 1938. Aneksja ta nie poszła jednak gład-
ko. Niechętna powrotowi do madziarskiej 
macierzy część Rusinów proklamowała po-
wstanie autonomicznej republiki, za której 
niepodległość setki siczowników gotowych 
było zapłacić własną krwią. Bronili jej jed-
nak bezskutecznie, w końcu ulegając znacz-
nie przeważającym siłom węgierskim. 

•••
Po drugiej wojnie światowej dalsza węgier-
ska przynależność Zakarpacia nie wchodziła 
w rachubę. Pomimo początkowych gwaran-
cji Związku Radzieckiego nie weszło ono 
także w skład Czechosłowacji, a Ukraińskiej 
Socjalistycznej Republiki Rad. Jej częścią 
pozostało aż do rozpadu ZSRR i powstania 
niepodległej Ukrainy. 

Ot, pogranicze! Nic dodać, nic ująć. Cie-
szyniacy z miejsca poczują klimat, bo histo-
ria regionów na styku państw i kultur nie 
robi wyjątków. Łączy nas jednak znacznie 
więcej niż trudna historia polityczna... Co 
dokładnie – do tego jeszcze wrócimy! 

Jakub Skałka
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Ostatnie słowo  
do draki

Pisał historyk, profesor Andrzej No-
wak, że w zachowanej bibliotece 
Stalina znaleźć można egzemplarz 
„Księcia” Machiavellego z notat-

kami Wodza Rewolucji i Chorążego Pokoju 
na marginesach. Ponoć Stalin do końca ży-
cia „był namiętnym pożeraczem książek, 
nie tylko ludzi”. Czy Stalin był machiawe-
liczny? Na pewno. Nie wątpię, że współ-
czesnych praktyków życia politycznego 
zaciekawiłyby poczynione przez Stalina 
notatki. Niektórych – nawet bardzo. Cóż, ja 
zdecydowanie bardziej sobie cenię rozwa-
żania nad dziełem autora „Księcia” zawarte 
w wydanym właśnie tomie Leo Straussa, a 
zatytułowanym „O Machiavellim”. I to nie 
tylko dlatego, że jestem – jedynie – pożera-
czem książek, a nie ludzi.

I
Niemal równocześnie z lekturą Straussa 
podczytuję książkę, która również niedaw-
no trafiła na księgarskie lady. Idzie o „Kry-
zys dwudziestolecia 1919-1939” Edwarda 
H. Carra. Tu dwa istotne dopowiedzenia. 
Najpierw – pierwsze wydanie tej książki 
złożone zostało do druku w lipcu 1939 roku 
(sic!). I drugie dopowiedzenie – amerykań-
ski badacz stosunków narodowych Robert 
Gilpin napisał, że jego zdaniem „było tylko 
trzech klasyków realizmu (politycznego): 
Tukidydes, Machiavelli i Carr”. Na stronie 
145 „Kryzysu...” czytam o lamentach „Sta-
lina, że w naszych czasach nikt nie zwykł 
liczyć się ze słabymi”. Zderzone zostają one 
z uwagami Chamberlaina, „że w dzisiej-
szym świecie narody bezbronne nie mają w 
zasadzie nic do powiedzenia”. Carr określa 
wypowiedzi przywódców mocarstw sprzed 
II wojny światowej jako „osobliwe hołdy 
(...) złożone iluzji, jakoby istniała kiedyś 
epoka, w której państwa słabe i bezbronne 
odgrywały w polityce międzynarodowej 
podmiotową rolę”. Oczywiście, każdy kto 
zada sobie trud lektury „dialogu melijskie-
go” z „Wojny peloponeskiej” Tukidydesa, 
musi zdawać sobie doskonale sprawę z 
hipokryzji zarówno genseka Stalina, jak i 
spadkobiercy XIX-wiecznej tradycji brytyj-
skiej – Chamberlaina.

II
„Ostatnie słowo do draki” – to powiedze-
nie Stanisława Grzesiuka z jego pamiętni-
karskiej powieści zatytułowanej kozacko 
„Boso, ale w ostrogach”. Przypomniało mi 
się ono, bo właśnie zobaczyłem gdzieś w 
Internecie, że wszystkie powieści Grze-
siuka zostały niedawno wznowione. Ale 
nie tylko dlatego. Otóż, jeśli sobie dobrze 
przypominam, to tak właśnie brzmiała 
podsumowująca diagnoza, gdy po wymia-
nie wyzwisk dochodziło do bójki na pięści, 
albo i na kosy – czyli bodaj sprężynowe 
noże, którymi przedwojenny warszawski 
półświatek załatwiał swoje porachunki. 
Coś było w tym „ostatnim słowie”, które – 
jeśli już padło – nieuchronnie prowadziło 
do krwawego finału; coś, z czego instynk-
townie zdawał sobie sprawę i ten, który 
słowem rzucał i ten, któremu w twarz je 
rzucano. Dla obydwu stron sporu nie było 
już wtedy wyjścia – kiedy owo ostatnie sło-
wo do draki padało, ostatecznie kończył się 
czas słownej naparzanki, zaczynał się etap 
przemocy fizycznej. „Ostatnie słowo do 
draki” przypomniało mi się, jak już wspo-
mniałem, nieprzypadkowo – teraz, kiedy 
nawet tylko wyrywkowo śledzi się sytuację 

w dzisiejszej Polsce, to pytanie o to, kiedy, 
w jakich okolicznościach – padnie „ostat-
nie słowo do draki”, narzuca się w sposób 
zupełnie naturalny. Od razu zaznaczę, że 
nie znam odpowiedzi na żadne z tak posta-
wionych pytań. Nie wiem ani kiedy, ani – w 
jakich okolicznościach. Niemniej, łatwo za-
uważyć, że niepokojąco wielu uczestników 
polskiej debaty publicznej chciałoby, żeby 
takie ostatnie słowo do draki padło. A kie-
dy już padnie, to żeby kogoś przynajmniej 
ciężko pobito, a nawet – tak, tak, nie są ci 
pseudo-politycy także i od tego – żeby ktoś 
po „ostatnich słowach do draki” postradał 
życie. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że 
internetowe życzenia śmierci pozostają w 
sferze wirtualnej. Niemniej warto zauwa-
żyć, że zaczynają krążyć w sferze publicz-
nej i tym różnią się od życzeń śmierci, które 
pozostają tylko w nienawistnych myślach. 
W polskiej sferze publicznej dominuje 
przegięcie – by odwołać się do młodzie-
żowego słownictwa, w którym ostrzeżenie 
„przeginasz” oznacza przekroczenie grani-
cy w zasadzie nie do przekroczenia, jeśli w 
ogóle dalej ze sobą mamy rozmawiać.

III
Przeginasz, czyli nie tylko kogoś urażasz 
czy wręcz obrażasz, ale także to, że zrywasz 
jakąkolwiek możliwość porozumienia na 
gruncie powszechnie dostępnych faktów… 
Jesteś tym samym zacietrzewionym głup-
cem. Czy tacy politykom są potrzebni? To 
może czas na anegdotkę, którą przypo-
mniał mi kiedyś w czasie publicznej debaty 
o demokracji w Polsce redaktor Jarosław 
Makowski. Oto dobrze przed ponad pół 
wiekiem pewien kandydat-intelektualista 
na stanowisko prezydenta Stanów Zjed-
noczonych Ameryki, zapomniany dzisiaj 
Adlai Stevenson po świetnym brawuro-
wym przemówieniu usłyszał komplement, 
że teraz to już każdy rozumny Amerykanin 
zagłosuje na niego. Stevenson odpowie-
dział, że to dobrze, oczywiście, że to do-
brze, że rozumni zagłosują na niego. Tyle 
że on, by zostać prezydentem, potrzebuje, 
by zagłosowała na niego większość wybor-
ców. W domyśle – potrzebuje wyborców 
rozumnych, ale – ostatecznie – także mniej 
rozumnych, a nawet rozumnych inaczej. 
Jak widać niewiele się w demokratycznej 
polityce zmienia.

IV
Powrócę na koniec do sytuacji, w któ-
rej wyrażona słownie forma stanowisk, 
oświadczeń i czego tam jeszcze, przybiera 
taką postać, że konflikt werbalny stacza się 
nieuchronnie w przemoc fizyczną o kon-
sekwencjach trudnych do przewidzenia. 
W bójkę, w wojnę. Otóż chciałbym przypo-
mnieć, że I wojna światowa, kiedy już było 
wiadomo, że do niej dojdzie, miała mieć, 
w wyobrażeniach polityków i całych spo-
łeczeństw, charakter ograniczony i trwać 
najwyżej kilka miesięcy. W rzeczywistości 
trwała kilka lat i pochłonęła nie tylko wie-
le milionów ofiar ludzkich, ale wywróciła 
świat na nice. Upadały cesarskie imperia 
– stracili je niemiecki Kaiser i Sułtan, zni-
kły z mapy Austro-Węgry – co wielu mogło 
cieszyć. Efektem tej wojny były wszakże 
bolszewizm i nazizm. Tych dalszych kon-
sekwencji „końca wojny” nikt ani nie prze-
widywał, ani tym bardziej nie chciał. Nie-
mniej latem roku 1914 „ostatnie słowa do 
draki” jednak padły… 

Krzysztof Łęcki
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O�tym,�jak�dobrze�być�
wiernym�fanem�książek�
Franka�Herberta,�przekonuje�
kanadyjski�reżyser�Denis�
Villeneuve�w�genialnej�
ekranizacji�„Diuny”.�Odrobina�
galaktycznej�poezji�jeszcze�
nikogo�nie�zabiła.�

RECENZJE

DIUNA
Na początek krótka intymna przed-
mowa dla fanów książek Franka Her-
berta. Nie jestem znawcą literackiego 
pierwowzoru. Owszem, przeczytałem 
„Diunę”, ale nie odważyłbym się napi-
sać na ten temat pracy dyplomowej. Z 
literatury science fiction wolę Stanisła-
wa Lema, który jest mniej rozgadany, a 
bardziej konkretny. Dziękuję za uwagę, 
a teraz chciałbym zweryfikować swoje 
zdanie na temat sagi o wspólnej nazwie 
„Diuna” na podstawie najnowszego fil-
mowego podejścia – tym razem mistrza 
Denisa Villeneuve’a. 

