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Do ławki tylko 
z negatywnym testem
WYDARZENIE: W poniedziałek uczniowie pierwszego stopnia szkół podstawowych wrócą 
do ławek. Tym razem na nowych warunkach. Zanim rozpocznie się nauka, muszą zrobić 
test, który wykluczy u nich infekcję COVID-19. Od 12 kwietnia czynne będą również 
przedszkola, ale tylko dla starszaków.

Beata Schönwald

Republika Czeska należy do 
tych krajów, gdzie szkoły są 
zamknięte przez większość 

bieżącego roku szkolnego. Pomimo 
to powrót uczniów do ławek odby-
wa się z zachowaniem daleko idącej 
ostrożności. Klasy będą pracować w 
systemie zmiennym – tydzień nauki 
w szkole, tydzień zdalnego naucza-
nia w domu. Wyjątek od tej zasady 
Ministerstwo Szkolnictwa w poro-
zumieniu z  Ministerstwem Zdrowia 
przewidziało dla szkół małoklaso-
wych (do 75 uczniów). Dzięki temu 
wszystkie polskie małoklasówki na 
Zaolziu będą mogły działać w nor-
malnym trybie.

– W normalnym trybie w tym 
sensie, że dzieci będą przychodziły 
codziennie do szkoły. Nie możemy 
jednak dowolnie łączyć klas np. na 
lekcjach wychowania plastyczne-
go, nadal bowiem obowiązuje zasa-
da zachowania jednorodnych grup 
zarówno w czasie nauki, jak i w ra-
mach świetlicy szkolnej. Dalej obo-
wiązują również maseczki – mówi 
dyrektorka Polskiej Szkoły Podsta-
wowej w Gródku Katarzyna Safak. 
Chociaż cieszy się z  powrotu dzieci 
do szkoły – czwarto- i piątoklasiści 
uczyli się zdalnie już od świąt Boże-
go Narodzenia, przyznaje, że pew-
ne obawy budzi w niej konieczność 
regularnego testowania uczniów na 
COVID-19. Według rozporządzenia 
ministerstwa, ma się ono odbywać 
zawsze w poniedziałki i czwartki. W 
razie pojawienia się pozytywnego 
wyniku testu antygenowego, dziecko 
zostanie skierowane na test PCR. Je-
śli również ten potwierdzi zakażenie 
koronawirusem, testy PCR będzie 
musiała zrobić cała klasa.

W polskich podstawówkach w 
Lutyni Dolnej i Hawierzowie-Błę-
dowicach liczba uczniów w klasach 
1.-5. nie przekracza 75. To jednak nie 
powód, żeby od poniedziałku przy-
witać w murach szkolnych zarówno 

siedmio-, jak i piętnastolatków. We-
dług rzeczniczki Ministerstwa Szkol-
nictwa Anety Lednowej, limit 75 
uczniów dotyczy bowiem tylko klas 
pierwszego stopnia, a z nauki w sys-
temie zmiennym zwolnione są tylko 
te szkoły, gdzie młodsi uczniowie 
uczą się w samodzielnym budynku z 
osobnym wejściem do jadalni. – Dla 
mnie to absurdalne rozwiązanie, 
zwłaszcza teraz, kiedy starsi ucznio-
wie nie chodzą jeszcze do szkoły. 
Na pierwszym stopniu mamy tylko 
34 dzieci, które uczą się w dwóch 
klasach. Jeśli miałbym się trzymać 
rozporządzenia ministerstwa, w po-
niedziałek mogłaby przyjść tylko 
połowa – stwierdza dyrektor błędo-
wickiej podstawówki Tomasz Łabu-
dek. Jego zdanie podziela dyrektorka 
dolnolutyńskiej podstawówki, w któ-
rej na pierwszym stopniu w dwóch 
klasach łączonych uczy się 26 dzieci. 
– Często chodzi o rodzeństwa, dlate-
go uważam, że system nauki zmien-

nej nie rozwiązuje sprawy z punktu 
widzenia ryzyka epidemiologiczne-
go. Prócz tego stwarza to utrudnienie 
dla rodziców – zaznacza. Ponieważ 
zarówno ona, jak i dyrektor błędo-
wickiej placówki są przekonani o 
tym, że potrafią zapewnić uczniom 
w swoich szkołach odpowiednie 
warunki sanitarne, zwrócili się do 
założycieli swoich szkół o wydanie 
ostatecznej decyzji w tej sprawie. 
Na krótko przed zamknięciem ni-
niejszego numeru Tomasz Łabudek 
potwierdził nam, że do błędowickiej 
szkoły wrócą w poniedziałek wszy-
scy uczniowie pierwszego stopnia. 

Dyrektor polskiej podstawówki w 
Czeskim Cieszynie Marek Grycz nie 
ma żadnych wątpliwości. Małokla-
sówka w Sibicy, do której uczęsz-
cza 48 dzieci, będzie działać bez 
ograniczeń, natomiast szkoła przy 
ul. Havlíčka jest przygotowana na 
naukę w systemie zmiennym. – Na 
pierwszym stopniu mamy ok. 200 

uczniów w 11 klasach. W najbliż-
szy poniedziałek rozpocznie naukę 
pięć z nich, w kolejny pozostałych 
sześć – informuje. Obowiązkowe te-
sty na obecność koronawirusa będą 
przeprowadzane w poszczególnych 
klasach. – Liczymy się z tym, że 
przetestowanie całej klasy łącznie 
z oczekiwaniem na wynik zajmie 

praktycznie całą pierwszą lekcję. 
Tym bardziej że testy antygenowe, 
które otrzymaliśmy, są dosyć skom-
plikowane w użyciu – zauważa. Jego 
zdaniem, gra jest warta świeczki.

W poniedziałek wracają do przed-
szkoli również starszaki oraz dzieci 
pracowników służby zdrowia, szkół, 
policji czy straży pożarnej. Najpierw 
muszą jednak zrobić test na CO-
VID-19. – Tak samo jak w szkołach 
również w przedszkolach testy będą 
przeprowadzane w poniedziałki i 
czwartki. Zanim dzieci wejdą do sali, 
zrobią test w obecności rodzica i pod 
nadzorem pracownika przedszkola. 
Dlatego uczulamy rodziców na to, 
żeby uwzględnili w swoich planach 
czas, który przyjdzie im na to po-
święcić – przestrzega kierowniczka 
polskiego przedszkola w Gnojniku 
Halina Smoloń. Ponieważ dzieci 
będą mogły przebywać w grupach 
do 15 osób, przedszkole umieściło na 
swojej stronie internetowej ogłosze-
nie, by rodzice zgłaszali swoje pocie-
chy z wyprzedzeniem. – Do naszego 
przedszkola uczęszcza 38 dzieci, w 
tym 15 najstarszych. Chcemy wie-
dzieć, czy w tej sytuacji wystarczy 
nam utworzenie jednej grupy czy po-
trzebne będą dwie – dodaje kierow-
niczka.  

Jakie zmiany przyniesie 
12 kwietnia?

 ) Zniesiony zostanie zakaz prze-
kraczania granic powiatów oraz 
nocnego wychodzenia z domu

 ) Dopuszczone będą spotkania do 
10 osób wewnątrz i do 20 na 
zewnątrz

 ) Otwarte zostaną sklepy z dzie-
cięcą odzieżą i obuwiem, arty-
kułami papierniczymi i częściami 
zamiennymi do samochodów, 
targi farmerskie, niektóre punkty 
usługowe, jak pralnie, zakłady 
ślusarskie czy punkty napraw 
sprzętów kuchennych, a także 
poradnie psychologów

 ) Działać będą ogrody botaniczne 
i zoologiczne z wyjątkiem po-
mieszczeń zamkniętych oraz przy 
dotrzymaniu limitu 20 proc. gości

• Dzieci nie mogą już wysiedzieć w 
domu. W poniedziałek wracają do szko-
ły. Fot. NORBERT DĄBKOWSKI
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sobota

niedziela

dzień: 8 do 12 C 
noc: 4 do -2 C 
wiatr: 6-9 m/s

dzień: 14 do 17 C 
noc: 6 do 2 C 
wiatr: 1-5 m/s

dzień: 14 do 18 C 
noc: 6 do 2 C 
wiatr: 3-7 m/s

Zaabsorbowani czeskim spisem ludności może nie zdajemy 
sobie sprawy, że także w Polsce rozpoczął się – 1 kwietnia – 
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. W polskim 
formularzu spisowym pytań jest więcej – m.in. o stan zdrowia 
i niepełnosprawność, których w aktualnym czeskim spisie już 

nie ma. Statystycy w obu krajach pytają natomiast o narodowość – w Polsce 
dokładnie o „przynależność narodową lub etniczną”. Do wyboru proponu-
ją, prócz polskiej, trzynaście występujących na terenie kraju mniejszości 
narodowych i etnicznych, łącznie z karaimską, łemkowską czy tatarską, ale 
też czeską i słowacką. Można też podać narodowość niewymienioną na li-
ście. Ponadto jest możliwość podania drugiej narodowości – w odpowiedzi 
na pytanie: „Czy odczuwa Pan(i) przynależność także do innego narodu lub 
wspólnoty etnicznej?”. Pytanie o języki brzmi: „Jakim językiem (językami) 
posługuje się Pan(i) w domu?” W czeskim formularzu nie ma pytania o ję-
zyk używany, lecz o język ojczysty. Niewielka różnica, ale jednak. 

Oczywiście także dla mniejszości narodowych w Polsce spis powszechny 
ma znaczenie. Kiedy niespełna rok temu przygotowywałam dla „Głosu” 
wywiad z historykiem i znawcą mniejszości narodowych Piotrem Tymiń-
skim, powiedział mi, że po dziesięcioleciach epoki peerelowskiej, kiedy 
Polska była uważana oficjalnie za państwo jednonarodowe, członkowie 
mniejszości narodowych i etnicznych wreszcie się budzą i wpisują swoją 
faktyczną przynależność. 

Niedawno rozmawiałam z Zaolziakiem mieszkającym w Polsce. Z racji 
czeskiego obywatelstwa i faktycznego miejsca zamieszkania wypełniał 
zarówno polski, jak i czeski formularz spisowy. Zaskoczył mnie stwierdze-
niem, że w czeskim spisie podał polską, natomiast w polskim czeską naro-
dowość. W ten sposób przyznał się zarówno do narodowości ojca, który jest 
Czechem, jak i matki, która jest Polką, a zarazem w każdym z tych krajów 
poparł mniejszość narodową. 

Niektórych oburzy takie podejście – bo jak można być zarówno Pola-
kiem, jak i Czechem, bo trzeba wiedzieć, „skąd nasz ród”… i tak dalej. Ja 
natomiast uważam, że w tym przypadku takie rozwiązanie jest całkiem 
sensowne i logiczne.  

DZIŚ...

9
kwietnia 2021

Imieniny obchodzą:  
Achacy, Hugo
Wschód słońca: 6.08
Zachód słońca: 19.27
Do końca roku: 266 dni
(Nie)typowe święta:
Światowy Dzień Gołębia
Przysłowia: 
„Grzmot w kwietniu dobra 
nowina, już szron roślin 
nie pościna”

JUTRO...
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Imieniny obchodzą:  
Magdalena, Makary, 
Michał
Wschód słońca: 6.06
Zachód słońca: 19.28
Do końca roku: 265 dni
(Nie)typowe święta:
Ogólnopolski Dzień Walki 
z Bezrobociem
Przysłowia: 
„Dzień na święty Makary 
pewnie przepowiada, czy 
we wrześniu pogoda, czy 
też ciągle pada”

POJUTRZE...

11
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Imieniny obchodzą:  
Hilary, Makary, Roman
Wschód słońca: 6.04
Zachód słońca: 19.30
Do końca roku: 264 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Radia
Przysłowia:
„Ta urodzajna pszenica 
bywa, która w kwietniu 
przepiórkę przykrywa”

ZDANIEM... Danuty Chlup

POGODA

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

CIERLICKO
Gmina wyburzyła budynek 
dawnej restauracji w są-
siedztwie Domu Polskiego 
Żwirki i Wigury na Kościelcu. 
Zaniedbany obiekt szpecił 
otoczenie. Teren zostanie 
zniwelowany i zazieleniony. 
Władze gminy zapowiadają, 
że działka będzie w przyszło-
ści wykorzystana do celów 
rekreacyjnych – na przykład 
jako miejsce spotkań rodzin 
z dziećmi. Dokładne plany 
zostaną dopiero ogłoszone. 
W miejscu tym nie przewi-
duje się budowy żadnego 
budynku, który zasłaniałby 
Dom Polski – to on ma być 
dominującym obiektem w 
okolicy.  (dc)

CZESKI CIESZYN
Mieszkańcy powyżej 15. 
roku życia mogą wziąć 
udział w ankiecie „Projekty 
z szuflady” i wybrać jeden 
ze czterech projektów do 
realizacji w tym roku. Pierw-
szy obejmuje poszerzenie i 
modernizację placu zabaw w 
parku obok cmentarza cen-
tralnego oraz zakup kiosków 
do wykorzystania podczas 
imprez na rynku. Drugą 
propozycją jest budowa 
mini-pola golfowego w kom-

pleksie 
sporto-
wym przy 
ul. Frydec-
kiej. Można 
także głosować 
na nowe oświetlenie 
kompleksu sportowego 
lub na budowę nowych 
miejsc parkingowych w 
sąsiedztwie polikliniki. 
Projekty oraz zasady 
głosowania są szcze-
gółowo opisane na stronie 
internetowej projektyzesu-
pliku.cz.  (dc)

TRZYCIEŻ
Dom Kultury został wy-
posażony w ponad 200 
nowych krzeseł z tapicer-
ką oraz 34 stoły. Meble 
zakupiono dzięki dotacji z 
Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich za pośred-
nictwem Lokalnej Grupy 
Działania Podbeskidzie. W 
sali Domu Kultury odbywa-
ją się liczne imprezy – kon-
certy, bale, przedstawienia, 
imprezy rodzinne i zebrania 
stowarzyszeń działających 
w Trzycieżu i sąsiednich 
wioskach. Z sali korzystają 
m.in. koła PZKO obwodu 
gnojnickiego, odbywają się 

tam większe koncerty chó-
ru „Godulan – Ropica”.  (dc)

TRZYNIEC
Szpital na Sośnie kupił z 
funduszy województwa 
morawsko-śląskiego nowe 
aparaty diagnostyczne o 
wartości 5 mln koron. Jed-
nym z nich jest nowoczesny 
densytometr –  urządzenie 
służące do badania gęstości 
mineralnej kości, czyli do 
diagnostyki osteoporozy. 
Choroba ta bywa powodem 
łamliwości kości. Kolejnym 
nabytkiem jest aparat USG, 
który posiada m.in. sondy 
do specjalistycznych badań 
echokardiograficznych przez 
klatkę piersiową lub przez 
przełyk oraz sondę brzuszną i 
naczyniową.  (dc)

KRESKĄ MALOWANE

CZESKI CIESZYN

TRZYCIEŻ

Markéta Pekarowa-Adamowa
przewodnicząca opozycyjnej partii TOP 09

CYTAT NA DZIŚ

•••

Jesteśmy bezpośrednimi 
świadkami rozpadania się 
rządu TRZYNIEC

• W tym miesiącu pogodowych niespodzianek nie koniec. Powiedzenie 
„Kwiecień plecień, wciąż przeplata – trochę zimy, trochę lata” jest ciągle 
prawdziwe. Na pewno tu, nad Laskiem Miejskim w Jabłonkowie.  (endy)
Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

CIERLICKO

Coloursy w... 2022 roku

To już pewne. Zaplanowany 
na tegoroczny lipiec czte-
rodniowy międzynarodowy 

festiwal Colours of Ostrava z powo-
du trwającej pandemii koronawiru-
sa został przesunięty na następny 
rok. To już druga taka decyzja.

Nowy termin Coloursów został 
ustalony na 13-16 lipca, obecnie 
trwają rozmowy z głównymi gwiaz-
dami tegorocznej edycji co do ich 
planów na rok 2022. – Dla nas była 
to jedna z najtrudniejszych decyzji 
w długoletniej historii festiwalu. 
Niestety aktualna sytuacja epide-
miczna nie pozwala nam na zorga-
nizowanie festiwalu w bezpiecznej 
postaci. Teraz pozostaje tylko mieć 

nadzieję, że pandemia w 2022 roku 
odpuści, a świat, w tym kultura, 
wróci do normalności – poinfor-
mowała dziennikarzy Zlata Ho-
lušowa, dyrektor festiwalu. 

Coloursy dołączyły więc do gro-
na innych, odwołanych w tym roku 
wielkich imprez kulturalnych. 
W Polsce nie odbędzie się m.in. 
Orange Warsaw Festiwal. Cień na-
dziei wciąż mają natomiast fani 
karwińskiego Dolańskiego Grómu, 
organizowanego przez MK PZKO w 
Karwinie-Frysztacie. Jednodniowy 
festiwal rockowy w Parku B. Něm-
cowej w Karwinie został zaplano-
wany na 19 czerwca i jak na razie 
nie został odwołany.  (jb)

• Do gwiazd tegorocznej edycji miała należeć m.in. amerykańska piosenkarka LP. 
Fot. mat. prasowe

2,03
mld koron ma kosztować modernizacja dwóch odcinków linii kolejowej z Czad-
cy do granicy z Republiką Czeską o łącznej długości 4,9 km. Koleje Republiki 
Słowackiej ogłosiły przetarg na wykonawcę. To już trzeci etap projektu, którego 
celem jest budowa nowego podłoża, torów i ekranów akustycznych, modernizacja 
trakcji elektrycznej oraz podniesienie prędkości pociągów do 120 km na godz. 
Częścią projektu jest także modernizacja stacji kolejowej w Świerczynowcu.  (dc)

Kongres Polaków 
solidaryzuje się 
z Polakami z Białorusi
Jesteśmy z wami i wspieramy was – 
tak w skrócie można scharakteryzo-
wać oświadczenie, które wystoso-
wał tuż przed Świętami Wielkanoc-
nymi Kongres Polaków w Republice 
Czeskiej do Polaków mieszkających 
na Białorusi. Ma to oczywiście 
związek z ostatnimi wydarzeniami 
w tym kraju, rządzonym od wielu lat 
przez Aleksandra Łukaszenkę.
– W związku z obecną sytuacją 
na Białorusi Kongres Polaków w 
Republice Czeskiej zrzeszający 
wszystkie polskie organizacje w 
Republice Czeskiej pragnie wyrazić 
swoją solidarność z Andżeliką Bo-
rys, prezesem Związku Polaków na 
Białorusi i wyrazić protest przeciw 
postępowaniu władz białoruskich 
wobec Niej i innych tamtejszych 
Polaków – czytamy w piśmie, pod 
którym podpisała się Rada Kongre-
su. Jej członkowie wysłali na Bia-
łoruś jednocześnie słowa otuchy. 
 (wot)

•••
Prymula  
doradcą grupy Agel
Roman Prymula, były minister 
zdrowia RC, został nowym doradcą 
grupy medycznej Agel. Obecnie 
do głównych zadań logistycznych 
grupy, właścicielem której jest 
miliarder Tomáš Chrenek, należy 
dystrybucja szczepionek Moderna 
i Johnson&Johnson. 
Prymula, który będzie pracował dla 
grupy Agel na stanowisku doradcy-
-eksternisty, nie chciał komentować 
tych doniesień. Współpracę z firmą 
Agel potwierdziła jednak sama 
grupa medyczna działająca na dużą 
skalę również w naszym wojewódz-
twie.  (jb)

•••
Blatný odwołany
Jan Blatný nie pełni już funkcji mini-
stra zdrowia. Po blisko pięciu mie-
siącach, kiedy stał na czele resortu, 
został na wniosek premiera Andreja 
Babiša odwołany przez prezydenta 
RC Miloša Zemana. Czwartym mi-
nistrem zdrowia w rządzie Babiša 
zostanie dyrektor Szpitalu Uniwer-
syteckiego Královské Vinohrady 
Petr Arenberger.
– Mam czyste sumienie, ponieważ 
zawsze podejmowałem decyzje z 
uwzględnieniem fachowym danych 
i analiz. Moje odwołanie można 
interpretować też tak, że pan 
premier uznał, że wyszliśmy już z 
najgorszego – powiedział dziś przed 
południem dziennikarzom Blatný. 
Odchodzący minister podsumo-
wał kończący się stan wyjątkowy. 
Zaznaczył, że chociaż wprowa-
dzone restrykcje były dla wielu 
nieprzyjemne, były konieczne, bo 
bez nich doszłoby do katastrofy. 
Zapewnił również, że jeśli nie doj-
dzie do drastycznego wstrzymania 
dostaw zamówionych szczepionek, 
do lata zostanie zaszczepionych 
w RC 70 proc. dorosłej populacji. 
Przypomniał również, że zawsze 
forsował pogląd, że tylko zatwier-
dzone szczepionki są bezpieczne i 
skuteczne zarazem. Na zakończenie 
podziękował przede wszystkim 
służbie zdrowia, wolontariuszom i 
armii. (sch)

W SKRÓCIE

• Podczas wielkanocnego weekendu Zespół Regionalny „Błędowice” wyemitował 
krótki film o tradycjach chodzenia z „goiczkiem” i „po śmierguście”. Nasza redak-
cja towarzyszyła przy jego powstawaniu. Poniżej publikujemy kilka zdjęć z planu 
filmowego. Zdjęcia: BEATA SCHÖNWALD  

»Błędowice « przypomniały 
wielkanocny folklor

Drodzy Czytelnicy
Z przyczyn niezależnych od redakcji dodatek telewizyjny pojawi się dopiero 
we wtorkowym numerze „Głosu”. Za utrudnienia przepraszamy. 

Orłowa doczekała się 
ścieżki edukacyjnej 
przybliżającej ciekawe 
miejsca i obiekty – 
zarówno te istniejące, 
jak i te, które zniknęły 
z powierzchni 
ziemi. Jest wśród 
nich także pomnik 
Polskiego Gimnazjum 
Realnego im. Juliusza 
Słowackiego. W 
czwartek ścieżka 
została oficjalnie 
otwarta. 

Danuta Chlup

Projekt zrealizowała grupa tego-
rocznych maturzystów ośmio-
letniego gimnazjum w Orłowej. 

Otrzymał on wsparcie i dofinansowa-
nie w ramach budżetu obywatelskiego 
miasta. Na dwunastu przystankach 

umieszczono tablice informacyjne 
oraz QR kody, dzięki którym, za pomo-
cą aplikacji mobilnej, można dowie-
dzieć się więcej nt. danego budynku 
czy miejsca. Powstała także tematycz-
na strona internetowa zapomenuta-
orlova.muor.cz. Tam można pobrać 
aplikację. 

Ścieżkę otwarto przy kościele 
pw. Narodzenia Marii Panny. Przy-
pomnijmy, że kościół ten ma pol-
skie powiązania, ponieważ został 
założony w XV wieku przez bene-
dyktynów z podkrakowskiego Tyń-
ca. Kolejne najbliższe przystanki 
to park zamkowy z nieistniejącym 
już zamkiem oraz miejsce, gdzie 
dawniej palił się „wieczny ogień” – 
podziemny metan wydostający się 
na powierzchnię. 

Twórcy projektu zapraszają po-
nadto do miejsc, gdzie znajdują się 
(lub znajdowały): kościół ewange-
licki, żydowska synagoga, dworzec 
kolejowy, gimnazja realne – polskie 
i czeskie, Dom Robotniczy, Dom 
Husa, pomnik poległych w wojnie 
o Śląsk Cieszyński, kopalnia Zofia. 

Informacje historyczne do pro-
jektu opracował Vít Jurčák. Uczeń 
przyznał, że zbierając materiały do 
historii polskiego gimnazjum ko-
rzystał zarówno z czeskich, jak i z 
polskich źródeł. 

– Trochę znam język polski. Chcę 
zdawać egzaminy na studia histo-
rii i polonistyki na Uniwersytecie 
Ostrawskim – powiedział Jurčák 
„Głosowi”. Dodał, że obok pomni-
ka gimnazjum nie instalowano w 
ramach projektu nowej tabliczki, 
ponieważ tablica informacyjna już 
się tam znajduje. Zostanie na niej 
dodatkowo umieszczona naklejka 
z kodem QR umożliwiającym do-
stęp do dalszych informacji. 

– Mamy nowe plany związa-
ne z niektórymi z tych miejsc, 
ale wszystko będzie zależało od 
funduszy i możliwości. Chcemy 
przygotować dla rodzin z dziećmi 
projekt na wakacje – poznawanie 
zabytkowych miejsc połączone 
z konkursem o nagrody – powie-
dział burmistrz Orłowej Miroslav 
Chlubna.  

• Gimnazjaliści – autorzy projektu obok 
tablicy informującej o historii kościoła pw. 
Narodzenia Marii Panny. Fot. DANUTA CHLUP

Śladami dawnej Orłowej
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Mała Wielka Ojczyzna
W kampanii przedspisowej polskich organizacji postanowiono ograniczyć odwołania do kwestii historycznych. To zrozumiałe, wiele osób jest 
już zmęczonych przypominaniem trudnej i złożonej historii konfliktu o granice, sporu o region, historii Zaolzia. Wiele ma w ogóle awersję do 
historii, często jeszcze od czasu nauki w szkole (to wina nauczycieli!). Daty, książęta i pierwsi sekretarze, epoki, bitwy... Ciężko to spamiętać. 
Było minęło, po co do tego wracać? Trzeba patrzeć w przyszłość, przede wszystkim myśleć o dziś i jutrze, a nie o „wczoraj”. Słusznie i rozsądnie. 
Jednak bez wczoraj, dziś i jutro byłoby całkiem inne – i ja do Państwa właśnie w tej sprawie…

Daniel Korbel

Można się historią w 
ogóle nie intere-
sować, nie zajmo-

wać. Niestety historia za-
wsze poniekąd zainteresuje 
się nami, nawet jeśli będzie-
my „stali z boku”. Być może 
podczas obecnego spisu w 
rubryce „národnost” nie 
wpiszecie nic, będziecie się 
asekurować, albo wpiszecie 
podwójną narodowość. Lub 
z awersji do historii Zaolzia 
wpiszecie jeszcze co innego 
niż „polská”. Za chwilę ten 
kolejny spis ludności, jeden 
z wielu, też będzie historią. 
Jednak ta historia „przełoży 
się” na sytuację Polaków na 
Zaolziu, na Waszą małą Oj-
czyznę. Czy Polacy na Zaol-
ziu odczują te zmiany „deli-
katnie”, czy będzie „bolało”, 
zależy od Was, od tego, czy 
teraz wpiszecie „polská”.

●●●
Ja nie jestem z Zaolzia, nie 
jestem tu stela. Mieszkam tylko nie-
daleko jego granicy, choć do 1990 
roku, w czasie braterskiej przyjaź-
ni obu „socjalistycznych” krajów, 
byliście tak „daleko” jak Hiszpania 
albo Islandia. Na szczęście to już 
historia. Od kilkunastu lat zajmuję 
się historią konfliktu polsko-cze-
chosłowackiego z pierwszej połowy 
XX wieku, a więc głównie Śląskiem 
Cieszyńskim i Zaolziem właśnie. 
Jednak region i miejsca, w których 
historyczne wydarzenia i procesy 
przebiegały, budziłyby pewnie u 
mnie tylko sentyment, jak Grecja 
dla badacza starożytności, albo 
Tabor dla historyka ruchu husyc-
kiego. To, co jest w nim naprawdę 
wyjątkowe, to ludzie. Polacy – Za-
olziacy, ci których przodków hi-
storię badam i ci, których dane mi 
było spotkać. Rodacy: pani Bohda-
na z Piotrowic – moja nauczycielka 
języka czeskiego, pani redaktorka 
Otylia – niestrudzona bojownicza 
o sprawę polską, pan Stanisław 
z Nawsia – który zawsze chętnie 
„ukłuje szpilą” krytyki (czasami 
trafnie!), pan Bohdan – strażnik 
pamięci o stonawskiej tragedii, 
Natalia z Hawierzowa – która dużą 
część młodego życia przetańczyła 
w zespole ludowym. To także Piotr 
Lipka z Karwiny-Raju, pasjonat hi-
storii regionu, od którego tyle się o 
Zaolziu dowiedziałem, a który po 
długiej chorobie odszedł 9 marca 
tego roku i na którego pogrzeb, ze 
względu na covidowe obostrzenia, 
nie mogłem pojechać. To dziesiąt-
ki innych osób, które poznałem, z 
którymi czasami wymieniłem tyko 
uścisk dłoni, kilka słów i serdeczny 
uśmiech, a których z braku miejsca 
nie wymienię.