Kiedy w 2016 roku kanadyjski reży-
ser obwieścił światu chęć zekranizo-
wania „Diuny”, niektórzy posądzali go 
o rzucanie się z motyką na Księżyc. Bo 
jak tak można, przecież powstała już w 
przeszłości genialna (aczkolwiek nie-
co zbyt awangardowa) filmowa wersja 
„Diuny” w reżyserii Davida Lyncha 
(1984), z Kylem Maclachlanem, któ-
ry wcielił się w główną postać – Paula 
Atrydę, a także piosenkarzem Stingiem 
czy aktorem znanym z gwiezdnej sagi 
Start Trek, Patrickiem Stewartem. Ow-
szem, powstała, i to za niemałe pienią-
dze, ale na starcie zaliczyła jedną, za 
to poważną kraksę: komercyjną klapę 
w kinach. Dopiero po kilku latach, za 
sprawą niestrudzonych fanów pisarza 
Franka Herberta, obraz Davida Lyncha 
zabłysnął pełnym blaskiem. Denis Vil-
leneuve ustrzegł się błędu, który przy-
sporzył siwych włosów awangardowe-
mu Davidowi Lynchowi. Kanadyjczyk 
nakręcił „Diunę” tak, jak gdyby to sam 
Frank Herbert stał za kamerą. 

Zapytacie, jak to możliwe? Ano z pro-
stego powodu, Villeneuve nie ukrywa, 
że jest zagorzałym wielbicielem ksią-
żek Herberta, a fragmenty sagi „Diuna” 
mógłby cytować obudzony w środku 
nocy. „Wracam do książki. Do książki i 
do obrazów, które pojawiały się w mojej 
głowie, kiedy ją czytałem. Moim celem 
było, aby hardcore’owi fani Herberta 
mieli poczucie, że atmosfera i poetyka 
książki pozostała nietknięta” – mówił 
w wywiadzie dla „LA Times”. W efekcie 
powstał w moim odczuciu najbardziej 
frapujący film z gatunku science fiction 
od czasów legendy, czyli obrazu „2001. 
Odyseja Kosmiczna” Stanley’a Kubric-
ka. Przypomnę, że kiedy Kubrick za-
hipnotyzował widzów w kinach po raz 

pierwszy, pisał się rok 1968… Na pewno 
macie innych swoich faworytów do fo-
tela wicelidera (pewnie to „Łowca An-
droidów” Ridley’a Scotta albo „Matrix” 
Wachowskich), ale jedno nie ulega wąt-
pliwości – „Diuna” Denisa Villeneuve’a 
jest filmem genialnym. Kto nie zdążył 
pod koniec ubiegłego roku wpaść do 
kina, ma właśnie okazję zapoznać się 
z magicznym światem stworzonym w 
głowie Herberta, a przepisanym na fil-
mowy scenariusz przez Denisa Ville-
neuve’a, Erica Rotha i Jona Spaihtsa w 
serwisie HBO Max.

Z racji tego, że na literacką sagę skła-
da się aż pięć książek Herberta oraz 
kontynuacje napisane przez jego syna 
Briana Herberta, możemy być pewni, 
że na jednym filmowym zmartwych-
wstaniu „Diuny” się nie skończy. De-
nis Villeneuve na pytania o kolejne 
odsłony wprawdzie tajemniczo mil-
czy, ale jego film kończy się w taki 
sposób, że na bank powstanie kinowa 
kontynuacja. Inna opcja nie wchodzi 
w rachubę, no może poza serialową 
wersją, która wcale nie byłaby złym 
pomysłem. Przyjmując te reguły gry 
i pisząc w recenzji o „pierwszej Diu-
nie”, pragnę nadmienić, że nawet bez 
dogłębnej znajomości książkowych re-
aliów można się świetnie bawić, a przy 
okazji zastanawiać się, czy filozoficzne 
dywagacje bohaterów faktycznie dają 
sens albo może to zwykłe ezoterycz-
ne brednie? Zabawę zapewniają zaś 
rewelacyjne sceny bitewne, oryginal-
na choreografia walk wykorzystują-
ca to najlepsze, co może zaoferować 
współczesna technologia filmowa, jak 
również klimatyczne zdjęcia Greiga 

Frasera. Jego artystycznym pędzlem 
pustynia na planecie Arrakis zyskała 
autentyczny rozmiar książkowej wi-
zji Herberta. To już nie znana z filmu 
Davida Lyncha hipnotyzująca wersja 
Sahary, a prawdziwe dzieło sztuki. 
Złożony organizm, tętniący do rytmu 
niepokojącej muzyki Hansa Zimme-
ra, niebezpieczny nie tylko za sprawą 
pustynnych piasków i stworów przy-
pominających wyglądem kilkusetme-
trową dżdżownicę. W głowie Franka 
Herberta zrodził się bowiem pomysł, 
żeby metaforyczną przyszłość ludz-
kości zamieszkującej różne planety 
w galaktycznym Imperium pozbawić 
narzędzi sztucznej inteligencji. Cała 
uwaga skupiona jest więc na człowie-
ku, a nie komputerach. To człowiek 
decyduje o losach nie tylko planety 
Arrakis, ale całego Imperium zamiesz-
kiwanego przez wiele rodów, o czym 
zresztą przekonamy się już w „pierw-
szej Diunie”. 

Twórcy filmu byli tego świadomi, 
nastawiając się na arcytrudne zadanie: 
stworzenie z jednej strony nowocze-
snego filmu science fiction, dynamicz-
nego w swoim przekazie, a z drugiej 
strony trzymającego się autorskich za-
sad literackiego pierwowzoru. Stąd też 
widzimy bardzo nieszablonowe statki 
kosmiczne, które mogą być szokiem dla 
fanów „Gwiezdnych wojen” czy „Star 
Treka”. Armie wojowników nie strzela-
ją do siebie laserowymi pociskami, ale 
walczą na śmierć i życie z dziwaczny-
mi elektrodowymi szabelkami w dło-
ni (przypuszczam, że w tym miejscu 
znów nieświadomie obraziłem fanów 
„Diuny”, a więc od razu przepraszam), 

a szalę zwycięstwa na konkretną stro-
nę mogą przechylić bardziej telepatia 
i telekinezja, niż klasyczna broń. Ta 
ostatnia przypadłość jest domeną rodu 
Atrydów, którzy z rozkazu Imperatora 
przybywają na Arrakis ze swojej bez-
piecznej ojczyzny, planety Kalladan, 
by zająć się na pustyni wydobyciem 
kluczowej przyprawy służącej do prze-
mieszczania się w galaktyce. 

Do roli Paula Atrydy, młodego księ-
cia i następcy tronu, twórcy wybrali 
Timothée’a Chalameta. Jego matkę 
zagrała czarująca jak zawsze Rebecca 
Ferguson, która w przeszłości zaim-
ponowała nie byle komu, bo agentowi 
007 Jamesowi Bondowi. Zwłaszcza w 
drugiej połowie filmu szwedzka aktorka 
otrzymała duże pole do popisu, a to do-
piero początek, bo nie tylko pisarz Frank 
Herbert, ale również reżyser filmu wiąże 
z Lady Jessicą i czarownicą Bene’ą Ges-
serit w jednej osobie wielkie plany. 

Podobnie jak w przypadku nakręco-
nego w 1984 roku obrazu Davida Lyn-
cha, również w najnowszej „Diunie” aż 
roi się od znanych, a także zaskakują-
cych nazwisk aktorskich. Nie ma Stin-
ga, ale jest chociażby Josh Brolin, na 
ekranie rozszyfrujemy też od razu Ja-
viera Bardema czy Charlottę Rampling. 
W roli głównego antybohatera „pierw-
szej Diuny”, barona Harrkonena, poja-
wił się Stellan Skarsgård. Jemu akurat, 
po kapitalnym ucharakteryzowaniu, 
trzeba się dłużej przyjrzeć, żeby móc 
triumfalnie zawołać: „Kurczę, to stary 
dobry Stellan!”. A najlepiej to „Diunę” 
Denisa Villeneuve’a obejrzeć po kilka 
razy z rzędu. I delektować się każdą 
chwilą.   

Kapela ze Wsi Warszawa na Colours of Ostrava
Systematycznie poszerza się 
grono wykonawców, którzy wy-
stąpią podczas tegorocznej edy-
cji festiwalu Colours of Ostrava. 
W programie lipcowej imprezy, 
która w terminie od 13 do 16 lip-
ca zagości w industrialnej strefie 
Dolne Witkowice w Ostrawie, nie 
zabraknie również polskich ak-
centów. 

Gwiazdą znad Wisły będzie for-
macja Kapela ze Wsi Warszawa 
(Warsaw Village Band), która w 
tym roku świętuje 25-lecie działal-
ności artystycznej. Zespół grają-
cy muzykę folkową z punkowym 
pazurem, słynący z niesamowitej 
energii, zaprezentuje w Ostrawie 
przekrój swojej twórczości.

Główny line-up te-
gorocznego festiwalu z 
przyczyn prozaicznych 
nie różni się zbytnio od 
tego sprzed dwóch lat. 
Tegoroczna edycja stoi 
bowiem pod znakiem 
restartu Coloursów, 
wstrzymanych w 2020 
i 2021 roku z powodu 
pandemii koronawi-
rusa. Do głównych 
gwiazd należą zespoły 
The Killers, Franz Fer-
dinand i Twenty One 
Pilots. 

● Filmowa „Diu-
na” oddaje klimat 
książki perfekcyj-
nie.  