●●●
W losach i życiu pokoleń, które żyły 
przed Wami na Zaolziu, spełniła się 
chińska klątwa: „obyś żył w cieka-

wych czasach”. Ci, którzy urodzili 
się jeszcze za „nieboszczki Austrii”, 
przez całe życie, nie opuszczając 
nawet rodzinnego domu, zmienia-
li przynależność państwową „jak 
rękawiczki”. Do jesieni 1918 roku 
były tu Austro-Węgry, potem do 
1920 roku część Zaolzia (nazwa ta 
weszła w życie później, w latach 30. 
XX wieku) znalazła się pod polską 
władzą Rady Narodowej Księstwa 
Cieszyńskiego. W latach 1920-1938 
przodkowie żyli w Czechosłowacji, 
potem przez 11 miesięcy, do wrze-
śnia 1939 roku, znowu przyszła Pol-
ska. W latach 1939-1945 zbrodnicza 
okupacja hitlerowskich Niemiec, 
od 1945 znowu Czechosłowacja, 
a ci, którym zdrowie dopisywało, 
doczekali się jeszcze kolejnej zmia-
ny i zostali obywatelami Republiki 
Czeskiej. Przez ten czas kilka razy 
zmienił się ustrój polityczny w któ-
rym przyszło żyć Waszym przod-
kom: od monarchii po totalitaryzm 
według sowieckich wzorów. Prze-
żyli kilka wojen i kilka spisów lud-
ności.

●●●
Ta historia Zaolzia i jego miesz-
kańców zawsze „naznaczona” była 
polskością, głęboko aż „do kości, 
aż do korzenia”. To „znamię”, któ-
rego nic nie wymaże. Półtora wie-
ku temu budziciele chodzili na 
piechotę po polskie książki do Kra-
kowa, poświęcali swoje życie dla 
wzbudzenia polskości. To naro-
dowe odrodzenie jest wyjątkowe, 
bo niewiele w nim szlacheckich 
dworków jak z „Pana Tadeusza”, 
a więcej Domów Robotniczych, 
mniej szumu husarskich skrzydeł, 
a więcej zwyczajnych bohaterów 
dnia powszedniego. To historia 
prostych ludzi, spracowanych dło-
ni rolników, górników i hutników, 
którzy Polakami chcieli być, któ-
rzy polskość utrzymali na przekór 

dziejowym burzom i zamętom. Nie 
brak także w tej historii „z ducha” 
polskiego poświęcenia dla sprawy 
narodowej. Z Zaolzia zgłosiło się 
kilka setek ochotników do Legio-
nów Polskich, kilka setek, które 
chciały zaryzykować życie dla Pol-
ski. Przewrót z listopada 1918 roku 
na Śląsku Cieszyńskim i władza 
Rady Narodowej wsparte zostały 
m.in. tymi spracowanymi dłońmi 
górników z Zagłębia i hutników z 
Trzyńca, którzy licznie wstępowali 
do Milicji Polskiej Śląska Cieszyń-
skiego i ochotniczo zasilili szeregi 
Pułku Ziemi Cieszyńskiej. 100 lat 
temu, kiedy odrodziła się Polska, 
mimo wcześniejszych dziesię-
cioleci germanizacji i czechizacji 
między Olzą a Ostrawicą, wciąż 
jeszcze świadomi Polacy stanowili 
większość mieszkańców. Historia 
Waszych pradziadków, to niestety 
także krwawy konflikt z Czecha-
mi w styczniu 1919 roku, w czasie 
którego ponad 1000 milicjantów i 
cywilnych ochotników m.in. z Kar-
winy, Frysztatu, Dąbrowy, Trzyńca 
i Jabłonkowa, bez wahania stanęło 
w pierwszej linii. Postawili własne 
życie jak „kamienie na szaniec”, 
chwytając za broń, aby bronić swo-
ich domów, bronić Polski. Tylko 
dzięki ich wsparciu pierwszego 
dnia wojny – 23 stycznia 1919 roku, 
nielicznym polskim żołnierzom 
udało się utrzymać część Zagłębia 
Karwińskiego. Tylko dzięki nim, 
kolejnego dnia wojny udało się 
zatrzymać atak od południa przez 
Przełęcz Jabłonkowską z Czadcy 
na Trzyniec. To oni 24 stycznia 
1919 roku, osamotnieni po wyco-
faniu wojska, podjęli heroiczny 
bój, broniąc Karwiny, własnych 
domów i rodzin. Wielu z nich wła-
sną krwią i życiem w Suchej Górnej 
i Olbrachcicach potwierdziło swój 
patriotyzm. Później masowo włą-
czyli się w przygotowanie plebi-

scytu i w czasie wielomiesięcznej 
kampanii, pełnej przemocy i rów-
nie tragicznej jak wojna, znowu 
oddali za polskość daninę krwi. 
Dziejowe zawirowania, odcięły 
ich od Polski nową granicą latem 
1920 roku. Choć byli rozgorycze-
ni, słusznie rozżaleni, nie poddali 
się prowadzonej z różnym natę-
żeniem w różnych okresach cze-
chizacji. Mimo wielu krzywd, nie-
sprawiedliwości, mimo wielkiego 
kryzysu gospodarczego, Zaolzie 
utrzymało swą polskość. Polskość, 
za którą przyszło płacić życiem 
pod okupacją niemiecką. Nawet 
potworny terror, bestialskie zbrod-
nie Niemców, chcących ekstermi-
nować, zamordować dokładnie tę 
polskość, nie złamały zaolziań-
skich Polaków. 

●●●
Dzieje zrywów, wojen i tragicznych 
wydarzeń stanowią jedną z pieczę-
ci potwierdzających polskość Za-
olzia. Jednak takie przełomowe i 
dramatyczne okresy eskalacji kon-
fliktów granicznych i narodowo-
ściowych, to zaledwie mała  część 
ostatnich 100-150 lat. Większość 
tego okresu to bohaterstwo szarych 
dni codziennych. Przeciwstawia-
nie się germanizacji, czechizacji, 
znowu germanizacji i znowu cze-
chizacji, podtrzymanie i kultywo-
wanie tradycji, trzymanie się pol-
skości. To odwaga Polaków, którzy 
mimo wszystko posyłali swoje 
dzieci do polskich szkół, wpisywa-
li „polská” przy kolejnych spisach 
austriackich, czechosłowackich. 
To zaangażowanie w polski ruch 
narodowy, polityczny, w działal-
ność polskich organizacji, stowa-
rzyszeń, spółdzielni. To poświę-
canie czasu, energii i pieniędzy 
na współudział i współtworzenie 
niezwykle różnorodnej działalno-
ści sportowej, kulturalnej, oświa-

towej. To również płace-
nie „daniny za polskość” 
brakiem awansów, pozba-
wieniem pracy, znoszenie 
różnych szykan ze strony 
władz czechosłowackich. 
Pradziadkowie i prababcie, 
rodzice dziś żyjących poko-
leń – w większości nieznani 
i czasami już zapomniani 
bohaterzy – utrzymali i 
tworzyli polskość Zaolzia. 
To oni, choć mieli pokaźny 
rachunek krzywd, potrafi-
li w czasie aneksji Zaolzia, 
gdy nowe polskie władze 
brutalnie prześladowały 
Czechów, udzielać schro-
nienia i pomocy swoim cze-
skim sąsiadom. I nie tylko 
indywidualnie, ale także 
jako zaolziańska społecz-
ność polska wysłali delega-
cję z dyrektorem Polskie-
go Gimnazjum w Orłowej 
Piotrem Feliksem i byłym 
burmistrzem Karwiny Wa-
cławem Olszakiem na czele 
do władz polskich. Prosili o 
zaprzestanie prześladowań 
swoich czeskich sąsiadów 

mieszkających na Zaolziu, o przy-
wrócenie choć części czeskiego 
szkolnictwa. 

Zaolziańska polskość, to także 
różnorodność religijna, politycz-
na, etniczna, ale Zaolziacy w swojej 
różnorodności jednocześnie byli 
Polakami  bez względu na wyzna-
nie czy przynależność partyjną. 
To tradycja o której właśnie teraz 
przy tym spisie warto sobie przy-
pomnieć. 

●●●
To dziedzictwo nie może jednak 
być dziś brzemieniem. Polsko-
ści nikt nie może Wam narzucić, 
nakazać. To kwestia świadomej 
identyfikacji i przynależności, to 
trzeba czuć. Nawet kiedy nie mó-
wisz literacką polszczyzną, a nawet 
gwary używasz od wielkiego świę-
ta – ważniejsze jest to, czy czujesz 
się Polakiem. To jeden z wielu po-
wodów, żeby wpisać „polská”. Kie-
dy czujesz dumę z historii swojej 
małej Ojczyzny, ze współczesnych 
sukcesów swoich rodaków, ale też 
kiedy czujesz smutek i wstyd z pol-
skich przegranych, kiedy rząd z 
Warszawy znowu „coś zawalił”. To 
znak, że Wam na polskości po pro-
stu zależy.

Ten spis, to okazja dokona-
nia czegoś niezwykle ważnego, 
współtworzenia historii i współ-
kreowania przyszłości Zaolzia. W 
tym wyjątkowym trudnym czasie 
covidowej zarazy, zadeklarowanie 
narodowości „polská”, to też mo-
ment, żeby choć przez chwile po-
czuć wspólnotę narodową i z dumą 
podnieść wyżej głowę. 

* Daniel Korbel, doktorant Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach. Tekst ukazał 
się na stronie www.polonica.cz

Laboratorium »Zaolzie«
Polacy na Zaolziu są wychowywani w kulturze, która nakazuje trwanie na posterunku. Zatem mają niejako 
do wypełnienia testament. I trwają przy polskości, co nie oznacza, że nie mogą się czuć Europejczykami czy 
obywatelami świata.  

Witold Kożdoń

Tak jak inni dużo podróżu-
ją, są dobrze wykształce-
ni. Mogą pracować w Cze-

chach, Polsce, mogą też wybierać 
inne kraje, bo są po prostu wolny-
mi ludźmi – mówią prof. dr hab. 
Ewa Ogrodzka-Mazur i dr hab. 
Barbara Grabowska, które wraz z 
Zespołem Badań Kultury i Oświaty 
Pogranicza Uniwersytetu Śląskie-
go w Cieszynie poświęciły ostat-
nich 30 lat badaniu tożsamości 
młodzieży pogranicza polsko-cze-
skiego na Śląsku Cieszyńskim, a w 
ubiegłym tygodniu wzięły udział 
w drugim panelu dyskusyjnym 
współorganizowanym przez naszą 
redakcję w związku z trwającym 
właśnie w Republice Czeskiej spi-
sem ludności.

Ubiegłotygodniowy panel dys-
kusyjny nosił tytuł „Życie na skrzy-
żowaniu kultur”. Dyskusja odbyła 
się on-line, a moderował ją Tomasz 
Wolff, redaktor naczelny „Głosu”. 
Uczestniczki wydarzenia starały 
się zaś odpowiedzieć, w jaki spo-
sób przejawia się na Zaolziu tzw. 
tożsamość wielowymiarowa. Całą 
rozmowę można obejrzeć m.in. na 
naszej stronie internetowej www.
glos.live, natomiast poniżej publi-
kujemy jej wybrane fragmenty.

Kiedy pojawił się 
»Zaolzianin«?
Tomasz Wolff: Na początek zapy-
tam, czy nauka może być pomocna 
w poznawaniu i zrozumieniu toż-
samości?
Prof. Ewa Ogrodzka-Mazur: Na-
uka daje możliwość obiektywnego 
spojrzenia na zjawiska i procesy 
zachodzące na polsko-czeskim 
pograniczu, także te dotyczące po-
czucia tożsamości. Stawiamy też 
tezę, iż w rozmaitych wersjach for-
mułuje się aktualnie swoisty mo-
del tożsamości wielowymiarowej, 
która łączy w sobie identyfikację 
lokalną, regionalną, państwową, 
ale także europejską czy ponad-
narodową. Poszczególne składniki 
tej tożsamości ludzie wybierają zaś 
zgodnie z własnymi przekonania-
mi, poglądami i dziedzictwem kul-
turowym. Ten rodzaj tożsamości 
ma charakter otwarty i jest widocz-
ny zwłaszcza u młodej generacji. 
Oczywiście nadal funkcjonuje tra-
dycyjnie pojmowana tożsamość, 
jednak zachodzące współcześnie 
procesy i przemiany społeczne wy-
znaczają tendencję ku upowszech-
nianiu się nowoczesnej tożsamo-
ści wielowymiarowej.
Dr hab. Barbara Grabowska: W 
ubiegłym stuleciu, badając identy-
fikację narodową naukowcy często 
zadawali pytanie: komu będziesz 
kibicował podczas meczu Polska 
– Czechy? Wraz z otwieraniem się 
Polski i Czech na świat, środowisko 
naukowe zgodziło się jednak na 
pytania o indywidualne, osobiste 
odczucia. Stąd pojawiła się katego-
ria „Zaolzianina”. W naszych bada-
niach na przełomie wieków ta kate-
goria była jeszcze nieobecna, choć 
nie oznacza to, że ludzie na Zaolziu 
tak się nie czuli. „Zaolzianin” poja-

wił się nieśmiało dopiero w 2008 
r., a już w 2013 r. stał się kategorią 
dominującą. Obecnie wśród ba-
daczy panuje zgoda co do tego, iż 
człowiek może się identyfikować 
na wielu poziomach. I stąd kon-
cepcja tożsamości wielowymiaro-
wej. Prof. Antonina Kłoskowska, 
wybitna polska socjolog, w swych 
badaniach nad tożsamością ludzi 
żyjących poza ojczyzną, wskazywa-
ła na identyfikację narodową i kul-
turową. Polacy urodzeni na Zaol-
ziu „od zawsze” zaś funkcjonowali 
w społeczności wielokulturowej i 
wielonarodowej, stąd ich wielowy-
miarowe poczucie tożsamości.

Zdani na siebie
Tomasz Wolff: Dlaczego w ciągu 
ostatnich 20 lat kategoria „Zaolzia-
nin” tak bardzo zyskała na znacze-
niu? 
Dr hab. Barbara Grabowska: 
Przed kilkunastu laty zaistniał kli-
mat, aby o tym mówić otwarcie tak-
że w przestrzeni publicznej. Wcze-
śniej – jak wiemy – było to bardzo 
trudne.
Tomasz Wolff: A co sprawia, że 
Polacy z Zaolzia tak bardzo identy-
fikują się z własnym regionem?
Prof. Ewa Ogrodzka-Mazur: Za-
olziańska społeczność Polaków od 
dziesiątek lat żyje na peryferiach 
kolejnych organizmów państwo-
wych często w warunkach zagroże-
nia własnej kultury. To zaś sprzy-
ja pewnemu zamknięciu. Moim 
zdaniem Zaolziacy bardzo długo 
spełniali funkcję obrońców pol-
skości zdanych niemal całkowicie 
na siebie. Dzisiaj powoduje to, iż 
bliższe jest im określanie się w ka-
tegoriach „czuję się Zaolzianinem” 
czy „czuję się Ślązakiem”.
Tomasz Wolff: W Republice Cze-
skiej trwa spis ludności. Jak oce-
niają panie internetową kampanię 
Kongresu Polaków w RC?
Dr hab. Barbara Grabowska: 
Ona jest potrzebna, bo ważne, by 
dotrzeć do tych, którzy w mniej 
jawny sposób identyfikują się z 
polską mniejszością. Mówiąc zaś 
o poczuciu tożsamości i spisie 
ludności należy zwrócić uwagę na 
dwa aspekty. Poczucie tożsamości 
narodowej jest kwestią indywidu-
alną, a Zaolziacy potrafią łatwo 
przechodzić z polskiego na czeski 
kod kulturowy i odwrotnie. Toż-
samość narodowa ma jednak rów-
nież wymiar społeczny i do niego 
odnosi się spis ludności. Dlatego 
namawiam wszystkich członków 
mniejszości narodowych – tak-
że tych żyjących w Polsce – aby 
deklarowali własną narodowość. 
To, czy polska mniejszość naro-
dowa na Zaolziu będzie widoczna 
w przestrzeni społecznej, zależy 
bowiem właśnie od wyników spi-
su ludności. Indywidualnie nasza 
tożsamość może być wzbogacona 
o różne wymiary. Możemy czuć 
się na równi Czechami i Polaka-
mi, ale na czas spisu bądźmy Po-
lakami i wpisujmy polską naro-
dowość. Oczywiście nikt nikogo 
do niczego nie zmusza, jednak na 
tym polega nasza odpowiedzial-
ność za grupę.

Prof. Ewa Ogrodzka-Mazur: 
Uzupełniając podam przykład 
polskiej społeczności w Austra-
lii, ponieważ ją również od kilku 
lat intensywnie badamy. Ta spo-
łeczność jest bardzo rozproszona 
i niezwykle zróżnicowana. Polacy 
wchodzą w związki mieszane, mają 
różne wyznania, ale na czas spisu 
wszyscy mocno się organizują, po-
nieważ mają pełną świadomość, 
że od ich indywidualnych dekla-
racji zależy los całej społeczności. 
A przede wszystkim przyszłość 
młodego pokolenia, które uczy 
się w szkołach z polskim językiem 
nauczania. W tym miejscu warto 
podkreślić, że nasze spisowe de-
klaracje rzeczywiście są świadec-
twem przynależności grupowej. 
Z jednej strony zachowujemy bo-
wiem prawo do własnej indywidu-
alności, ale określamy się przecież 
również w kategoriach „my”. I jeśli 
nie zadbamy o naszą społeczność 
także w wymiarze formalnym, 
stracimy wiele różnych praw, które 
do tej pory przysługiwały nam jako 
mniejszości narodowej.

Zawsze wygrywają nasi
Tomasz Wolff: Czy jednak wie-
lowymiarowe identyfikacje nie 
zagrażają polskiej tożsamości na-
rodowej?
Prof. Ewa Ogrodzka-Mazur: 
Nasze badania udowadniają jed-
noznacznie, że nie ma takiego za-
grożenia, a w wielowymiarowych 
kategoriach tożsamości regional-
nej i narodowej pięknie odnajduje 
się zwłaszcza młodzież. Młodzi lu-
dzie wybierają, co jest dla nich naj-
istotniejsze. Sprzyja to ich zrówno-
ważonemu rozwojowi, bo każdy z 
nas, także w obszarze tożsamości, 
musi osiągnąć pewien konsensus. 
Młody człowiek wychowany w 
rodzinie mieszanej sam musi wy-
pracować własną tożsamość. I dla 
takiego zrównoważonego rozwoju 
wybieranie jest konieczne. Ale ni-
czemu nie zagraża.
Tomasz Wolff: Pytanie od inter-
nauty. Czy są tacy, którzy w cza-
sie meczu kibicowali Polsce, a nie 
Czechom?
Dr hab. Barbara Grabowska: 
Polak z Zaolzia jest w tej dobrej 
sytuacji, że w meczu Czechy – Pol-
ska zawsze wygra jego drużyna. 
To powoduje, że dziecko, które 

ma rodziców Polaka i Czecha, 
może otwarcie kibicować której-
kolwiek drużynie albo obu zespo-
łom jednocześnie. Bo można być 
dwukulturowym i niekoniecznie 
trzeba wybierać. Nie musimy się 
deklarować po jednej ze stron, bo 
zawsze ktoś na tym ucierpi. Bę-
dzie przykro albo matce albo ojcu. 
Wolność daje za to możliwość wy-
boru. Młodzi mogą się więc czuć 
Polakami, Czechami, Zaolziaka-
mi. Pamiętajmy też, że Zaolzie jest 
dla tutejszych Polaków ojczyzną i 
tą małą, i tą wielką, bo Polacy w 
Republice Czeskiej długo byli po-
zostawieni sami sobie. Republika 
Czeska jest państwem, w którym 
Polacy żyją od pokoleń, a Czesi są 
ich sąsiadami i członkami ich ro-
dzin. Tożsamość zaś jak serce po-
mieści wiele miłości. Tożsamość 
człowieka wzbogacona o różne 
wymiary daje możliwość identyfi-
kacji z różnymi grupami: rodziną, 
społecznością Kościoła, regio-
nem, miejscowością, państwem, 
w którym mieszkamy, z ojczyzną 
zagraniczną czy z Europą.

Prof. Ewa Ogrodzka-Mazur: Mło-
dzi ludzie z polskich szkół na Zaol-
ziu deklarowali nam, że nie mają 
problemu z tym, kim się czują. Czu-
ją się Polakami, ale są też obywate-
lami Republiki Czeskiej i korzystają 
z możliwości, jakie daje im czeskie 
państwo. Wskazuje to więc na ko-
nieczność pewnego nowego spo-
sobu pracy edukacyjnej z młodym 
pokoleniem. Dziś nie możemy się 
już okopywać. Z jednej strony chce-
my oczywiście pielęgnować naszą 
polską kulturę, ale z drugiej stro-
ny musimy być otwarci na kulturę 
większościową, w której przyszło 
nam żyć. Wiem, że to bardzo trud-
ne, ale my traktujemy pogranicze 
polsko-czeskie jako swoiste labo-
ratorium. Jeśli obserwujemy tutaj 
jakieś nowe zjawisko, wiemy, że „za 
chwilę” pojawi się ono w innych 
krajach i na innych pograniczach 
Dla nas to okazja do analizy, reflek-
sji i interpretacji tego, co niebawem 
będzie się działo „powszechnie”. 
Dlatego wyniki obecnego czeskiego 
spisu ludności będą dla nas tak sza-
lenie ciekawe. 

Dyskusje dostępne on-line
Mecenasami cyklu „spisowych” rozmów o poczu-
ciu polskiej tożsamości narodowej są Departa-
ment Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Ambasada 
RP w Pradze oraz Konsulat Generalny RP w 
Ostrawie. Transmisje wideo zorganizowanych 
przez dziennikarzy „Głosu” wydarzeń można zaś 
obejrzeć na stronie internetowej „Głosu” (www.
glos.live), na facebookowym profilu „Głosu”, w 
serwisie YouTube oraz na Twitterze Konsulatu 
Generalnego RP w Ostrawie.

Radio Katowice o spisie
Wyniki czeskiego spisu powinny być 
znane w 2022 roku. Co powiedzą 
nam o polskiej mniejszości w Cze-
chach? To pytanie nurtuje również 
polskie media. W piątek 2 kwietnia 
prawie pięciominutowy materiał na 
temat spisu ludności w Republice 
Czeskiej wyemitowało Radio Katowi-
ce. Warto posłuchać tej audycji, po-
nieważ mowa w niej m.in. o polskiej 
społeczności żyjącej w Czechach. Cały materiał dostępny jest zaś obecnie na 
internetowej stronie Radia Katowice (www.radio.katowice.pl) lub na facebooko-
wym profilu Kongresu Polaków w RC.
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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.

Jak oficer służby celnej, doradca podatkowy 
i prawnik założyli Caritas
Jednym z założycieli Caritasu w 

Jabłonkowie był Marek Jaku-
bík, adwokat i wspólnik kancela-
rii adwokackiej HAJDUK&PART-
NERS. Do dziś prowadzi w ramach 
Caritasu bezpłatną poradnię 
prawną.

Jak pan zapamiętał początki orga-
nizacji?
– Pierwsze spotkanie zwołał 
pod koniec 2000 roku ks. Alfréd 
Volný, który wówczas był wika-
rym w jabłonkowskiej parafii, a 
obecnie jest jej proboszczem. Za-
wiązała się grupa założycielska, 

która przygotowała pierwsze do-
kumenty dla ówczesnego dyrek-
tora diecezjalnego Caritasu. Dla 
niektórych było zaskoczeniem, 
że inicjatorami było trzech męż-
czyzn: oficer służby celnej, dorad-
ca podatkowy i prawnik. Zazwy-
czaj inicjatorkami bywały panie, 
które czuły potrzebę pomagania 
innym. Caritas zakładali ze mną 
Józef Suchanek i Ryszard Gazur 
wraz z żonami. Zastanawiali-
śmy się, w jakim iść kierunku, w 
jaki sposób pomagać. Wynikiem 
pierwszych decyzji było założenie 
Ośrodka Dziennego św. Józefa. Ja 

otworzyłem w 2001 roku poradnię 
prawną, w której od dwudziestu 
lat bezpłatnie udzielam porad. Od 
kilku lat na zmianę z adwokatem 
Martinem Bieleszem z naszej kan-
celarii prawnej.

Poradnia jest przeznaczona dla 
osób w trudnej sytuacji finanso-
wej, których nie stać na opłacenie 
prawnika?
– Z usługi może skorzystać każdy, 
nie wymagamy żadnych zaświad-
czeń o dochodach. Spektrum kon-
sultowanych spraw jest bardzo 
szerokie. Nawet po 20 latach zda-

rza się, że ktoś mnie zaskoczy py-
taniami. Najczęściej pojawiają się 
tematy związane z relacjami ro-
dzinnymi, dotyczące zadłużenia, 
upadłości, prawa pracy, sporów 
sąsiedzkich, aspektów prawnych 
związanych z nieruchomościami.

Poradnia działa także w czasie 
pandemii?
– Podczas pierwszej fali przesta-
wiliśmy się na doradztwo telefo-
niczne. Ale to nie było optymalne 
rozwiązanie. Dlatego po nadejściu 
drugiej fali postanowiliśmy kon-
tynuować osobiste spotkania z 

klientami, oczywiście przestrze-
gając obowiązujących zarządzeń 
sanitarnych. Regularnie udzie-
lamy porad w czwartki w godz. 
16.00-18.00 w siedzibie Caritasu 
przy ul. Bukowieckiej. Z poradni 
korzysta średnio 5-10 osób tygo-
dniowo.  (dc)

Fot. Hajduk&Partners

Pomoc ma różne formy 
W tym roku mija 20 lat od założenia Caritasu w Jabłonkowie. Organizacja pomaga osobom niepełnosprawnym, 
chorym, seniorom, rodzinom ubogim i wielodzietnym. Zatrudnia 25 osób. Lucie Szotkowska, która od czterech lat 
jest dyrektorką placówki, dzieli się refleksjami na temat misji i funkcjonowania organizacji.

Danuta Chlup

O formach pomocy 
W regionie jabłonkowskim jeste-
śmy dzisiaj największą organizacją 
usług socjalnych. Ośrodek Dzien-
ny św. Józefa, który działa od sa-
mego początku (najpierw były to 
warsztaty rehabilitacyjne), prze-
znaczony jest dla osób z niepełno-
sprawnością umysłową sprzężoną 
z upośledzeniem fizycznym, wzro-
ku, słuchu. Od dwudziestu lat dzia-
ła także bezpłatna poradnia praw-
na. Trzecią formą pomocy była 
„szatnia humanitarna” – zbierano 
ubrania i wożono je na Ukrainę. Z 
biegiem czasu pomoc odzieżowa 
przekształciła się w Centrum Po-
mocy św. Rafała, gdzie pomagamy 
materialnie, ale też radą, rodzinom 
ubogim, wielodzietnym, z proble-
mami wychowawczymi. Pamięta-
my także o bezdomnych. Seniorom 
i osobom przewlekle chorym za-
pewniamy opiekę środowiskową. 
Po jej wprowadzeniu okazało się, 
że naszym klientom potrzebne są 
pomoce kompensacyjne, masaże, 
ćwiczenia, ale także obiady. Dlate-
go podjęliśmy się także tych dzia-
łań. W ub. roku obsłużyliśmy w 
sumie 380 osób na terenie 13 gmin.