● Kapela ze Wsi Warsza-
wa. Zdjęcia: mat. prasowe
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PIĄTEK 25 MARCA 

6.10 Polonia 24 6.40 Leśniczówka 
(s.) 7.05 Bezgraniczna pomoc 7.15 
World News Flash 7.30 Pytanie na 
śniadanie 10.40 Panorama 10.50 
Pytanie na śniadanie 11.20 Co na 
obiad? Krem z kukurydzy 11.30 Na 
sygnale. Moja i twoja nadzieja 12.00 
Wiadomości 12.15 M jak miłość (s.) 
14.00 Szansa na sukces. Opole 2022 
2. Arka Noego 15.00 Wiadomości 
15.15 World News Flash 15.35 Bajki 
naszych rodziców. Przygody Bolka i 
Lolka 16.00 Bajki naszych rodziców. 
Porwanie Baltazara Gąbki 16.15 Re-
miza (s.) 16.45 Bezgraniczna pomoc 
17.00 Teleexpress 17.20 Zakochaj się 
w Polsce. Radomsko 17.50 Gra słów. 
Krzyżówka (teleturniej) 18.20 Na 
sygnale (s.) 18.50 Polonia Express 
19.05 Olá Polônia 19.20 Studio Lwów 
19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.15 Na dobre i na złe (s.) 21.15 Sa-
natorium miłości 4 (s.) 22.05 Polo-
nia 24 22.35 Dziewczyny ze Lwowa 
23.25 Gra słów. Krzyżówka. 

SOBOTA 26 MARCA 

6.00 Polonia 24 6.30 Poland in 
Undiscovered. Wawel 6.50 Gigan-
ci historii. Powstanie warszawskie 
7.40 World News Flash 7.55 Pytanie 
na śniadanie 12.00 Bezgraniczna 
pomoc 12.10 Karino (s.) 13.05 Na 
dobre i na złe (s.) 13.55 The Voice of 
Poland 12 16.00 Kulturalni PL 17.00 
Teleexpress 17.20 M jak miłość (s.) 
18.10 Szansa na sukces. Opole 2022 
2 19.15 Bezgraniczna pomoc 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 
Drogi wolności (s.) 21.20 07 zgłoś 
się (s.) 23.00 Kabaret. Super Show 
Dwójki. 

NIEDZIELA 27 MARCA 

6.00 Kulturalni PL 6.50 Alternatywy 
4 (s.) 7.55 Pytanie na śniadanie 11.10 
Życie według świętego Jana Pawła II. 
Cierpienie 11.25 Ziarno. Poszukiwa-
ny, poszukiwana 1.50 Między ziemią 
a niebem 12.00 Anioł Pański 12.15 
Między ziemią a niebem 12.50 Sło-
wo na niedzielę. Trędowaci, smak, 
węch i pokój w sercu 13.00 Trans-
misja mszy świętej z kaplicy Wyż-
szego Seminarium Duchownego w 
Ełku 14.20 Alternatywy 4 (s.) 15.15 
Niedziela z... Mateuszem Pospieszal-
skim 16.05 Leśniczówka (s.) 17.00 
Teleexpress 17.20 M jak miłość (s.) 
18.15 Debata Polonia 24 18.45 Zoom 
Polonii 18.50 Powroty 19.10 Bezgra-
niczna pomoc 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Ojciec Mateusz 
26 (s.) 21.15 Teatr Telewizji. Dwa 
teatry 22.40 Program rozrywkowy 
23.30 Słownik polsko@polski. 

PONIEDZIAŁEK 28 MARCA 

6.00 Słownik polsko@polski 6.30 
Być bliżej Boga 6.50 Rok 1982. Ka-
lendarium 7.15 Bezgraniczna pomoc 
7.30 Pytanie na śniadanie 10.35 
Panorama 10.40 Pytanie na śnia-
danie 11.15 Co na obiad? Schabowy 
po lubelsku 11.30 Barwy szczęścia 
(s.) 12.00 Wiadomości 12.15 Drogi 
wolności (s.) 13.05 Ojciec Mateusz 
26 (s.) 14.00 Kulturalni PL 15.00 

Wiadomości 15.15 World News Fla-
sh 15.25 Teatr Telewizji. Dwa teatry 
16.45 Bezgraniczna pomoc 17.00 
Teleexpress 17.20 Słownik polsko@
polski 17.50 Gra słów. Krzyżówka (te-
leturniej) 18.20 Barwy szczęścia (s.) 
18.50 INFO V4+ 19.15 Polacy światu. 
Zbigniew Ziembiński 19.20 Studio 
Lwów 19.30 Wiadomości, sport, po-
goda 20.20 Czas honoru 2 (s.) 22.05 
Polonia 24 22.35 Res Poloniae. O Pol-
sce z oddali 23.00 Polskie dziedzic-
two 23.30 Remiza (s.). 

WTOREK 29 MARCA 

6.00 Polonia 24 6.30 Pożyteczni.
pl 7.00 Bezgraniczna pomoc 7.15 
World News Flash 7.30 Pytanie na 
śniadanie 10.35 Panorama 10.45 Py-
tanie na śniadanie 11.15 Co na obiad? 
Rizotto z kurczakiem (mag. kulinar-
ny) 11.30 Barwy szczęścia (s.) 12.00 
Wiadomości 12.15 Czas honoru 2 (s.) 
13.55 Powroty 14.15 Rzeczpospolita 
modernistyczna 15.00 Wiadomości 
15.15 World News Flash 15.30 Żywot 
sarmacki. Edukacja 15.50 Przyjacie-
le Misia i Margolci 16.20 Remiza (s.) 
16.45 Bezgraniczna pomoc 17.00 
Teleexpress 17.20 Studio Wschód 
17.50 Gra słów. Krzyżówka (tele-
turniej) 18.20 Barwy szczęścia (s.) 
18.50 Nad Niemnem (mag.) 19.10 
Studio Lwów 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Ojciec Mate-
usz 7 (s.) 22.05 Polonia 24 22.35 
Kościuszko. Przewodnik bardzo 
współczesny 23.30 Remiza (s.) 0.00 
World News. 

ŚRODA 30 MARCA

6.00 Polonia 24 6.30 Korona królów 
7.00 Bezgraniczna pomoc 7.15 World 
News Flash 7.30 Pytanie na śniada-
nie 10.35 Panorama 10.40 Pytanie na 
śniadanie 11.15 Co na obiad? Wątrób-
ka 11.30 Barwy szczęścia (s.) 12.00 
Wiadomości 12.15 Ojciec Mateusz 7 
(s.) 13.55 Kościuszko. Przewodnik 
bardzo współczesny 15.00 Wiadomo-
ści 15.15 World News Flash 15.30 Ani-
mowanki. Rodzina Treflików. 15.50 
Nela Mała Reporterka. Jak dotrzeć 
na lodowy kontynent? 16.15 Remiza 
(s.) 16.45 Bezgraniczna pomoc 17.00 
Teleexpress 17.20 Drugie pokolenie 
17.50 Gra słów. Krzyżówka (teletur-
niej) 18.20 Barwy szczęścia (s.) 18.50 
Kierunek Zachód 19.05 Magazyn z 
Wysp 19.20 Studio Lwów 19.30 Wia-
domości, sport, pogoda 20.20 Ranczo 
10 (s.) 22.05 Polonia 24 22.35 Drobny, 
kruchy człowiek 23.30 Remiza (s.). 

CZWARTEK 31 MARCA 

6.00 Polonia 24 6.30 Korona królów 
7.00 Bezgraniczna pomoc 7.15 World 
News Flash 7.30 Pytanie na śniadanie 
10.30 Panorama 10.40 Pytanie na 
śniadanie 11.15 Co na obiad? Kefir z 
ziemniakami 11.30 Barwy szczęścia 
(s.) 12.00 Wiadomości 12.15 Ranczo 
10 (s.) 14.00 Bardzo mi Ciebie brakuje 
15.00 Wiadomości 15.15 World News 
Flash 15.30 Bajki naszych rodziców. 
Reksio 15.50 Bajki naszych rodziców. 
Pomysłowy Dobromir 16.10 Remiza 
(s.) 16.45 Bezgraniczna pomoc 17.00 
Teleexpress 17.20 Stacja innowacja 
17.40 Mój czas. Jan Jakub Kolski 
17.50 Gra słów (teleturniej) 18.20 
Barwy szczęścia (s.) 18.50 Wilnoteka 
19.05 W obiektywie Polonii. Wschód 
19.20 Studio Lwów 19.30 Wiadomo-
ści, sport 20.10 Program rozrywkowy 
22.05 Polonia 24 22.35 Bardzo mi Cie-
bie brakuje 23.30 Remiza (s.). 

Ranczo 10   
Środa 30 marca, godz. 20.20 

Rzecz odwagi

F
riend in need is a 
friend indeed – do-
kładnie tak powie-
dział na spotkaniu 
z wiceprezydent 
USA przywódca 
Rzeczypospolitej 

Polskiej Andrzej Duda. Naszym od-
powiednikiem tej frazy jest: „Praw-
dziwych przyjaciół poznaje się w 
biedzie”. Taką biedą – dla całego 
świata – jest imperialistyczny atak 
Rosji na Ukrainę, która w momen-
cie pisania tego tekstu broni się bo-
hatersko już czwarty tydzień.

I w tej biedzie poznaje się przy-
jaciół – którzy wyciągają pomocną 
dłoń, nawet kiedy jest to trudne, a 
poznaje się także tych, którzy de-
klarowali przyjaźń, ale odwrócili 
się plecami. Wojna zrzuca maski z 
twarzy. Skorumpowane przez Rosję, 
omotane jej energetycznymi, poli-
tycznymi i finansowymi mackami 
Niemcy są dziś taką samą jej ekspo-
zyturą jak Białoruś. Niemcy jednak 

płacą Rosji 500 mln euro dziennie 
– więc nie są tylko bogatszym i le-
piej wyglądającym Łukaszenką, ale 
kasjerem terrorystycznej wojny pro-
wadzonej przez Moskwę. To jednak 
nie powinno nikogo cieszyć – bo 
cenę niemieckiej korupcji poniesie 
nie tylko niemiecki biznes, który 
staje się w jej obliczu niegodny za-
ufania. Podważana jest przez nią 
także powaga sojuszy, do których 
należą Niemcy i które niemieckimi 
rękoma próbuje rozmontowywać 
Rosja. Nie lepiej wypada tutaj Fran-
cja, której duże koncerny nie chcą 
się wycofać z Rosji i która – obcho-
dząc europejskie sankcje – sprzeda-
wała po 2014 r. broń Moskwie. I to 
jest hańba nie tylko francuska – to 
dramat dla całej Europy.