O pieniądzach
Początki były pionierskie – pierw-
szy dyrektor, Józef Suchanek, opo-
wiadał, że objeżdżali z żoną rodzi-
ny z niepełnosprawnymi dziećmi 
i osobiście proponowali im zajęcia 
w Ośrodku św. Józefa. Większość 
działalności miała początkowo 
charakter wolontariatu, założycie-
le Caritasu pracowali bezpłatnie 
lub za symboliczne wynagrodze-
nie. Po wprowadzeniu przez pań-
stwo w 2006 roku ustawy o usłu-
gach socjalnych tego typu pomoc 
musi się odbywać według obowią-
zujących reguł i nie może być bez-
płatna. Dlatego nasi klienci płacą 
pewne kwoty, ale nie pokryją one w 
pełni nieustannie rosnących kosz-
tów. Głównym źródłem dochodów 
są dotacje, szukamy także innych 
źródeł, uruchomiliśmy drobną 

działalność biznesową – koszenie 
trawników, sprzątanie i tym po-
dobne.

O małych krokach 
Pierwsi założyciele trzymali się ha-
sła Matki Teresy z Kalkuty: „Chce-
my robić małe rzeczy z dużą miło-
ścią”. Także dziś staramy się na nim 
opierać, choć staliśmy się profesjo-
nalną organizacją, dbamy o stan-
dardy, o kształcenie pracowników. 
Każdy nowy projekt realizujemy 
powoli, krok po kroku, nie rzucamy 
się na duże przedsięwzięcia, na któ-
re nas nie stać. Każda nowa forma 
pomocy rodziła się w odpowiedzi 
na konkretne potrzeby ludzi, którzy 
się do nas zwracali ze swoimi pro-
blemami. Staramy się nie wyręczać 
całkowicie ludzi w opiece nad ich 
bliskimi, chcemy im pomagać, ale 
równocześnie ich motywować, aby 
sami nawzajem sobie pomagali, aby 
nie zniknęła całkowicie pomoc w 
rodzinach i po sąsiedzku.

O szczodrości  
Jesteśmy ogromnie wdzięczni na-
szym darczyńcom za datki w ramach 
Kwesty Trzech Króli. Chociaż w tym 
roku nie mogliśmy odwiedzać ich w 
domach, pomimo że ludzie musie-

li sami wykazać się inicjatywą, aby 
dać nam pieniądze, wynik jest nad-
spodziewanie dobry: do skarbonek 
zebraliśmy przeszło 700 tys. koron, 
jeżeli chodzi o kwestę on-line (wciąż 
spływają środki) to ok. 180 tys. koron. 
Wszyscy szli nam na rękę – mieliśmy 
skarbonki w urzędach, kościołach, 
sklepach, aptekach, schroniskach 
górskich. Wiem, że w innych regio-
nach bywały z tym problemy. Do-
chód z Kwesty Trzech Króli jest dla 
nas bardzo istotny m.in. dlatego, że 
finansujemy z niego Centrum Po-
mocy św. Rafała, które nie świadczy 
usług socjalnych, lecz jest bezpłatną 
formą pomocy. 

W Niedzielę Palmową przepro-
wadziliśmy kolejną tradycyjną ak-
cję „Kołacz wielkanocny”. W tym 
roku upiekliśmy mniej baranków i 
kołaczy, wiedząc, że do kościołów 
chodzi teraz mniej ludzi. Wynik nas 
pozytywnie zaskoczył. Udało nam 
się zebrać 132 tys. koron. Wszystkie 
wypieki sprzedaliśmy.

O koronawirusie 
Są dzieci, które nie radzą sobie z 
nauką zdalną, z samodzielnym 
odrabianiem lekcji. Rodzice mu-
szą chodzić do pracy, bo nie utrzy-
maliby rodzin albo mają niskie 

wykształcenie i sami nie potrafią 
pomóc dzieciom w opanowaniu 
materiału. Już od wiosny ub. roku 
pomagamy indywidualnie kilku-
nastu takim dzieciom. W pomoc 
włączyli się wolontariusze – na-
uczyciele, studenci. Widzimy, że 
zamknięcie szkół radykalnie po-
garsza sytuację dzieci, które nie 
mają dobrego zaplecza i oparcia w 
rodzinach, które nie mają motywa-
cji i wizji przyszłości. 

Wiosną 2020 roku musieliśmy 
na ok. trzy miesiące zamknąć 
Ośrodek św. Józefa. Ta przerwa 
spowodowała, że nasi podopieczni 
cofnęli się w rozwoju, pozapomi-
nali nabyte umiejętności. To, że 
byli pozamykani w domach i ze-
wsząd słyszeli same złe wiadomo-
ści, negatywnie odbiło się na ich 
zdrowiu psychicznym i fizycznym. 
Od tego czasu już działamy nor-
malnie, choć musimy przestrzegać 
zaleceń sanitarnych. Opieka tere-
nowa działa cały czas bez przerwy, 
w Centrum św. Rafała wydajemy 
żywność, odzież i inne rzeczy „z 
okienka”. W tym okresie był duży 
popyt na pomoce kompensacyjne 
– łóżka, materace itp. Staraliśmy 
się na niego reagować i dokupywać 
nowe sprzęty.

O nowym domu
Klienci Ośrodka Dziennego św. Jó-
zefa są coraz starsi. Ich rodzice się 
starzeją. Coraz częściej słyszymy 
pełne obaw pytania – co będzie z 
nami i naszymi dziećmi, kiedy nas 
zabraknie albo kiedy nie będziemy 
już w stanie się nimi opiekować? 
Wiemy, że rodzice niepełnospraw-
nych dzieci są z nimi bardzo mocno 
związani, nie można ich rozdzielać, 
bo to tylko pogorszyłoby ich samo-
poczucie i mogłoby nawet dopro-
wadzić do szybszej śmierci. Dlate-
go mamy taką wizję, że stworzymy 
placówkę, w której znaleźliby opie-
kę całodobową ludzie niepełno-
sprawni wraz ze swoimi rodzicami 
w wieku emerytalnym. Jeżeli Bóg 
da, jeżeli wesprze nas miasto i oko-
liczne wioski oraz województwo 
morawsko-śląskie, to zrealizujemy 
ten plan. Może to będzie nowy bu-
dynek, może tylko wynajmiemy na 
ten cel mieszkania – szczegóły nie 
są jeszcze znane, ale wiemy, komu i 
jak chcielibyśmy pomóc.

O wierze i ufności 
Bez wiary nie dałabym rady wyko-
nywać tej pracy. Gdybym miała się 
zamartwiać, skąd wezmę pienią-
dze na wypłaty i nie miała wiary, że 
Bóg mi pomoże, nie radziłabym z 
tym sobie. Często jest tak, że w cią-
gu roku wydaje nam się, że brakuje 
nam pieniędzy na to czy owo, że 
jest źle z finansami, a potem, pod 
koniec roku, zawsze się okazuje, że 
na wszystko pieniądze się znala-
zły. Bóg nam już 20 lat błogosławi 
i mam nadzieję że nadal będzie z 
nami.  

Lucie Szotkowska rozpoczęła pracę 
w Caritasie Jabłonków jako prakty-
kant i wolontariusz. Od 2009 roku 
pracuje na etacie. Skończyła studia 
na kierunku pedagogika specjalna i 
dramatoterapia na Uniwersytecie Pa-
lackiego w Ołomuńcu. Przez kilka lat 
pracowała w Ośrodku Dziennym św. 
Józefa, później została jego kierow-
niczką. W grudniu 2016 roku objęła 
posadę dyrektorki. 

• Lucie Szotkowska z klientami Ośrodka 
św. Józefa. Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

Ciężarówki 
w muzeum 

Nudzą was muzea? Zapewniam was, że jest sporo muzealnych ekspozycji, za którymi 
dzieci przepadają. Należą do nich muzea zabawek oraz… zabytkowych pojazdów. 
W Koprzywnicy wybudowano nowe Muzeum Samochodów Ciężarowych Tatra. To 
już drugi taki obiekt w tym miasteczku. 

Danuta Chlup

Budowę muzeum dokoń-
czono w ub. roku. We 
wtorek wjechały do nie-

go pierwsze wozy. W sumie 
ma ich być siedemdziesiąt. Do 
najciekawszych eksponatów 
będą należały ciężarówki tatra 
111 oraz tatra 148 (którą zapro-
jektowano podczas II wojny 
światowej). Ekspozycja zosta-
nie podzielona na kilka sekcji – 
osobno będą wystawione wozy 
strażackie, osobno wojskowe 
czy też współcześnie produko-

wane ciężarówki. Do nowego 
muzeum zostanie także prze-
niesiona kolekcja zabytkowych 
motocykli. Jeszcze w tym roku 
placówka otworzy się dla zwie-
dzających. 

– Placówka będzie atrakcyj-
na także dla dzieci i młodzieży 
oraz dla osób interesujących 
się techniką. Przygotowujemy 
dużo pierwiastków interaktyw-
nych oraz elementów rzeczywi-
stości wirtualnej. Na komórkę 
można będzie pobrać specjal-
ną aplikację, za pomocą której 
zwiedzający będą mogli wirtu-
alnie zajrzeć pod maskę samo-

chodu, obejrzeć jego wnętrze – 
powiedział nam Zdeněk Orlita, 
dyrektor muzeum w Nowym Ji-
czynie, które będzie zarządzało 
nową placówką. 

Muzeum Samochodów Cię-
żarowych Tatra znajduje się w 
sąsiedztwie znanego Wam za-
pewne Muzeum Techniczne-
go Tatra i będzie z nim ściśle 
współpracowało. Przypomnij-
my, że w Muzeum Technicz-
nym można podziwiać zarówno 
samochody osobowe, jak i użyt-
kowe, produkowane w prze-
szłości w Koprzywnicy. 

 

Ostatni śnieg 
Głosik zamrugał rozespany, 
usiadł na posłaniu, spojrzał w 
okno i na nowo zamknął powieki. 
Energicznie potrząsnął głową, a 
potem powtórnie otworzył oczy, 
przetarł je i jeszcze raz wyjrzał 
przez okno.

Widok się nie zmienił. Drzewa, 
krzewy, ławkę w ogrodzie otu-
lał śnieg. Zalegał na trawie i na 
chodnikach. Wszystko było bia-
łe, a przecież już rozpoczęła się 
wiosna. Kilka dni temu skrzaty 
biegały po ogrodzie w samych 
koszulkach. 

– Ludmiłko, dzisiaj nie wycho-
dzę z domu. Strajkuję – oznajmił 

Głosik podczas śniadania. Minę 
miał naburmuszoną. 

– Strajkujesz? – Ludmiłce wy-
dawało się, że się przesłyszała. 
– Przeciwko czemu?

– Przeciwko zimie. 
– Ale przecież mamy taki ładny 

śnieżek. Możemy spróbować ule-
pić bałwana, pójść na sanki… 

– To wszystko robiliśmy zimą. 
A teraz jest wiosna – Głosik dość 
niegrzecznie wszedł Ludmiłce w 
słowo. 

Ludmiłka wzruszyła ramiona-
mi i po śniadaniu sama poszła 
bawić się do ogrodu. Ale szybko 
wróciła – samej jej się nudziło, a 
poza tym śnieg był mokry, nie-

przyjemny w dotyku. Postanowi-
ła strajkować razem z Głosikiem. 

W tzw. międzyczasie słońce 
wspinało się po niebie coraz wy-
żej. I nie było to już zimowe słoń-
ce, ale wiosenne, zsyłające na 
ziemię ciepłe promienie. Skrzaty, 
pogrążone w lekturze ciekawych 
książek, nawet nie zauważyły, 
kiedy śnieg stopniał. 

Gdy wreszcie Ludmiłka wyj-
rzała na dwór, zawołała podeks-
cytowana: 

– Głosiku, ogłaszam koniec 
strajku! Zima sama się poddała. 
Już jej nie ma! 

Skrzaty z radością się ubrały i 
wyszły na spacer.  (dc) Rys. WŁADYSŁAW OWCZARZY

• We wtorek ustawiano w muzeum pierwsze ciężarów-
ki.  Fot. ARC

Jeżeli pojedziecie z rodzicami do Pragi lub środkowych Czech, 
poproście ich, żeby tak zaplanowali trasę, abyście mogli zwiedzić 
Muzeum Škoda w Mladej Bolesławi. Marka Škoda jest wam z pew-
nością znana, ale dopiero w muzeum się przekonacie, jak ciekawe, 
a nawet luksusowe modele produkowano w przeszłości w mlad-
obolesławskiej fabryce. 

Adelka Kocur urodziła się 24 września ub. roku w Hawierzo-
wie. Ważyła 3280 g i miała 49 cm wzrostu. Mieszka w Cierlicku z 
mamą Alicją Chmiel i tatą Kamilem Kocurem. Jest ich pierwszą 
córeczką. 

Adela jest pochodzącą z języka francuskiego formą staroger-
mańskiego imienia Adelheidis. Oznacza osobę szlachetną, wspa-
niałą, szlachetnie urodzoną. W Polsce imię to cieszyło się popu-
larnością w latach 30. XX wieku. Jedną z dziewczynek, którym w 
tych czasach je nadano, była Adela Dankowska, późniejsza pilot-
ka szybowcowa, rekordzistka Polski i świata. 

 (dc)
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Fot. JAN NYKA

Życie w biegu, czyli chce się żyć
Dokonał czegoś, na co nikt nie porwał się w długiej historii zdobywania Tatr. W ciągu doby wbiegł na najwyższy 
szczyt Polski – Rysy z Morskiego Oka... dziewięć razy. Ekstremalnie? Okazuje się, że może być jeszcze bardziej. 
Przed rokiem w 107 godzin i 25 minut pokonał liczący ponad 500 kilometrów Główny Szlak Beskidzki, 
startując z Ustrzyk w Bieszczadach, a kończąc w dobrze nam znanym Ustroniu. Przed państwem Roman Ficek 
z małopolskiej Skawicy, góral z krwi i kości, który bieganie uczynił sposobem na życie.

Tomasz Wolff

W ostatnich dniach stałeś się gwiazdą 
medialną największego formatu. Wi-
działem cię nawet w telewizji śniada-
niowej...
– (Śmiech). Kiedy człowiek robi duże 
wyzwania, fajne, oryginalne i nieco-
dzienne rzeczy, to musi się liczyć z 
dużym rozgłosem. 

Kiedy przebiegłeś w rekordowym cza-
sie Główny Szlak Beskidzki, chyba nie 
było aż takiego medialnego oddźwię-
ku. Media potrzebują mocnego kopa?
– Nie do końca. Mówiłem wtedy o tej 
akcji w radiu, trafiłem do „Pytania na 
śniadanie”. To bardziej o Łuku Karpat 
było cicho (w 2019 roku mój rozmów-
ca pokonał w 38 dni i 11 godzin 2300 
kilometrów i 100 
tysięcy metrów 
przewyższenia, 
zaczął w Orszo-
wej w Rumunii, 
skończył w Bra-
tysławie – przyp. 
wot). Choć praw-
dą jest, że Rysy 
przebiły wszyst-
ko, co zrobiłem 
do tej pory.

Przyznam się, że 
na Rysach byłem 
dwa razy w życiu 
– od polskiej i sło-
wackiej strony. Ty w 
ciągu zaledwie jednej 
doby wybiegłeś na 
najwyższy szczyt Polski 
dziewięć razy. Chciałeś 
dobić do dziesiątki?
– Miałem takie myśli, byłem 
nawet w stanie to zrobić, bo 
czasu miałem dość, ale jakoś 
nie zależało mi na tym tak strasz-
nie. Chciałem po prostu spróbo-
wać, ile razy mi się uda wbiec i żeby 
to wszystko nie było na maksymal-
nym wysiłku. Ostatecznie wbiegłem 
dziewięć razy i jest to wynik jak naj-
bardziej superancki. 

Czym się różniło pierwsze „wejście” 
od dziewiątego, pod kątem tego, co 
miałeś w głowie? Na początku był hur-
raoptymizm, a potem jakieś zmęczenie 
psychiczne?
– Podczas pierwszego biegu byłem 
mocno skupiony na trasie, chcia-
łem zobaczyć, jak wygląda, jaki jest 
śnieg i lód. Przeliczałem w głowie, 
ile mnie to będzie kosztowało czasu 
oraz sił. Więc było głównie 
szacowanie. Potem przy-
szła noc, byłem już oswo-
jony z terenem, ze ścież-
ką. Przyznam się, że 
nie mogłem się 
doczekać, aż 
się skoń-

czy. Odliczałem... czwarty, piąty, 
szósty, siódmy raz... Choć z drugiej 
strony wybraliśmy idealne warunki 
do mojego wyzwania. Nie wiem, czy 
jeszcze będę miał kiedykolwiek oka-
zję biegać po Tatrach w tak piękną, 
księżycową noc. Natomiast na drugi 
dzień wrócił wigor, gdzie zostały mi 
do pokonania dwa, trzy ostatnie razy. 
Już wiedziałem, że uda mi się całość 
zrobić w fajnym czasie i wyprawa od-
niesie sukces.

Rozumiem, że po tym wyczynie masz 
przesyt Rysami i w najbliższym czasie 
się na nie nie wybierzesz?
– Rzeczywiście, w tym roku chyba już 
nie (śmiech). Ale w przyszłości...

W ostatnich latach pojawiło się mnó-
stwo różnego rodzaju challengów, 
wyzwań, ludzie robią coraz bardziej 
ekstremalne rzeczy. Czy pandemia ko-
ronawirusa ten trend przyspieszyła?
– Na pewno. Po drugie, są ludzie, 
którzy pokazują, że nie trzeba mieć 
wielkich pieniędzy, żeby zrobić coś 
nietypowego i fajnego. Więc jest spo-
ro naśladowców.

Są jakieś granice ludzkiej wytrzyma-
łości? Skoro pokonałeś Łuk Karpat, 
to równie dobrze jutro możesz ruszyć 
spod Babiej Góry do Lizbony, stolicy 

Portugalii. To „tylko” 3200 kilo-
metrów...

– To prawda, że możliwości 
ultramaratończyków są nie-
ograniczone, także w gó-
rach. Na świecie jest tak 
dużo różnych pasm, że 
można robić coraz now-
sze rzeczy. To nie jest 
tak, jak w himalaizmie, 
że wchodzi się na 14 
najwyższych szczytów 
w Karakorum i Himala-
jach i na tym najwięk-
sze emocje się kończą. 
Bo jaki szczyt jeszcze 
zdobyć, żeby to było 
coś niesamowitego? 
Wracając do biegania, 
mam wiele pomysłów 
na przyszłość.

Jakieś konkrety?
– Chodzi mi na przy-

kład po głowie bieg z 
północy na południe 

Norwegii, razem oko-
ło 3500 kilometrów; 
cały łańcuch górski 
Skandynawii. Ma to 
być pionierski projekt 
i podobny do biegu po 
Karpatach. Będzie to 
pierwsza  taka próba 
zdobycia tego łańcu-
cha górskiego od po-

czątku do końca. 

Himalaiści bardzo 
nie lubią pytania, 

dlaczego się wspi-
nają po gó-
rach. Odpo-
wiadają po 

prostu, bo są. A ty biegasz dlaczego? 
Bo masz nogi?
– Bieganie po górach stało się moją 
życiową pasją. Polubiłem sport, poko-
chałem góry, chciałem robić w życiu 
coś fajnego, bić rekordy. To wspaniałe 
uczucie parać się czymś oryginalnym, 
zapisać się w historii. Kiedy biegam, 
po prostu chce mi się żyć. Sprawia mi 
to frajdę i przyjemność, czuję się wol-
ny w świecie biegowym. 

Mieszkasz w Skawicy, u podnóża Pa-
sma Policy, a dalej Babiej Góry. Gdzie 
biegałeś najpierw?
– Już nie pamiętam, która góra 
zdobyta biegiem była pierwsza. 
To było siedem lat temu. Z okien 
domu widzę Halę Krupową, na któ-
rą mam 8 kilometrów. Obstawiam, 
że to mój pierwszy szczyt, na który 
wbiegłem. 

Mieszkając w górach, byłeś skazany na 
nie, na ruch na świeżym powietrzu?
– Od dziecka goniłem po okolicz-
nych polach i lasach. W zimie brali-
śmy sanki i narty, żeby się wyszaleć 
na maksa. Budowaliśmy skocznie, 
z których skakaliśmy na nartach. 
Chociaż w czasie mojego dzieciń-
stwa konsole na przykład były już 
popularne i sam na nich grałem, 
to z drugiej strony były takie dni, 
że nie było mnie w domu od rana 
do wieczora. Cały czas miałem ja-
kieś zajęcie. Można powiedzieć, że 
miałem fajne dzieciństwo i jestem 
chyba ostatnim pokoleniem, które 
spędzało tyle czasu poza domem. 
Byłem bardzo żywym dzieckiem. 
Dziś jazda na nartach wygląda tak: 
na górę wyciągiem, potem zjazd i 
tak w kółko. Niby jest ruch na świe-
żym powietrzu, ale wysiłku nie ma 
w tym za dużo. My tymczasem tasz-
czyliśmy sprzęt na barkach. 

Ile pokonujesz średnio w tygodniu ki-
lometrów?
– Jak jest pełnia sezonu, to dziennie 
biegam od 25 do nawet 50 kilome-
trów. Średnia to 35, 40 kilometrów. 
Ale to tylko bieganie. Do tego docho-
dzi jeszcze rower, siłowe ćwiczenia, 
czasem jeszcze basen. Reasumując, 
dziennie na trening poświęcam od 
czterech do sześciu godzin.

A jak zmieniło się postrzeganie two-
jej osoby na przestrzeni czasu? Na 
początku pewnie wielu brało cię za 
wariata...
–  Dużo się zmieniło. Na początku lu-
dzie mówili: Rany boskie, po co tyle 
biegam. Ostrzegali mnie, że się poła-

mię, nadwyrężę stawy. A dziś mówią: 
jest super. Także znajomi zmienili 

podejście do mnie. Cieszą się 
z tego, co robię. Pod-

pytują, pytają o 
rady i wska-

z ó w k i .  
 

Jesienią powinna ukazać się książka, którą Roman Ficek pi-
sze z dziennikarzem Łukaszem Grassem. Będzie poświęcona 
oczywiście bieganiu, ale i ogólnie – realizacji swoich marzeń 
i pasji.

Kocham swoją pracę
Jej reporterski alt znają wszyscy słuchacze polskich audycji Czeskiego Radia 
w Ostrawie. Katarzyna Czerná, która w 2019 roku dołączyła do składu polskiej 
redakcji w Ostrawie, redaguje wspólnie z Martyną Radłowską-Obrusnik i Jackiem 
Sikorą codzienne audycje poświęcone życiu Polaków na Zaolziu. W wywiadzie 
dla „Głosu” zdradza m.in. sekrety specyficznej pracy radiowca w wielojęzycznym 
środowisku, a także receptę na rzetelną pracę w warunkach długiego jak włoskie 
spaghetti lockdownu. 

Janusz Bittmar

Czy dziennikarstwo było twoim 
zawodem-marzeniem, czy po prostu 
tak potoczyły się losy życiowe?
– Na początku dziennikarstwo 
nie było moim marzeniem, bo we 
wczesnej młodości nastawiałam 
się na trochę inną pracę. W pod-
stawówce marzyłam o tym, żeby 
zostać księgową albo urzędnicz-
ką, dlatego też podjęłam naukę w 
Akademii Handlowej w Czeskim 
Cieszynie. Zawsze lubiłam jednak 
pisać wypracowania stylistyczne, 
na przykład eseje, często jednak 
do szuflady. Ale czułam, że ta pra-
ca twórcza daje mi dużą frajdę. Je-
stem po studiach dziennikarskich 
na Uniwersytecie Jagiellońskim w 
Krakowie i nie żałuję decyzji, jaką 
wtedy podjęłam. Może byłabym 
dobrą księgową, ale w dziennikar-
stwie czuję się spełniona. 

Dziennikarstwo to jest po części 
również trening asertywności, nie-
ustanne przełamywanie barier w 
komunikacji. Co dla ciebie było na 
początku największym wyzwaniem?
– Zawsze lubiłam rozmawiać z 
ludźmi, a więc w tej materii czu-
łam się dobrze nawet na starcie 
dziennikarskiej kariery. To, co 
sprawiało mi największe trudności 
na początku, to odpowiednie przy-
gotowanie się do rozmowy, właści-
wy dobór pytań, tak, żeby się nie 
skompromitować i żeby rozmówca 
widział, że panuję nad sytuacją. To 
wszystko dotyczyło również moich 
początków w redakcji „Zwrotu”, 
bo zaczynałam jako dziennikarka 
właśnie tam. 

Jeszcze nigdy nikomu o tym nie mó-
wiłem, a więc teraz będzie to mój 
„coming out”, ale ja w pierwszych 
tygodniach spędzonych w ostraw-
skiej redakcji najbardziej obawiałem 
się rozmów telefonicznych. To były 
pierwsze lata telefonów komórko-
wych, ale większość rozmówców 
mimo wszystko trzeba było upo-
lować pod numerami telefonów 
stacjonarnych. Trema jednak szybko 
minęła. Rozumiem, że u ciebie było 
tak samo?
– Ja miałam to szczęście, że moje 
lęki udało się poskromić jeszcze na 
studiach. Pamiętam, że jednym z 
pierwszych zadań reporterskich w 
czasach studiów w Krakowie było 
przeprowadzenie ankiety wśród 
kwiaciarek na rynku. Długo zasta-
nawiałam się, jak podejść do tego 
tematu, w jaki sposób zagadywać 
kwiaciarki, żeby nie być natrętną, 
ale, jak mówisz, te obawy szybko 
miną. Potem jest już tylko lepiej. 

Od ponad roku naszym życiem 
kierują lockdown i restrykcje epide-
miczne. Życie kulturalne i społeczne 
w naszym regionie w zasadzie nie 

istnieje. Czy mocno 
to skomplikowało 
waszą pracę w 
polskiej redakcji 
Ostrawskiego 
Radia? Na pewno 
o wiele trudniej o 
ciekawe tematy, 
skoro z powodu 
pandemii dzieje się 
niewiele... 
– Przyznam, że 
trzeba było trochę 
inaczej podejść do 
tradycyjnych, ale 
też mniej tradycyj-
nych tematów. Jak 
na razie nam się to 
udaje. Więcej cza-
su poświęcamy na 
rozmowy z cieka-
wymi ludźmi, cho-
ciażby z ludźmi, 
którzy mają hobby 
warte wypromo-
wania na szerszą 
skalę, a takich po-
zytywnie zakręco-
nych osób nie bra-
kuje. Wprawdzie 
klasyczne życie 
kulturalne i spo-
łeczne w naszym 
regionie zamarło, 
ale lockdown nie 
pogrzebał wszyst-
kiego. Wciąż można znaleźć atrak-
cyjne tematy do audycji, dla chcą-
cego nie trudnego. 

Rozumiem, że dziennikarzowi radio-
wemu nie wystarczy kontakt głoso-
wy w słuchawce telefonu. Nagranie 
na żywo, na dobry sprzęt, kontakt 
wzrokowy, to wszystko sprawy, któ-
re teraz niezwykle trudno ogarnąć. 
Zdradzisz swoją dziennikarską re-
ceptę, jak pracować i nie zwariować 
w pandemii?
– Największe trudności miałam na 
początku pandemii, kiedy trzeba 
było się przyzwyczaić do tego, że mój 
rozmówca stoi przede mną w ma-
seczce, a ja muszę się skupić nie na 
jego ustach, jego bezpośrednich re-
akcjach mimicznych, ale na oczach. 
Po roku treningu jest coraz lepiej. 
Co do recepty, jak nie zwariować w 
obecnych czasach, myślę, że pomaga 
właśnie praca, którą kocham. Potra-
fię się tak mocno skupić na temacie, 
na przygotowaniach do audycji czy 
do wywiadu radiowego, że zapomi-
nam o otaczającym mnie nerwowym 
świecie. I to jest chyba moja recepta, 
jak wytrzymać w tych trudnych dla 
nas wszystkich czasach. 