Jeśli nie wykorzenimy tej rosyj-
skiej korupcji, nie będzie możliwe 
rozwijanie jakiegokolwiek europej-
skiego projektu przyszłości. Sytuacje 
wojenne jednak obnażają także ce-
chy, których trudno by się spodzie-

wać w innych czasach. Jedną z nich 
jest odwaga – w polityce czasów po-
koju zazwyczaj zupełnie nieobecna; 
polityk to bowiem takie zwierzę, któ-
re zazwyczaj ryzykuje dobro cudze, a 
rzadko własne. Egzamin odwagi zda-
je ukraińska klasa polityczna – bro-
niąca swojego kraju na barykadach, 
będąca ze swoimi ludźmi, odmawia-
jąca ewakuacji i spotykająca się na 
rozmowy pokojowe z wiarołomnym, 
obłudnym wrogiem (my przecież 
powinniśmy być tego zwłaszcza po-
mni po losie dowództwa Wileńskiej 
Brygady AK). Jest to też egzamin 
dla polityków innych krajów – i są 
tacy, którzy go zdają. Wyprawa do 
obleganego Kijowa podjęta przez li-
derów krajów Europy – to nie tylko 
prawdziwa europejska solidarność, 
ale także odwaga. W tym także na-
szego ministra spraw zagranicznych 
Gabrieliusa Landsbergisa. Odważni 
tworzą historię.

Rajmund Klonowski/ 
„Kurier Wileński”/LITWA

Pozostali  
we Lwowie
„A�ja�sy�ze�Lwowa�nie�ruszym�za�próg!”�–�te�słowa�słynnej�piosenki�po�raz�kolejny�
stały�się�decyzją�tych�Polaków,�którzy�pomimo�zagrożenia�wojennego�i�możliwości�
wyjechać�do�Polski�pozostali�w�rodzinnym�mieście.

J
ak wiemy, bardzo 
dużo naszych zna-
jomych i przyjaciół 
wyjechało, ale bardzo 
dużo też tu pozostało 
– mówi Krystyna Fro-
łowa ze Stowarzysze-

nia Odra-Niemen. – Myśmy zosta-
li. Ja mam dziecko, męża. Ja mam 
rodziców, którzy nie chcą stąd wy-
jeżdżać, a my nie chcemy ich też 
zostawić samych. Poświęciliśmy 
się i postanowiliśmy, że będzie-
my pomagać tym, którzy zostali. 
Bardzo dużo osób wielodzietnych, 
starszych, to oni nigdzie nie wyjeż-
dżają. I nie chcą wyjeżdżać stąd. 

Państwo Kotowie mieszkają w 
dawnym polskim domku rodzin-
nym. – To dzielnica Zniesienie, 
Rogatka, Podzamcze – opowiada 
Jan Kot. – Ulica Turkmeńska, kie-
dyś była Ciuchcińskiego, prezy-
denta miasta Lwowa. Tu od dawna 
mieszkamy. Tu mieszkał mój dzia-
dek, moja ciocia i tak zostało nam 
to mieszkanie. Na tej ulicy trochę 
dalej urodziłem się – dodaje. – My 
nie wyjeżdżamy – mówi Elżbieta 
Kot. –  Postanowiliśmy, że pozo-
stajemy. – Urządziliśmy niewielką 
piwniczkę – mówi dalej Jan Kot. 
– Tam jest zapas wody, tam jest 
światło. W razie czego, to jest tam 
też nagrzewacz wody, można her-
batę zrobić. Tam mury są stare, ce-
gła jeszcze polska, austriacka, ona 
chyba wytrzyma. Ja myślę, że jakoś 
wytrzymamy. Na razie jeszcze nie 
korzystaliśmy z tego. Bardzo cięż-
ko przeżywamy te alarmy, kiedy 

syreny wyją. A jeszcze to radejko 
mówi, działa na człowieka – i ner-
wowo, i serce boli o to wszystko.

– Ja myślę, że wszystko będzie 
dobrze, bo ludzie teraz inni są – do-
daje Elżbieta Kot. – U nas tu na uli-
cy to sąsiedzi zgrupowali się i po-
magają. Sąsiad ma busa, przywozi 
ludzi, przenocuje. Potem ich odwo-
zi na dworzec – mówi. – I co cieka-
we, bez różnicy jakiej narodowości, 
czy ty Polak, czy Ukrainiec – dodaje 
Jan Kot. – Wszystko normalnie jest. 
Ja się nie chowam, ja nie mam cze-
go się chować. Ja na swojej ziemi. 
Nie? I tak jakoś tkwimy. Musimy 
być tu na razie. Niektórzy wyjecha-
li. A tu byli przez ulicę od nas Bor-
ki, Polacy. Wyjechali. Zbysio Borek 
był po zawale serca, dostał drugi 
atak i zmarł. Pochowali go tam.

Krystyna Frołowa jest prezesem 
lwowskiego oddziału Stowarzysze-
nia Odra-Niemen. – Stowarzysze-
nie Odra-Niemen we Wrocławiu i 

po całej Polsce ma oddziały i inne 
organizacje w Polsce starają się 
jak najbardziej – mówi. – Zbierają 
dary i co kilka dni przyjeżdżają do 
nas autokary i my już tu na miej-
scu rozlokowujemy i staramy się 
rozdać. W pierwszej kolejności do 
osób starszych, wielodzietnych ro-
dzin, ale oddawaliśmy też do para-
fii. Do Berdyczowa pojechali nasi 
wolontariusze, zaufani znajomi. 
Pod Żytomierz, do Białej Cerkwi 
pojechała pomoc. Dzisiaj Lwów jest 
takim miejscem, które przyjmuje 
bardzo dużo uchodźców. Z całej 
Ukrainy tutaj zjeżdżają i w szko-
łach jest wielkie zapotrzebowanie 
na taką pomoc – i pampersy, i je-
dzenie, i wyżywienie. I też nie tylko 
w szkołach są uchodźcy, ci ludzie, 
rodziny. Oni też są przyjmowani 
przez nas, w naszych rodzinach. 
Staramy się im pomagać, bo często 
jadą z jedną walizką, bez niczego.

„Kurier Galicyjski”/UKRAINA

To będzie trudna 
piłkarska wiosna
Po�zimowej�przerwie�do�głosu�dochodzą�niższe�rozgrywki�piłkarskie.�
Tydzień�temu�ruszyli�do�boju�piłkarze�w�piątej�lidze�(Mistrzostwa�
Województwa),�teraz�pora�na�bardzo�atrakcyjną�z�punktu�widzenia�
naszych�drużyn�czwartą�ligę�(Dywizja�F).�Aż�dwie�nasze�ekipy,�MFK�
Hawierzów�i�KS�Dziećmorowice,�powalczą�wiosną�o�uratowanie�
czwartoligowego�bytu.�W�miarę�spokojnie�mogą�spać�zespoły�FK�
Bospor�Bogumin�i�MFK�Karwina�B.�

Janusz Bittmar

Z
a oknem prawdzi-
wa wiosna, a to 
oznacza, że w po-
wietrzu będzie się 
teraz regularnie 
unosił zapach kieł-
bas z grilla przy-

gotowywanych z pasją dla kibiców 
przez działaczy miejscowych klu-
bów piłkarskich. Zaplanowana na 
ten weekend 15. kolejka dywizyjnej 
grupy F będzie zarazem pierwszą w 
normalnych warunkach. Bez pan-
demicznych restrykcji, bez testów 
na obecność koronawirusa, dedy-
kowana wyłącznie piłce nożnej. 

Ciekawie zapowiada się zwłasz-
cza niedzielny pojedynek pomię-
dzy Boguminem a Rymarzowem. 
Boguminiacy w sprawdzianie ge-
neralnym przegrali z rezerwami 
Karwiny 2:3, pokazali jednak niezły 
futbol. Z korzystnej strony zapre-
zentował się w meczu nowy za-
wodnik Bosporu, Jakub Malý. Nie 
tylko zdobył piękną bramkę z rzutu 
wolnego, ale jego wirujący futbol 
mógłby przypaść do gustu kibicom 
spragnionym czegoś więcej, niż 
tylko wybijania piłki na oślep. W 
środku tabeli jest na tyle ciasno, że 

podopieczni trenera Martina Špički 
w razie niedzielnej wygranej (i do-
brej konstelacji gwiazd na niebie) 
mogą awansować nawet na piątą 
pozycję w tabeli. – Myślę, że nie 
zmarnowaliśmy zimowego okresu 
przygotowawczego. Wiosna to dla 
nas szansa na odbicie się w górne 
rejony tabeli – powiedział „Głoso-
wi” Jozef Osvald, sekretarz FK Bo-
spor Bogumin. Pierwsza część zi-
mowej zaprawy stała pod znakiem 
poprawy kondycji fizycznej (zgru-
powanie w Ostrawicy), w ostatnich 
tygodniach zespół Martina Špički 
skupił się na typowo piłkarskich 
szlifach. – Chcemy zagrać wiosną 
bardziej ofensywnie, strzelać wię-
cej bramek – zdradził trener Špička. 

Na starcie wiosennej części se-
zonu względny spokój panuje rów-
nież nad Olzą w Karwinie. Czwarto-
ligowe rezerwy pierwszoligowego 
MFK Karwina szykują się do nie-
dzielnego, przedpołudniowego 
pojedynku z liderem rozgrywek, 
Frydlantem. Podopieczni Mar-
ka Bielana przezimowali w tabeli 
na niezbyt chlubnym dziesiątym 
miejscu, oczko niżej od Bogumina. 
– Wygrana z Bosporem w ostatnim 
meczu kontrolnym jest dobrym 
prognostykiem przed walką o 
czwartoligowe punkty. Dla chłopa-

ków był to pierwszy występ na na-
turalnej murawie od prawie sześciu 
miesięcy – zaznaczył trener Marek 
Bielan. Karwiniacy dwie bramki 
zdobyli z rzutów karnych, jedną z 
desantu powietrznego – po celnej 
główce Tamáša Hujo. Bielan stawia 
w tym sezonie głównie na młodych 
zawodników, w szczególności na 
wychowanków klubu. Współpra-
ca z pierwszoligową „A” drużyną 
przebiega na zasadach przyjaciel-
skiej pomocy w sytuacjach kryzy-
sowych. 