Której tradycyjnej imprezy zaolziań-
skiej brakuje ci najbardziej? 
– To bardzo trudne pytanie, bo 
każda impreza ma w sobie coś 
specyficznego. Na przykład na ja-
błonkowskim Gorolskim Święcie 
dominuje piękny folklor, z kolei 
Dolański Gróm w Karwinie przycią-
ga fanów dobrej muzyki rockowej, 

ale jeśli miałabym wydziobać coś, 
czego brakuje mi na chwilę obec-
ną najbardziej, to są to te wszystkie 
zwykłe-niezwykłe małe imprezy 
organizowane przez poszczególne 
nasze koła Polskiego Związku Kul-
turalno-Oświatowego. Chociażby 
tradycyjne świnobicia, festyny, 
mniejsze dożynki, imprezy, gdzie 
można spotkać znajomych, poga-
dać swobodnie na najróżniejsze 
tematy, a przy okazji dobrze się 
bawić i smacznie zjeść. Przyta-
czam teraz te przykłady jako zwy-
kły uczestnik, a nie dziennikarz. 
Niemniej również w trakcie służby 
reporterskiej zawsze udawało mi 
się połączyć na naszych imprezach 
przyjemne z pożytecznym. Dla 
mnie te małe weekendowe wyda-
rzenia kulturalne są takimi fajnymi 
przerywnikami w całym zagalopo-
wanym tygodniu. 

Zmorą dziennikarza gazetowego 
jest awaria sprzętu komputerowe-
go, na którym właśnie kończy swój 
najważniejszy w życiu artykuł. Przy-
puszczam, że radiowiec najbardziej 
obawia się utraty głosu po nieprze-
spanej nocy? Albo są jeszcze gorsze 
strachy?
– Utrata głosu to jedna z najgor-
szych chimer. Wystarczy nawet 
zwykły katar, przeziębienie, alergia 
i od razu człowiek inaczej brzmi. 
Dużym koszmarem dla radiowca 
jest też jednak strata albo awaria 
sprzętu, co już mi się zresztą zda-
rzyło. Ostatnio właśnie wysiadł mi 
magnetofon podłączony do mikro-

fonu podczas nagrywania rozmo-
wy i musiałam szybko kombino-
wać, jak wyjść z tej opresji. 

Pracujesz w Ostrawie, ale dla cie-
bie to tylko miasto-odskocznia od 
poszczególnych zakątków Zaolzia. 
Gdybyś miała zaproponować obce-
mu turyście tylko jedno miejsce na 
naszym pięknym Śląsku Cieszyń-
skim, które by to było?
– Mogę wybrnąć z tej trudnej dla 
mnie odpowiedzi w ten sposób, że 
wybiorę nie jedno, ale kilka miejsc 
wartych odwiedzenia? Jeśli tak, 
to proszę bardzo, od razu sytuacja 
robi się mniej stresująca. W moim 
przypadku, w roli dziennikarki, 
zwiedziłam w zasadzie wszystkie 
zakątki Śląska Cieszyńskiego, ale 
zacznę od mojego miasta rodzin-
nego, czyli Karwiny. Polecam na 
pewno piękny Park Boženy Něm-
cowej, ale też inne klimatyczne 
miejsca. Odnowiony Dom Polski, 
który jest siedzibą Miejscowego 
Koła PZKO w Karwinie-Frysztacie, 
gmach polskiej podstawówki, do 
której uczęszczałam, zamek frysz-
tacki i wiele innych miejsc. Drugim 
magicznym dla mnie miejscem na 
mapie Zaolzia jest Czeski Cieszyn, 
miasto tętniące naszą historią, 
miasto na wyciągnięcie ręki do Pol-
ski, z rzeką Olzą i fajnym dla mnie 
klimatem. Komuś, kto pierwszy raz 
zawita w nasze strony, na pewno 
poleciłabym też wypad w Beskidy, 
w szczególności w okolice Jabłon-
kowa i Mostów koło Jabłonkowa. 
Sama często przebywam w tych 

okolicach, lubię bowiem wycieczki 
w góry, relaks w naturze. Przy oka-
zji zawsze spotkam tam znajomą 
twarz, porozmawiamy po naszy-
mu. Jest swojsko i miło. 

Również w waszych audycjach 
jednym z głównych tematów na 
najbliższe dni jest zapewne spis 
ludności. Zresztą, kampania ruszyła 
już znacznie wcześniej, a hasztag 
„jeżechpolok” podzielił Zaolzie na 
dwie grupy. Dla jednych to świetny 
pomysł, jak przekonać nieprzekona-
nych, dla drugich pomysł zupełnie 
nietrafiony. Jak ty, reprezentująca 
młodą generację, odbierasz te dys-
kusje?
– Rozumiem obie strony. Rozu-
miem osoby, które nie zgadzają się 
z tym hasztagiem, które chciałyby 
trochę innego podejścia do całej 
kampanii, ale zarazem potrafię 
się wczuć w moją generację, w lu-
dzi młodych, którzy poprzez ten 
hasztag wyrażają swoje zdanie. Or-
ganizatorom z Centrum Polskiego 
przy Kongresie Polaków właśnie o 
to chodziło, żeby trafić też w tych 
młodych, którzy w określeniu „Po-
lok” nie widzą negatywnych kono-
tacji, bo są po prostu Polakami „tu 
stela”. Nawet nie chodzi o to, żeby 
przekonać nieprzekonanych, bo 
wiem z własnego doświadczenia, 
że wielu młodych utożsamiających 
się z określeniem „Polok” jest au-
tentycznymi Polakami angażujący-
mi się aktywnie w życie społeczne 
i kulturalne w różnych naszych or-
ganizacjach.  

KATARZYNA CZERNÁ
Ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersyte-
cie Jagiellońskim w Krakowie (lata 2013-2016) 
oraz studia ekonomiczne na VŠB-TU Ostrawa 
(2013-2018). Pierwszym przystankiem w karierze 
dziennikarskiej była praca w miesięczniku „Zwrot”, 
którego wydawcą jest Polski Związek Kulturalno-
-Oświatowy w Republice Czeskiej. Obecnie pra-
cuje w polskiej redakcji państwowego Czeskiego 
Radia w Ostrawie.

● Katarzyna Czerná w polskiej redakcji 
Ostrawskiego Radia. Fot. ARC
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Komu karteczkę, 
komu?
Pozory, prestiż i przywileje... Trzy w 

jednym? Nawet reklama rzadko to ofe-
ruje. Co innego życie. W życiu połączenie 
takie jest możliwe, acz oglądane z boku, 
wygląda jednak mocno groteskowo. Ale do 
rzeczy.

I
Ilustrację takiego zjawiska znaleźć moż-
na chociażby w słynnych „Pamiętnikach” 
księcia Saint-Simona. To przykład wzięty 
z czasów panowania Ludwika XIV, który 
to władca wynalazł... kurtkę dyplomową. 
Oczywiście wynalazł w pewnym sensie. 
„Była ona niebieska z podszewką czerwo-
ną, wyłogami i kamizelką tegoż koloru, 
wspaniale wyszywana złotem i znacznie 
mniej srebrem. Ilość osób uprawnionych 
do jej noszenia była ściśle oznaczona: 
wchodziła w nią osoba króla, jego rodziny 
i książąt krwi. Ci ostatni jednak otrzymać 
ją mogli, tak jak reszta dworu, tylko jeżeli 
jakieś miejsce wakowało”. Cóż, czyż no-
szenie takiej kurtki nie mogło zdawać się 
znakiem prestiżu, oznaką przywileju? Ależ 
oczywiście, tak właśnie było odbierane. 
Nic więc dziwnego, że „(n)ajwybitniejsze 
osobistości na dworze, bądź z racji pocho-
dzenia, bądź z łaski królewskiej, prosiły 
o nią i było to wielkie odznaczenie, jeśli 
ją dostały”. Nie dostawały tak znowu od 
zaraz – „Sekretarz stanu, mający pieczę 
nad domem królewskim, wygotowywał 
dyplom, bez którego nikt nie miał prawa 
tej kurtki nosić”. Przywilej noszenia kurtki 
dyplomowej możliwy był zresztą pierwot-
nie jedynie dla niewielkiego „grona osób, 
które mogły towarzyszyć królowi na wy-
cieczkach z Saint-Germain do Wersalu”. 
Ale – jak się miało okazać – dająca prestiż 
kurtka przetrwała czas i okoliczności kró-
lewskich ekskursji. Kiedy królewskie wy-
cieczki odchodziły powoli w niepamięć, 
„kurtka nie dawała żadnego przywileju 
prócz prawa noszenia jej w okresach ża-
łoby i to bardzo ciężkiej, ani też w okre-
sach, kiedy ozdoby złote i srebrne były 
zabronione. Nigdy nie widziałem, żeby ją 
nosił król delfin albo też brat króla, książę 
Orleański”. A przecież „(do) samej śmier-
ci króla, jeśli tylko jaka kurtka wakowała, 
zabiegano o nią wśród najwybitniejszych 
osobistości dworu, a jeśli otrzymywał ją 
który z możnowładców, było to bardzo 
poważne wyróżnienie”. No cóż, jak prze-
konuje Saint-Simon – w tamtym czasie 
„(k)ról czuł dobrze, że prawie brakuje mu 
faworów do rozdawania. Prawdziwe zastą-
pił więc urojonymi, nęcąc zazdrość o róż-
ne drobne wyróżnienia, do których były 
okazje codziennie i które sam umiał nie-
ustannie stwarzać. Nikt jak on nie potrafił 
budzić nadziei przez te małe dowody łaski 
i nadać im tyle znaczenia”.

II
Tak, znaczenie – tu rozumiane jako po-
łączenie przywileju i prestiżu – bywa dla 
ludzi równie ważne, jak sama goła rzeczy-
wistość. Spróbujcie im oznaki znaczenia 
podważyć, ba – odebrać... Saint-Simona 
fascynowały procesy o tytuły książąt, 
choć tytuły te nie dawały najmniejszych 
korzyści materialnych – dawały za to pra-
wo do wyższego miejsca w książęcej hie-
rarchii. Próba podważenia choćby sym-
bolicznego przywileju wywołuje bodaj 
zwykle nie tylko opór, ale i odruch niena-
wiści. Uczucie to nie było obce francuskiej 

arystokracji, która nienawidziła bogatego 
mieszczaństwa zasiadającego w paryskim 
parlamencie, także dlatego, bo ośmieli-
ło się ono znieść niepostrzeżenie „prawo 
czapki”. Przedstawiciele mieszczaństwa 
ośmielali się przemawiać do parów i ksią-
żąt z nakrytą głową, podczas gdy witając 
książąt krwi Burbonów, zdejmowali bire-
ty. Ktoś powie – starożytne słabostki… No 
cóż, pamiętam całkiem sporej objętości 
tekst opublikowany przez pewnego pro-
fesora, w którym mozolnie tłumaczył on, 
dlaczego nie powinno się pisać – prof. UŚ, 
dr hab., ale dr hab. prof. UŚ. Nie twierdzę, 
że bez tej lekcji byłbym jakoś uboższy, ale 
pamiętam, że wtedy mnie, podówczas 
magistra, zaskoczyła drobiazgowość wy-
wodu i nieskrywana pasja argumentacji 
bardzo starego już wówczas profesora. 
Przydawane sobie znaczenie, bądź – jak 
widzieliśmy – nawet pozór znaczenia, 
może być oczywiście niezwykle istotne – i 
takie bywa – nie tylko dla dworaków czy 
profesorów. Ma ono także naturalną wagę 
dla zwykłych szarych ludzi. Niekoniecz-
nie wtedy, kiedy wplątani są w wielkie 
zdarzenia historyczne i procesy dziejowe. 
Niemniej taki właśnie przykład przeszedł 
mi właśnie do głowy. Ilustracja z czasów 
Wielkiej Emigracji, tej po powstaniu listo-
padowym, dodam dla uściślenia. Nazy-
wamy ją Wielką Emigracją, i rzeczywiście 
była wielka liczbowo. A na co dzień? Jak 
wyglądało życie byłych powstańców? W 
ojczyźnie wolności, we Francji skierowa-
ni do zakładów (tzw. dépots) pobierali 
skromne zasiłki, które – jak pisał znako-
mity historyk i socjolog Jerzy Jedlicki 
– dla dodania sobie animuszu nazywali 
żołdem. Zasiłek – wstyd. Żołd – honor. 
Tak, słowa nie tylko mają znaczenie, ale i 
przydają znaczenia.

III
Saint-Simon dostrzegał groteskowość 
etykietalnych sporów wewnątrz własnej 
klasy społecznej, czyli arystokracji. Nie 
przeszkadzało mu skądinąd to ulegać po-
kusie brania w nich udziału. Przewyższał 
w tym znacznie niejednego z dworskich 
pieniaczy, domagających się przywilejów, 
prestiżu im (najczęściej – rzekomo) należ-
nych. „Pamiętniki” Saint-Simona mówią 
nam wiele nie tylko o jego epoce, ale tak-
że o naturze ludzkiej. Mówią o ludziach, 
którzy – pozbawieni elementarnych trosk 
materialnych – swoje życie strawili na bo-
jach o prestiż i... jeszcze więcej pieniędzy. 
Podzielam zdanie Bronisława Łagowskie-
go, który pisze: „Rzeczywiste dzieje to 
pasmo rywalizacji, starań i  walk o  dobra 
materialne i  psychiczne, wymuszanie 
uznania dla siebie i obdzieranie z prestiżu 
tych drugich. Ze względu na taki charakter 
dziania się historii ani akademicka histo-
riografia oparta na archiwalnych świadec-
twach, ani subiektywne pamiętnikarstwo 
nie mogą być w  pełni bezstronne. Co do 
mnie, większe zaufanie mam do pamiętni-
ków i żadna książka tzw. naukowa nie dała 
mi takiego wniknięcia w  rzeczywistość, 
jak słynne pamiętniki Saint-Simona, czło-
wieka w życiu bardzo stronniczego, który 
jednak w  opisywaniu życia swojej kasty 
tak rozkładał pochwały i zjadliwe charak-
terystyki, że w sumie osiągnął rzadko spo-
tykany stopień obiektywizmu”.