O kryzysie można natomiast 
mówić w Dziećmorowicach. Zimą 
drużynę nawiedziło istne pospolite 
ruszenie. Z klubem pożegnała się 
większość piłkarzy, a także trener 
Josef Jadrný, który przyjął ofertę 
Kolejarza Chałupki. Nowym szko-
leniowcem zespołu został Vít Ra-
szyk, który wierzy, że w Dziećmo-
rowicach pojawi się wiosną światło 
w tunelu. – Zdecydowałem się po-
móc drużynie w trudnych czasach. 
Dopóki istnieje szansa na uratowa-
nie dywizji, trzeba działać w tym 
kierunku – powiedział „Głosowi”. 
Tego samego zdania jest też szef 
klubu, Martin Paš. – Zaczynamy w 
pozycji dwunastego klubu tabeli, 
ale wierzę, że stać nas na więcej. 
Wiara czyni cuda – stwierdził w 

krótkiej rozmowie z naszą gazetą. 
Drużynę, poza kilkoma wyjątkami, 
trzeba było zbudować od podstaw. 
W meblowaniu bardzo pomógł 
m.in. doświadczony Jiří Ligocký. 
– Jeśli będzie taka potrzeba, mogę 
jeszcze włączyć się na parę minut 
do gry. Pierwszeństwo otrzymają 
jednak młodsi ode mnie. W nie-
dzielę zagramy z nieobliczalną 
Polanką, ale myślę, że w sytuacji, 
w jakiej znajdujemy się na chwilę 
obecną, nie warto się martwić na 
zapas. Każdy przeciwnik jest do 
ogrania – powiedział naszej gaze-
cie Ligocký. 

Kłopoty natury spadkowej nie 
ominęły w tym sezonie również 
piłkarzy Hawierzowa. Zespół tre-
nera Miroslava Matušoviča tylko 
raz radował się ze zwycięstwa w dy-
wizyjnych rozgrywkach, nic więc 
dziwnego, że w tabeli przezimował 
na przedostatnim miejscu. Znacz-
nie lepiej radzili sobie Indianie w 
zimowych sparingach, wygrywając 
siedem meczów kontrolnych. W 
sprawdzianie generalnym drużyna 
pokonała KS Międzyrzecze 2:1 po 
bramkach Tomáša Wojnara. Wła-
śnie na snajpera Wojnara, a także 
pozyskanego z Lomomotywy Pio-
trowice polskiego bramkarza Kry-
stiana Majerczyka liczą w Hawie-
rzowie najmocniej. W środku pola 
doświadczeniem powinien służyć 
Albańczyk Elvist Ciku, którego ki-
bice z naszego regionu zapamiętali 
z dobrych występów w Karwinie. 
Indianie rozpoczynają wiosenną 
rundę mocniejsi, z wiarą, że są w 
stanie szybko odbić się z newral-
gicznej strefy tabeli. Pierwsze 
podejście w niedzielę w wyjazdo-
wym spotkaniu z Frensztatem pod 
Radhoszczem.   

BOGUMIN
Bramkarze:�Kodeš,�Sztefka
Obrońcy:�Stošek,�Václavíček,�Košťál,�
Kodeš,�Malysz,�Sporysz,�Kubík,�
Ferenc

Pomocnicy:�Palej,�Fr.�Hanus,�Uher,�
Strojek,�Bloksch

Napastnicy:�Malý,�Padých,�Kvapil,�
Halaška

Trener:�Martin�Špička

DZIEĆMOROWICE
Bramkarze:�Rozsípal,�Kula
Obrońcy:�Koňařík,�Motyčka,�K.�Sko-
upý,�Vančo,�Stawicki

Pomocnicy:�Valo,�Šlesar,�Sedlák,�Edr,�
Trombik,�Holec,�Ptáček,�Balhar,�J.�
Ligocký

Napastnicy:�Řápek,�Staško,�Stanoj-
ković�

Trener: Vít�Raszyk

HAWIERZÓW
Bramkarze:�Majerczyk,�Pražák
Obrońcy:�Malcharek,�Bajzath,�Mi-
chalčák,�Streit

Pomocnicy:�Michalek,�Kocemba,�
Ciku,�Podešva,�Míra,�Kisza

Napastnicy:�Heller,�Wojnar
Trener:�Miroslav�Matušovič

KARWINA B
Bramkarze:�Drobek,�Foltyn
Obrońcy:�Dadak,�Hejda,�Kaczmar-
czyk,�Věčorek

Pomocnicy:�Bielan,�Brzóska,�Buzek,�
Goj,�Hrušovský,�Kobza,�Křižák,�
Kuča

Napastnicy:�Molitorisz,�Popov,�Řimá-
nek

Trener:�Marek�Bielan

● Rezerwy Karwiny zmierzą się w niedzielę u siebie z Frydlantem nad Ostrawicą. Fot. mfkkarvina

PIŁKA NOŻNA – DYWIZJA F: Karwi-
na B – Frydlant n. O. (niedz., 10.15), 
Bogumin – Rymarzów, Frensztat p. 
R. – Hawierzów, Polanka – Dzieć-
morowice (niedz., 15.00). MISTRZO-
STWA WOJEWÓDZTWA: Cz. 
Cieszyn – Oldrzyszów, Fulnek – L. 
Piotrowice, Petřvald n. M. – Sl. Orło-
wa (sob., 15.00), Karniów – Datynie 
Dolne (niedz., 15.00). IA KLASA – gr. 
B: Stonawa – Dobra, Olbrachcice – 
Dobratice (sob., 15.00), Bystrzyca 
– Rzepiszcze, Śmiłowice – St. Miasto 
(niedz., 15.00). IB KLASA – gr. C: Sta-
rzicz – Sucha Górna, Oldrzychowice 
– Pietwałd, Gnojnik – L. Piotrowice B, 
Mosty k. J. – Wędrynia (sob., 15.00), 
Wierzniowice – Sedliszcze, I. Piotrowi-
ce – Nydek (niedz., 15.00). MP FRY-
DEK-MISTEK: Hukwaldy – Niebory, 
Prżno – Gródek (sob., 15.00), Śmiłowi-
ce B – Piosek (niedz., 10.00), Bukowiec 
– Metylowice, Nawsie – Toszonowice, 
Milików – Chlebowice (niedz., 15.00). 
PIŁKA RĘCZNA – ĆWIERĆFINAŁ 
EKSTRALIGI MĘŻCZYZN: Karwina 
– Koprzywnica (sob., 18.00; niedz., 
17.00).  (jb)

HOKEJOWA FETA W BOGUMINIE. 
Hokeiści Bogumina świętują zwycię-
stwo w Wojewódzkiej Lidze Hokeja. 
W finale pokonali Frydek-Mistek B 
w pięciu meczach 3:2, w kluczowym 
starciu 3:1. Gościom z Frydka-Mistka 
nie pomogła nawet obecność na tafli 
byłego snajpera Stalowników Trzy-
niec, Martina Adamskiego. Zespół HC 
Bospor Bogumin może teraz powoli 
przymierzać się do nowego sezonu w 
trzeciej najwyższej klasie hokeja – II 
lidze. Po puchar dla najlepszej druży-
ny wojewódzkiej sięgnęli: Svoboda 
– Bílý, Brančík, Ovčaří, Čahoj, Javín, 
Dvořák – Kropka, Černín, Kovalski, 
Okřina, Kovařík, Chaloupka, Ivan, 
Kysučan, Buba, Putniorz, Heidler.
HISTORYCZNA SZANSA DLA POL-
SKIEGO TENISA. To będzie historycz-
na chwila dla polskiego tenisa. Wiele 
wskazuje na to, że Iga Świątek, aktual-
nie wiceliderka światowego rankingu, 
niebawem awansuje na fotel liderki 
WTA. A wszystko za sprawą sensa-
cyjnego skądinąd zakończenia kariery 
przez Australijkę Ashleigh Barty, 
która w wieku 25 lat postanowiła 
pożegnać się z wyczynowym tenisem. 
Australijka poinformowała wczoraj, że 
oficjalnie poprosiła włodarzy WTA o 
wykreślenie jej z rankingu. Iga Świątek 
teoretycznie może zostać liderką już 
po najbliższym turnieju w Miami.
KURIOZALNE ZAKUSY ROSJI. 
Rosyjska Federacja Piłkarska w dal-
szym ciągu próbuje grać na nerwach 
światowej opinii publicznej. Po tym, 
jak z Rosjanami odmówili zagrać w 
barażach mistrzostw świata Polacy 
(wczoraj po zamknięciu numeru w 
barażu zaprezentowali się Czesi ze 
Szwedami), tamtejsza federacja wy-
stosowała gotowość zorganizowania… 
mistrzostw Europy w 2028 lub 2032 
roku. W obliczu dramatycznych wy-
darzeń w Ukrainie trudno wyobrazić 
sobie sytuację, by sportowy świat 
zgodził się na organizację takiej rangi 
turnieju przez Rosjan. Decydujące 
słowo w tej kwestii należy jednak do 
UEFA.  (jb)
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CO�W�TERENIE

CZ. CIESZYN – Zarząd MK PZKO 
w Parku Sikory zaprasza człon-
ków i sympatyków koła na prelek-

cję Franciszka Bałona pt. „Izrael”, 
która obędzie się w piątek 25. 3. o 
godz. 17.00 w salce nr 4 Ośrodka 
Kultury „Strzelnica” w Cz. Cieszy-
nie (wejście główne).
 MK PZKO w Cz. Cieszynie-Cen-
trum zaprasza na „Dzień Aktora”, 

czyli spotkanie z aktorami Sceny 
Polskiej oraz „Bajki” Teatru Cie-
szyńskiego, które odbędzie się z 
okazji Międzynarodowego Dnia 
Teatru w niedzielę 27. 3. o godz. 
16. 00 w sali Domu Polskiego PZKO 
przy ul. Bożka. Wolne datki zosta-
ną przeznaczone na pomoc Ukra-
inie.
DĄBROWA – Zarząd MK PZKO 
zaprasza członków i sympatyków 
na świetlicę wiosenną w niedzielę 
27.  3. o godz. 15.00 do Domu Na-
rodowego. O swoich wrażeniach 
z podróży po Patagonii pt. „Wy-
cieczka na koniec świata” opowie-
dzą Alina i Paweł Wantulokowie. 
Po prelekcji odbędzie się zebranie 
sprawozdawcze. 
GRÓDEK – MK PZKO zaprasza na 
przedstawienie teatralne pt. „Sta-
rzik, starka i internet” w sobotę 
26. 3. o godz. 16.00 oraz w niedzielę 
27. 3. o godz. 15.00 do Domu PZKO. 
Wystąpią członkowie MK PZKO w 
Gródku.
HAWIERZÓW-BŁĘDOWICE – MK 
PZKO zaprasza wszystkich człon-
ków na zebranie sprawozdawcze 
w niedzielę 27. 3. o godz. 15.30. Po 
zebraniu odbędzie się spotkanie z 
poezją Ewy Sabeli-Furtek.

KARWINA – Oddział Literatury 
Polskiej Biblioteki Regionalnej 
zaprasza na wernisaż wystawy pt. 
„Herbert Kisza – Grafi ka z podró-
ży” w piątek 1. 4. o godz. 17.00 w 
budynku biblioteki na Rynku Ma-
saryka. Wernisaż połączony jest z 
promocją zbioru bibliofi lskiego 
wierszy Anieli Kupiec ilustrowa-
nego grafi kami autora. Wystawę 
można oglądać do piątku 29. 4. w 
godzinach otwarcia biblioteki.
LESZNA DOLNA – MK PZKO 
zaprasza na widowisko pt. „Upa-
miętnienie 100. rocznicy Ludwi-
ka Cienciały – Macieja”, które 
odbędzie się 2. 4. o godz. 15.00 
w Domu PZKO. Bogaty program. 
Okolicznościowa wystawa z życia 
L. Cienciały do oglądnięcia na 
miejscu.
OLDRZYCHOWICE – Zarząd 
MK PZKO zaprasza wszystkich 
członków i sympatyków na wal-
ne zebranie 27. 3. o godz. 15.00 
do Domu PZKO w Oldrzychowi-
cach. W programie: sprawozdanie 
z działalności koła, plan pracy, 
wybory zarządu, promocja Karty 
Polaka. 
PTM – Zaprasza na kolejne spotka-
nie członków i sympatyków 8. 4. o 

godz. 16.00 w Konsulacie General-
nym RP, ul. Blahoslavova 4, Ostra-
wa na wieczór autorski.
Swoje wiersze przedstawi Jerzy 
Kronhold. Prosimy o zgłoszenie 
udziału jak najszybciej, najlepiej 
wysyłając e-maila na adres: pt-
mrc@atlas.cz lub SMS-a na numer 
603 744  575. Państwa zgłoszenia 
bardzo ułatwią organizację spo-
tkania. 
PTTS „BŚ” – 26. 3. Zamiast z 
Kubalonki na Stożek i do Naw-
sia proponujemy uczestnictwo w 
XVIII Rajdzie Narciarsko-Pieszym 
„Ku źródłom Wisły” (organiza-
tor PTTK w Wiśle). Proponowana 
trasa 16 km. Wpisowe: dorośli 20 
zł, dzieci 10 zł. Odjazd z Cieszy-
na-Celmy na Kubalonkę o godz. 
8.00. Start rajdu: Wisła-Kubalon-
ka, meta rajdu: schronisko PTTK 
Przysłop (pod Baranią Górą). 
Powrót do Cieszyna – Wisła Ku-
balonka, autobus o godz. 16.26, 
16.45. Prowadzi: Stanisław Pawlik, 
tel. 0048 606 133 123.
SIBICA – Zarząd MK PZKO zapra-
sza na zebranie sprawozdawcze w 
piątek 1. 4. o godz. 17.00 do Domu 
Polskiego PZKO. W programie: 
sprawozdania, plan na rok 2022, 

I N F O R M AT O R

Jesień przychodzi nocą,
żeby drzewom, ptakom i ludziom
rozstanie wydawało się tylko snem.

      H. Jasiczek

Nasz Ukochany

BRONEK BRZUCHAŃSKI 
odszedł od nas 26 marca 2021 roku

Wszystkich przyjaciół i znajomych prosimy o chwilę 
zadumy. W naszych sercach zostaniesz na zawsze. Naj-
bliżsi. GŁ-202

Cicho żyła i odeszła,
skromna w swoim życiu,
wielka w swej miłości i dobroci.

Dnia 24 marca 2012 odeszła od nas

śp. EMILIA RUSZ
z Nydku, ostatnio zamieszkała w Bystrzycy

O wspomnienie prosi córka.
 GŁ-185

Poszełech cichutko, bo mnie zawołali.
Nie doł żech wóm ręki, bo nie było czasu.

28 marca 2019 odszedł niespodziewanie za Mamą

śp. STANISŁAW RUSZ
z Końskiej

Wspomina cała rodzina.
 GŁ-186

PROGRAM TV

I N F O R M A T O R 
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„Głos” nale-
ży do Sto-
warzyszenia 
Dzienników 
Mniejszo-
ści Narodo-
wych i Et-
nicznych Eu-
ropy MIDAS

GŁ-207

WSPOMNIENIA

NEKROLOGI

Wyrazy szczerego żalu i współczucia Bogdanowi Kokotkowi z powodu 
śmierci Mamy

śp. STANISŁAWY KOKOTKOWEJ 
składają Zarząd Główny PZKO i redakcja „Zwrot”.
 GŁ-128

Z poczuciem głębokiego smutku zawiadamiamy 
wszystkich krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 
22 marca 2022 zmarł w wieku 76 lat 

śp. WŁADYSŁAW RASZYK
zamieszkały w Karwinie-Granicach

Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbędzie się w poniedzia-
łek 28 marca 2022 o godz. 12.00 w sali obrzędów po-
grzebowych w Karwinie-Raju. W smutku pogrążona 
rodzina.
 RK-023

PIĄTEK 25 MARCA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Wezwijcie położne 
(s.) 10.00 Ten cudowny dotyk miłości 
(fi lm) 11.00 Nasze hobby 11.30 AZ kwiz 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Sama w domu 14.00 Reporterzy TVC 
14.40 Na tropie 15.15 Niezwykłe losy 
16.05 Co umiały nasze babcie 16.35 
Łopatologicznie 17.30 AZ kwiz 18.00 
Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie 
jest mój dom? 18.55 Prognoza pogo-
dy, wiadomości, sport 20.10 Maluchy 
w podróży (s.) 21.10 Wszystko-party 
22.05 Zawodowcy (s.) 22.55 Krymino-
log (s.) 0.00 Sprawy detektywa Murdo-
cha (s.) 0.45 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Czeskie ryby 
9.00 Wyprawy w nieznane 9.50 Cy-
wilizacje 10.45 Dynastia Kennedych 
11.30 Królestwo natury 12.00 Krainy 
sezonowych cudów 13.05 Walia – dzi-
kie pustkowia 13.55 Wynalazki, które 
zmieniły świat 14.55 Amerykańska 
wojna 15.40 Początki nazizmu 16.35 
Natura bez granic 17.05 Sąsiedzi 17.30 
Fascynująca Nowa Zelandia 18.25 Hey-
drich – ostateczne rozwiązanie 18.55 
Największe bitwy czołgowe 19.50 Wia-
domości w czeskim j. migowym 20.00 
Pula śmierci (fi lm) 21.35 Donbas (fi lm) 
23.40 Fargo (fi lm). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Ulica 
(s.) 9.40 Facet (s.) 10.55 Pościg 12.00 
Południowe wiadomości 12.35 Krok za 
krokiem (s.) 12.55 Lekarze z Początków 
(s.) 14.05 Mentalista (s.) 15.00 CSI: Kry-
minalne zagadki Las Vegas (s.) 16.57 
Popołudniowe wiadomości 17.35 Po-
ścig 18.30 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Survivor Czechy i 
Słowacja (reality show) 22.40 Ameri-
can Pie: Zjazd absolwentów (fi lm) 0.50 
CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas (s.). 
PRIMA 
6.15 M.A.S.H. (s.) 7.00 Nowy dzień 
8.10 M.A.S.H. (s.) 9.15 Zoo (s.) 10.30 
Incognito 11.35 Strażnik Teksasu (s.) 
12.35 Gliniarz i prokurator (s.) 13.35 
Policja Hamburg (s.) 14.35 Agenci NCIS 
(s.) 15.40 Tak jest, szefi e! 16.50 Policja 
w akcji 17.50 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości, pogoda 19.55 Showtime 
20.15 Kochamy Czechy 22.00 Tata w 
domu (s.) 23.20 Tak jest, szefi e! 0.30 
Like House. 

SOBOTA 26 MARCA 

TVC 1 
6.00 Co umiały nasze babcie 6.25 Ło-
patologicznie 7.20 Bajka 8.15 Sędzia 
i brylant (bajka) 8.50 Niezwykłe losy 
9.45 Gejzer 10.15 Wszystkie zwierzęta 
duże i małe (s.) 11.05 Wszystko-party 
12.00 Z metropolii, Tydzień w regio-
nach 12.25 Nasze hobby 13.00 Wia-
domości 13.05 Chan Sulejman i nimfa 
Fatme (bajka) 14.05 Dwóch Janów i 
owieczka (bajka) 14.45 Nasza piątka 
(s.) 15.50 Na Dużej Rzece (fi lm) 17.00 
Hercule Poirot (s.) 17.55 Kot to nie pies 
18.25 Chłopaki w akcji 18.55 Progno-
za pogody, wiadomości, sport 20.10 
Piecze cały kraj 21.20 Wszystko-par-
ty 22.05 Bolero (fi lm) 23.45 Miejsce 
zbrodni – Berlin (s.). 
TVC 2 
6.00 Wojskowe machiny 6.45 100 cu-
dów świata 7.40 Odkrywanie smaków 
z Gordonem Ramsay’em 8.25 Na rowe-
rowym szlaku 8.40 Sissi, uciekająca 
cesarzowa 9.35 Zabytki techniki Czech 
10.00 Futuretro – smart człowiek 

10.30 Auto Moto Świat 11.00 Lotni-
cze katastrofy 11.45 Babel 12.15 Cuda 
ludzkiego geniuszu 13.15 Mordy, łapy, 
dzioby 13.45 Pojedynek w Corralu O.K. 
(fi lm) 15.45 Andaluzja, piękność po-
łudnia 16.40 Niedźwiedzie grizzly na 
Alasce 17.35 Cudowna planeta 18.30 
Niesamowite afrykańskie pustkowia 
19.20 Sąsiedzi 19.50 Wiadomości w 
czeskim j. migowym 20.00 Patton 
(fi lm) 22.50 Gang Story (fi lm) 0.30 
Ambicje Chin. 
NOVA 
6.20 Tom @ Jerry Show (s. anim.) 7.05 
Scooby-Doo i Scrappy-Doo (s. anim.) 
7.55 Rybak i jego żona (bajka) 9.05 
Twoja twarz brzmi znajomo 11.35 Przy-
prawy 12.35 Dzwoń do TV Nova 13.10 
Poradnik domowy 14.20 Zamieńmy 
się żonami (reality show) 15.40 Cinder-
ella Story (fi lm) 17.35 Zakręcony piątek 
(fi lm) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Szefowa (s.) 21.30 Profesor T. (s.) 
22.40 Amerykański morderca (fi lm) 
0.45 Dama i Król (s.). 
PRIMA 
6.15 M.A.S.H. (s.) 7.45 Cyklosalon.tv 
8.20 Ojciec w podróży 8.55 Autosa-
lon.tv 10.05 Jak zbudować marzenie 
11.20 Kochamy Czechy 13.10 Morder-
stwa według Agathy Christie (s.) 15.15 
Śmierć utalentowanego szewca (fi lm) 
17.00 Grubasek (fi lm) 18.55 Wiadomo-
ści, pogoda 19.55 Showtime 20.15 Duch 
(s.) 21.30 V.I.P. morderstwa (s.) 22.55 
Eskorta (fi lm) 1.25 Pakt z mordercą 
(fi lm). 

NIEDZIELA 27 MARCA 

TVC 1 
6.00 Ciekawostki z regionów 6.25 Na 
Dużej Rzece (fi lm) 7.30 Stało się pew-
nej niedzieli 8.10 Uśmiechy Martina 
Friča 8.50 Łopatologicznie 9.45 Kalen-
darium 10.00 Kamera na szlaku 10.30 
Obiektyw 11.05 Plac wiejski (s.) 12.00 
Pytania V. Moravca 13.00 Wiadomości 
13.05 Czarnoksiężnik (bajka) 14.00 
Koci bal (bajka) 14.45 Cudowna tink-
tura (bajka) 15.30 My, uczęszczający 
do szkoły (s.) 16.35 Szpital na peryfe-
riach (s.) 17.25 List do ciebie 18.25 Co 
umiały nasze babcie 18.55 Prognoza 
pogody, wiadomości, sport 20.10 Po-
dejrzenie (fi lm) 21.25 168 godzin 22.00 
Pěnička a Paraplíčko (fi lm) 23.35 Spra-
wy detektywa Murdocha (s.) 0.25 Kry-
minolog (s.). 
TVC 2 
6.00 Ślady, fakty, tajemnice 6.30 Po-
czątki nazistów 7.20 Powstanie cywi-
lizacji 8.15 Czechosłowacki tygodnik 
fi lmowy 8.30 Poszukiwania utraco-
nego czasu 8.50 Tajemnicze bunkry 
9.45 Historia świata 10.40 Nikaragua 
11.05 Nie poddawaj się plus 11.30 Nie 
poddawaj się 12.00 Przez ucho igielne 
12.30 Słowo na niedzielę 12.35 Ma-
gazyn chrześcijański 13.00 Magazyn 
religijny 13.30 Królestwo natury 13.55 
Kot to nie pies 14.30 Synowie boga 
Słońca 15.25 Na pływalni z Janem Šmí-
dem 15.55 Krainy sezonowych cudów 
16.45 Skryte cuda 17.15 Dynastia Ken-
nedych 18.00 Czeskie ryby 18.25 Egipt, 
mistyczne kolory Synaju 19.20 Cieka-
wostki z regionów 19.50 Wiadomości 
w czeskim j. migowym 20.00 Colorado 
(fi lm) 21.35 Wszyscy moi bliscy (fi lm) 
23.10 Nielegalne ścinanie drzew 0.05 
Fauda (s.). 
NOVA 
6.15 Tom @ Jerry Show (s. anim.) 7.00 
Scooby-Doo i Scrappy-Doo (s. anim.) 
7.45 Jak królewny tańczyły w nocy 
(bajka) 8.55 Strażacki pies (fi lm) 11.05 

Pacyfi kator (fi lm) 12.50 Jaś Fasola: 
Nadciąga totalny kataklizm (fi lm) 
14.30 Opowieści z Narnii: Lew, cza-
rownica i stara szafa (fi lm) 17.15 Uczeń 
czarnoksiężnika (fi lm) 19.30 Wiado-
mości, sport, pogoda 20.20 Twoja 
twarz brzmi znajomo 22.50 Odpryski 
23.20 Najczarniejsza godzina (fi lm) 
1.05 Jaś Fasola: Nadciąga totalny kata-
klizm (fi lm). 
PRIMA 
6.15 Bolek i Lolek (s. anim.) 6.35 
M.A.S.H. (s.) 8.00 Świat ogarnięty 
wojną 9.15 Prima świat 10.15 Gotuj jak 
szef! 11.00 Partia Terezy Tomankowej 
11.45 Poradnik domowy 12.30 Porad-
nik Pepy Libickiego 12.50 Poradnik 
Ládi Hruški 13.55 Duch (s.) 15.10 V.I.P. 
morderstwa (s.) 16.30 Facet naprze-
mienny (fi lm) 18.55 Wiadomości, pogo-
da 19.55 Showtime 20.15 Matki (fi lm) 
22.25 Śmierć utalentowanego szewca 
(fi lm) 0.15 Szpieg (fi lm). 

PONIEDZIAŁEK 28 MARCA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Wszystkie zwierzę-
ta duże i małe (fi lm) 9.45 Trzewiczki 
10.00 168 godzin 10.35 Maluchy w 
podróży (s.) 11.30 AZ kwiz 12.00 Po-
łudniowe wiadomości 12.30 Sama 
w domu 14.00 Po Czechach 14.10 
Pěnička a Paraplíčko (fi lm) 15.45 We-
zwijcie położne (s.) 16.40 Podróżoma-
nia 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne owce 
18.00 Wiadomości regionalne 18.25 
Gdzie jest mój dom? 18.55 Prognoza 
pogody, wiadomości, sport 20.10 Cie-
nie we mgle (s.) 21.30 Reporterzy TVC 
22.10 W ostatniej chwili 22.40 Życie 
i czasy sędziego A.K. (s.) 23.35 Dobry 
adres (s.). 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Andaluzja, 
piękność południa 9.25 Niedźwiedzie 
grizzly na Alasce 10.15 Niesamowity 
świat młodych 11.05 Geografi a świata 
11.20 Babel 11.50 Kuba, perła Karaibów 
12.45 Telewizyjny klub niesłyszących 
13.10 Niesamowite afrykańskie pust-
kowia 14.05 Magazyn religijny 14.30 
Wyprawy w nieznane 15.25 Droga 
drewna 15.55 Przygody nauki i techni-
ki 16.25 Amerykańska wojna 17.15 Lot-
nicze katastrofy 18.00 Zabytki techniki 
Czech 18.30 Wynalazki, które zmieniły 
świat 19.25 Czechosłowacki tygodnik 
fi lmowy 19.50 Wiadomości w czeskim 
j. migowym 20.00 Cuda ludzkiego 
geniuszu 21.00 Synowie boga Słońca 
21.55 Sin City (fi lm) 0.00 Equilibrium 
(fi lm) 1.45 Queer. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Ulica (s.) 
9.50 Profesor T. (s.) 10.55 Pościg 12.00 
Południowe wiadomości 12.45 Lekarze 
z Początków (s.) 14.05 Mentalista (s.) 
15.00 CSI: Kryminalne zagadki Las Ve-
gas (s.) 16.57 Popołudniowe wiadomo-
ści 17.35 Pościg 18.25 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Spe-
ce (s.) 22.20 Policja Chicago (s.) 23.15 
CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas (s.) 
1.05 Mentalista (s.). 
PRIMA 
6.15 M.A.S.H. (s.) 7.00 Nowy dzień 
8.15 M.A.S.H. (s.) 9.20 Duch (s.) 10.35 
Poradnik domowy 11.30 Strażnik Tek-
sasu (s.) 12.30 Gliniarz i prokurator (s.) 
13.30 Policja Hamburg (s.) 14.30 Agen-
ci NCIS (s.) 15.40 Tak jest, szefi e 16.50 
Policja w akcji 17.50 Nakryto do stołu! 
18.55 Wiadomości, pogoda 19.55 Sho-
wtime 20.15 Linia (s.) 21.30 Wymarzo-
ne piękno 22.35 Pierwsza kolacja 23.50 
Tak jest, szefi e! 

� GŁ-114

Siedziba fi rmy
Hażlach, ul. Cieszyńska 20b
tel. +48 33 856 73 77

Informacje: Wędrynia nr 1044, 
tel. +420 736 702 526

Filia
Cisownica, ul. Ustrońska 156 
(5 km od przejścia granicznego 
w Górnej Lesznej)

tel.+48 606 452 479

GŁ-177

CREATON Polska sp. z o.o. to lider krajowego rynku ceramicznych pokryć dacho-
wych. Na sukces naszej firmy pracuje w Polsce łącznie około 300 pracowników. 
W naszych trzech zakładach produkcyjnych: w Olkuszu, Chojnicach i Widziszewie, 
tworzymy najwyższej jakości dachówki ceramiczne i cementowe wraz z oryginalny-
mi akcesoriami i elementami montażowymi. Pracujemy w oparciu o najnowsze tech-
nologie, cały czas doskonaląc nasze produkty po to, by dostarczać naszym odbior-
com wyjątkową jakość dopasowaną do indywidualnych potrzeb. 20 lat historii naszej 
spółki w Polsce nauczyło nas, że siłą firmy są jej pracownicy. Będąc częścią między-
narodowej grupy TERREAL-CREATON, która jest wiodącym producentem ceramicz-
nych pokryć dachowych w Europie, czerpiemy z ogromnego, skumulowanego przez 
ponad 130 lat doświadczenia. Wzajemnie się wspieramy, inspirujemy, inwestujemy 
we wspólne pomysły. Dążymy do rozwoju, podejmując kolejne wyzwania. Liczą się 
dla nas ludzie i pasja towarzysząca im w codziennej pracy. Doceniamy wszystkie 
umiejętności i talenty. To dzięki temu produkty marki CREATON są tak wyjątkowe.
Do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko:

SPECJALISTA DS. OBSŁUGI KLIENTA
(ze znajomością języka czeskiego)

Miejsce pracy: Olkusz
Za co będziesz odpowiadać?

  Bieżącą obsługę zamówień – wprowadzenie do systemu, realizacja, aktualizacja
  Utrzymywanie kontaktów telefonicznych i mailowych z klientami 

Czego od Ciebie oczekujemy?
  Bardzo dobrej znajomości języka czeskiego
  Umiejętności współpracy w zespole
  Komunikatywności, zaangażowania i rzetelności przy realizacji powierzonych zadań

Pracując z nami otrzymasz:
  Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 
  Atrakcyjne wynagrodzenie + system premiowy
  Szkolenia podnoszące kwalifikacje 
  Opiekę medyczną, kartę Multisport 

Administratorem przekazanych w rekrutacji danych osobowych jest CREATON Polska sp. z o.o. z siedzibą 
w Olkuszu (32-300), przy ulicy Wspólnej 6, KRS 114321. 
W sprawie danych możesz skontaktować się z nami na: daneosoboweatcreaton.pl. 
Dane osobowe są przez nas przetwarzane w celu otwartej rekrutacji lub rekrutacji przyszłych (jeżeli wyrazisz 
na to zgodę). 
W zakresie danych wskazanych w art. 22(1)§1 kodeksu pracy podstawą przetwarzania jest przepis prawa, 
a jeżeli chcesz nam przekazać więcej informacji o sobie (w tym Twój wizerunek) to ich przetwarzanie odbywa 
się na podstawie Twojej zgody. Podanie danych osobowych w zakresie przewidzianym kodeksem pracy, jest 
dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.
Zgodę na przyszłe rekrutacje lub zgodę na przetwarzanie dodatkowych danych możesz cofnąć w dowolnym 
momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody. 
Przysługuje Ci prawo do żądania od nas dostępu do danych osobowych dotyczących Twojej osoby, ich spro-
stowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz 
prawo do przenoszenia danych do innego administratora. Jeżeli uważasz że przetwarzamy dane niezgodnie 
z prawem przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa UODO.
Nie będziemy naszej decyzji opierać na przetwarzaniu danych w sposób zautomatyzowany, ani profilowaniu. 
Dane osobowe zbierane w celu rekrutacji będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji na aplikowane 
stanowisko i okres trwania roszczeń odszkodowawczych, a jak wyrazisz zgodę na przyszłe rekrutacje przez 
okres nie dłuższy niż 3 lata.

� GŁ-206

Poszukuje pracownika biura 
na stanowisko

ASYSTENTA 
DZIAŁU PŁATNOŚCI

przelewów krajowych 
oraz zagranicznych

Podjęcie pracy w siedzibie firmy
w Trzyńcu przy ul. Lidickiej 1264 
od 1. 5. 2022.
Wymagamy:

  wykształcenie średnie zakończo-
ne egzaminem maturalnym (pre-
ferujemy kierunek ekonomiczny)

  min. 3-letnia praktyka w admini-
stracji w sektorze prywatnym lub 
bankowym

  podstawy księgowości
  język polski w słowie i piśmie
  sumienność
  lojalność
  dokładność.

Oferujemy:
  umowę na czas określony 1 roku 

z możliwością jej przedłużenia
  pracę na etacie pełnym lub skró-

conym
  odpowiednie wynagrodzenie
  pracę w stabilnej firmie z 25-let-

nią tradycją
  miły kolektyw
  bony żywnościowe.

Zgłoszenia razem z CV prosimy 
wysyłać na adres: 

evidence@devizy.cz, 
tel.: 558 335 000

prelekcja Anety Wałach pt. „Wy-
prawa do Ekwadoru”.
SKRZECZOŃ – MK PZKO zapra-
sza na Jarmark Wielkanocny w 
sobotę 2. 4. w godz. 9.00-18.00 
w pomieszczeniach Domu PZKO 
w Boguminie-Skrzeczoniu. Do 
kupienia będą pisanki, domowe 
kołacze, miód, ozdoby wielka-
nocne, pierniki miodowe, żu-
rek, bigos, wyroby ze świniobi-
cia i wędliny domowe. O godz. 
15.00 wystąpi kapela góralska 
„Bukoń”.
STONAWA – Zarząd MK PZKO za-
prasza na zebranie sprawozdawcze 
w niedzielę 27. 3. o godz. 15.00 do 
Domu PZKO.
WIERZNIOWICE – Zarząd MK 
zaprasza w niedzielę 27. 3. o godz. 
14.00 do Domu PZKO na zebra-
nie sprawozdawczo-wyborcze. Od 
godz. 16.00 odbędzie się spotkanie 
z profesorem Danielem Kadłub-
cem połączone z promocją jego 
najnowszej publikacji pt. „Od Cie-
szyna sypana dróżeczka”.

KONCERTY

Chór „Canticum Novum” PTA 
„Ars Musica” – Zaprasza w niedzie-
lę 27. 3. na koncerty pasyjne. Pierwszy 
odbędzie się o godz. 9.30 w kościele 
katolickim w Cierlicku-Kościelcu, 
drugi o godz. 16.00 w kościele ewan-
gelickim w Ligotce Kameralnej. 

OFERTY

MALOWANIE DACHÓW i PŁOTÓW 
wszelkiego gatunku, 3 x lakier. 
Tel. 732 383 700. Balicki. GŁ-166

OGRODZENIA, BRAMY, meble 
ogrodowe, ocieplenia budynków, 
remonty, usługi budowlane. 
Tel: +48 511 579 636. 
www.rafmet-ogrodzenia.pl. GŁ-163

PRZECIEKA CI DACH, kapie Ci do 
domu – zadzwoń: +48 609 852 057. 
Uszczelniamy wszystkie rodzaje da-
chów. GŁ-021
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Rozwiązanie 
krzyżówki 
kombinowanej  
z 11 marca: 
POZNAJ�SAMEGO�
SIEBIE

KRZYŻÓWKA KOMBINOWANA

Wśród�autorów�
poprawnych�

rozwiązań�zostanie�
rozlosowana�książka.�
Rozwiązania�prosimy�
wysyłać�na�e-mail:�
info@glos.live.�
Termin�upływa�
w�środę�6 kwietnia.�
Nagrodę�książkową�
za�poprawne�
rozwiązanie�
krzyżówki�
kombinowanej 
z�11�marca�otrzymuje�
Renata Krucina 
z Hawierzowa-
Podlesia.�Autorem�
dzisiejszego�zadania�
jest�Jan�Kubiczek.

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

• Na zaproszenie do 
naszej fotograficznej 
zabawy 
odpowiedział 
pan Roman Dzik, 
który przysłał nam 
widoczne obok 
współczesne ujęcie 
uliczki przy rynku w 
Jabłonkowie. 
Dziękujemy za 
współpracę!

...tak jestTak było...
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20 21 22 23

POZIOMO:
1. rzeczy osobiste, spakowane do wali-

zek, kufrów, plecaków, przeznaczone 
do przewożenia

2. drewno ciężkie, twarde używane w me-
blarstwie, na parkiety, sklejki

3. system zapobiegający blokadzie kół 
podczas hamowania

4. budowla wznoszona na cześć zwycię-
skiego wodza dla triumfalnego wjazdu 
wojsk

5. cyrkulacja, krążenie, rozprowadzanie
6. czas trwania czegoś, np. ...próbny, dla 

stażysty

7. jedno z trzech największych miast 
Izraela

8. duży, stary las z iglastymi gatunkami 
drzew

9. krople tłuszczu, pływające na po-
wierzchni rosołu lub dopływ Wołgi

10. barwna papuga z Ameryki Południo-
wej

11. „podłoga” morza lub antonim wierz-
chu

12. ROZWIĄZANIE DODATKOWE
13. Robin, legendarny łucznik z lasu Sher-

wood
14. 1000 megawatów

15. międzynarodowy numer rachunku 
bankowego

16. John, astronauta amerykański, odbył 
sześć lotów w kosmos

17. bonifikata, zniżka od ustalonej ceny 
towaru na rzecz nabywcy

18. góra drewna przeznaczona do spalenia
19. „Martin...”, powieść J. Londona lub 

inaczej raj
20. „Radio...” z Warszawy lub nazwa litery 

„z”
21. ...Charles, amerykański wokalista, mu-

zyk i pianista
22. japońska kobieta-poławiaczka pereł

23. dzieło przemysłu rozrywkowego, które 
odniosło duży sukces

PIONOWO: 
AGRAFE, ALADYN, ALDONA, BAJARZ, 
BAMBUS, BUSOLA, EPITET, FIGARO, 
GEORGE, IDARET, INNUIT, JAGGER, 
JOWITA, KOLAPS, ŁADYSZ, MATURA, 
PROSTA, RACUCH, SAHARA, WAGARY, 
ŻARGON

Wyrazy trudne lub mniej znane: 
HAJFA, IBAN, RAY, YOUNG