Komu kurtkę dyplomatyczną? Komu...
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Dzień trzeci – Opowieść druga
Noce i romanse
Często miewam kłopoty ze snem. Cier-

pię bowiem na „syndrom niespokoj-
nych nóg”. W świecie medycznym taką 
przypadłość oznacza się skrótem RLS (ang. 
Restless Legs Syndrome). Na ogół nie dzie-
je się nic złego. Choroba jest niewidoczna, 
ani w żaden sposób nie ogranicza mnie w 
codziennym życiu. Wszystko jest normal-
ne dopóki ciało jest w ruchu. Należę do 
ludzi aktywnych i nie narzekam na brak 
zajęć, lecz nawet najbardziej zakręcony 
człowiek na świecie musi od czasu do cza-
su odpocząć. Kładę się więc w pachnącej 
pościeli. W słuchawkach cicho gra muzy-
ka. Głowa pełna pomysłów szuka odpo-
wiedniego wgłębienia w poduszce. Jesz-
cze jedno zdanie, jeden wers, kilka zdjęć i 
ulubiona scena z filmu. Obraz oddala się i 
jest coraz bardziej niewyraźny. Lekki zwrot 
w lewą stronę dodaje pewności siebie po-
przez rytm serca. Klatka piersiowa stuka 
w materac. Zegar w przedpokoju staje się 
częścią nadchodzącego snu. To ten mo-
ment, gdy ciało powinno rozpocząć etap 
pełnej regeneracji.

•••
Nic z tego. W okolicach prawej kostki czuję 
wyraźne swędzenie, lecz nie chodzi o zwy-
kłe, powierzchowne swędzenie. Owe ła-
skotanie wydobywa się gdzieś ze środka, z 
mięśni lub kości. Tego nie da się wymazać 
ot tak machnięciem ręki. To nie mucha, 

która znika po uniesieniu kończyny. RLS to 
coś więcej. Chodzi bowiem o uczucie bezsil-
ności, które objawia się chęcią zażegnania 
problemu poprzez wykorzystanie wszelkich 
dostępnych środków. Niestety jedynym 
możliwym sposobem jest ruch. Zaczynam 
więc podnosić kończyny, gdyż nieznośne 
swędzenie ze środka piszczeli przenosi się 
również na drugą nogę. Po godzinie bez-
sensownej walki jestem zmuszony otworzyć 
oczy. 

– Jutro znów wstanę niewyspany i zmę-
czony. Kiedyś brak snu mnie wykończy – 
powtarzam jak mantrę. Mobilizuję się, by 
wstać. Podchodzę do okna.

– Może zapomnę o całym zdarzeniu, może 
uderzę nogami w ścianę? Wtedy ból rzeczy-
wisty pozwoli mi choć przez chwilę zapo-
mnieć o krasnoludkach, które łaskoczą mnie 
od środka – tak kiedyś tłumaczyłem sobie to 
zjawisko. Mogę też spróbować chłostę lodo-
watą wodą na wskutek czego dochodzi do 
szoku i wewnętrzne struktury komórek za-
mykają się. Krasnoludki wskakują pod koł-
drę i kończą zabawę w łaskotki.

Spoglądam przez okno. Nocne niebo jest 
dziś jakieś inne. Mam dziwne uczucie, że pa-
trzę na niebo niekompletne. Dla pewności 
podchodzę do drugiego okna. Tutaj jest tak 
samo. 

Nie ma księżyca!? 
– Gdzie zniknął? – zastanawiam się i dalej 

szukam srebrnej kuli na niebie. Jestem doro-
słym facetem i nie wierzę w bajki o możliwej 

kradzieży przez kogokolwiek. Ogarnia mnie 
dyskomfort, gdy to przyjemne, naturalne 
światło nie otula sypialni. Odczuwam bez-
radność i zaczynam kreślić apokaliptyczne 
wizje świata. 

– Księżyc oddala się od Ziemi cztery cen-
tymetry w ciągu roku – czytam fragment 
artykułu w necie. To niewiele. Jednak dziś 
mógł on pokonać magiczną granicę wzajem-
nie przyciągających się pól magnetycznych i 
wyskoczyć na zawsze w inną rzeczywistość? 
O nie! Nie może tak zniknąć. To nie człowiek. 
Owa luna nie ma zachcianek, ani nagłych 
zrywów. Zresztą ludzie często do siebie wra-
cają, ale księżyc? Jeżeli rzeczywiście urwał 
się z ziemskiej uwięzi, to poleciał w czarną 
dal. 

– A co z osią nachylenia Ziemi? – powta-
rzam szepcząc, by nie obudzić domowników. 
To właśnie dzięki naturalnemu satelicie na-
sza planeta lekko się wychyla i przyjmuje 
elipsowaty kształt, jakby ktoś ciągnął nie-
ustannie kulę za czubek. Bez Księżyca Zie-
mia zmieni kształt. Bez Księżyca nie będzie 
odpływu ani przypływu! Tysiące gatunków 
morskich stworzeń wyginą. Zmianom ule-
gną wybrzeża, klify, skały wyłaniające się z 
głębin oceanów zostaną zniszczone.

•••
– A co z pogodą? – krzyknąłem głośniej, 
lecz tym razem zamknąłem usta dłonią. 
Pogoda zwariuje. Temperatura wzrośnie. 
Czy ludzie będą zmuszeni zakończyć żywot 
na Ziemi? Wtedy przyszłe cywilizacje będą 
określały nas mianem dinozaurów, a może 
już nimi jesteśmy? Wiem, że eksploruje-
my Marsa. Elon Musk przedstawia światu 
wizję kolonizacji czerwonej planety, ale to 

daleka przyszłość. Dopiero nasze wnuczki 
i wnukowie będą postrzegali te plany nieco 
bardziej realnie, lecz nikt nie jest dziś go-
towy na historię zniknięcia księżyca. Rano 
świat obudzi się i niczego nieświadomi lu-
dzie pójdą do pracy, do szkoły, na spacer z 
psem. Nikt nie będzie wiedział, że Księżyc 
postanowił dokonać aktu dezercji i zerwać 
ten romans z Ziemią. Nikt nie dowie się o 
tym, co wydarzyło się dziś w nocy, gdyż 
wszyscy smacznie śpią. Tylko ja patrzę z 
przerażeniem w niebo i tęsknię za księży-
cowymi morzami, kraterami uderzenio-
wymi, a nawet za basenem Atikona, który 
znajduje się na tej ciemnej, niewidocznej 
stronie Księżyca. 

– Trzeba działać zdecydowanie – tak po-
stanawiam i przystępuję do realizacji zada-
nia natychmiast. Muszę obudzić żonę. Ona 
zawsze powinna wiedzieć pierwsza. NASA, 
Centrum Kosmiczne, a nawet International 
Space Station poinformuję później, lecz teraz 
muszę odnaleźć źródło wydobywającego się 
dźwięku. Takie przerywane piszczenie dzia-
łające na centralny ośrodek nerwowy. Poja-
wiło się nagle. Nie wiadomo skąd.

•••
Obudził mnie sztuczny sygnał budzika. Ku 
mojemu zdziwieniu zastałem siebie w łóż-
ku. Pospiesznie sięgam więc po telefon... O 
zniknięciu księżyca nie znajduję żadnych 
informacji. Żona całuje mnie na dzień do-
bry. Niech zatem jest dobry dla wszystkich, 
którzy w nocy obserwowali niebo bez Księ-
życa. 

  Bo Co 

„Dzisio po połedniu mi pudziesz 
pómóc ku owcóm” – prawiym 

Jasiowi. „No, to asi sotwa!” – odpysko-
woł brzidok bezczelnie, jako przistało na 
pubercioka w rozkwicie. Pozdrziłech na 
niego, cobych oszacowoł sytuacje. Ale 
ja, na szczynści sie jego oczy śmiejóm. 
Widać, że zy mnóm ku tym owcóm bez 
problemu pudzie i zaś jyny próbuje, jako 
zareagujym. Przi tym łata dobrze wiy, że 
to jego „asi sotwa” o kupe lepij zabiyro i 
prowokuje, niż normalne isto bodej. I co 
teraz z nim? Na kóniec żech sie na niego 
jyny jednym okym zamroczył i powie-
dzioł: „Ty se dowej pozór, abych ci jednóm 
nie wlepił!”.

W dzisiejszych czasach sie nóm do tej 
naszej przepieknej i starodownej gwary 
wkrodo coroz wiyncyj czeskich słów. Nie 
wiym, czy sie mi to jyny zdo, czy to tak 
naprowde je, ale widzi mi sie, że nejbar-
dziyj agresywne sóm pod tym wzglyn-
dym przysłówki. Isto nejgorsze je prowie 
to „asi”, a przi tym tu mómy taki fajne 
słowo po naszymu o tym samym zna-
czyniu, użyte zaroz na poczónku tego 
zdania. Nasze naisto też coroz czynścij 
ustympuje miejsca słowóm „jistě” abo 
„určitě”, z  kierym sie ponikiedy spoty-
kómy aji w takij se mocno popolszczónej 
formie „urczycie”, z jak sie patrzi twardo 
wymawianym polskim y i z  akcyntym 
wzorowo położónym na przedostatnij 
sylabie. Śmiyszne to je aji ze słowym 
„skutečně”, kiere mo w polskim jynzyku 
kapeczke insze znaczyni niż w czeskim. 
I tak se umiym żywo wyobrazić, co sie to 

musiało robić, jak mi kiery powiy, że sie 
już mu z  tej gorołki i piwa zrobiło „sku-
tecznie” źle. Zaś informacje, że sie mu 
zrobiło „nieskutecznie” źle, rozumiym 
tak, że to na kóniec jakosi ustoł i w so-
bie udziyrżoł. Coroz gynścij używómy aji 
dalsze przysłówki czeskigo pochodzynio: 
„sotwa” , „każdopadnie”, „uplnie” „sice”, 
„wesmies” i dalsze. Rozmyślóm, czymu 
to tak je. Żeby to było tym, że w czeskim 
jynzyku majóm ponikiere przysłówki ka-
peczke bardziyj zprecyzowane znaczyni, 
sóm ponikiedy dosadniejsze abo sóm 
krótsze? A to mo dzisiejszo mowa rada, 
baji jak zamiast trzech słów w każdym 
razie mogymy użyć jyny jednego „każdo-
padnie”. Tu bych ale mioł jednóm rade, 
jak naszóm mowe jeszcze bardziyj po-
skracać – przestać w ni używać ponikiere 
przysłówki. Myślym, że na przikład taki 
„prostě”, abo aji jego polski odpowiednik 
po prostu, sóm w naszej gwarze nadbyt-
ni, bo przeca po naszymu sie mówi już ze 
zasady prosto i bez żodnego kómbinowa-
nio. Tymu by też naisto tej naszej gwarze 
kupe pómógło, gdyby my nie przestowa-
li po naszymu aji rozmyślać. Szło by też 
kupe razy ominyć dalsze przysłówki, kie-
re ponikiedy jyny kapeczke modyfiku-
jóm to, co chcymy powiedzieć, ponikiedy 
osłabiajóm nasze słowa a bywo aji tak, że 
do naszej mowy wnoszajóm pomiyszani 
z poplóntaniym. Przikładym może być to 
charakterystyczne „asi určitě”, o kierym 
już pisała Iza Wałasko w swoji ksiónżce 
o Czechach i Polokach. Zestawiynio na-
szych słów isto naisto nie używómy, bo 

by zaroz było widać, że to je tako samo 
cypowina jako ulubióne powiedzónko 
Stasia Szturca: „Jo nie prawiym tak ani 
tak, ale na moje słowa dóndzie”. A jak już 
z tej  naszej gwary wychynymy ty przy-
słówki, kiere tam sóm zbyteczne, to by 
było potym dobre aji pospóminać, jako 
sóm po naszymu ty, kiere nóm tam zosta-
nóm i kiere bydymy dalij używać. Tymu 
też żech ponikiere z nich w tym oto tek-
ście napisoł grubymi literami i jeszcze 
podkreślił (jeśli tego nima widać, tak to 
isto zmaścili w radakcji).

Rozmyślóm też o tym, czymu do mówiy-
nio po naszymu teraz tak radzi wciskómy 
cudze słowa. Prowie sie rachujymy i to 
nasze łóńskigo roku powstałe Centrum 
Polskie spuściło kampanije reklamowóm, 
w ramach kierej były nakryncóne aji fajne 
filmiki, co nas majóm zachyncać do tego, 
coby my kaj trzeba wpisywali „polská”. W 
jednym z  tych filmików sie wypowiada-
jóm trzo sympatyczni i charyzmatyczni 
ludzie, kierzi sie ale, jeśli idzie o forme 
wypowiedzi, dość różnióm. Jako piyrsze 
tam mówi szwarne dziywczóntko z  Kar-
winej, co sztuduje w Krakowie. Zaczyno 
pieknie literacko po polsku, ale już w po-
łówce piyrszego zdania przeszaltruje na 
czeski. I potym fórt tak na zmiane, kónsek 
po polsku, kónsek po czesku a ku kóńcu 
potym aji po naszymu. Jako dalszy sie wy-
powiado Tado z Trzyńca, kiery sie spusz-
czo z  Jaworowego czy to na skijach, czy 
zawieszóny na sznórkach pod jakimsikej 
latawcym. Tyn mówi fajnie po naszymu, 
ale jak przidzie rzecz na trzyniecki hokej, 

to też aspóń na jedno zdani przepino na 
czeski. Isto to tak mioł aji naporynczóne 
od reżysera. Jyny Libor z Bystrzice w tym 
mo jasno. Jako jedyny mówi cały czas w 
swoim jynzyku ojczystym – po czesku, ale 
za to, co powiedzioł i jak to powiedzioł, to 
by z  fleku mioł dostać Złotóm Odznake 
PZKO ze wpisym do ksiyngi. Domyślóm 
sie, że twórcóm tego klipu szło o to, coby 
ukozać, że my tu poradzymy sie domó-
wić w rozmaitych jynzykach i poradzymy 
płynnie przechodzać z  jednego na drugi. 
Jyny że tyn filmik przi tym aji dość trefnie 
ukazuje, jako to tu u nas potym wyglón-
do. Ukazuje, że jak tóm naszóm zdolność 
przepinanio jynzykowego zacznymy uży-
wać za czynsto, to z tego wyndzie miysza-
nina, kierej potym nima skoro rozumieć 
i kiero nie wychodzo na dobre żodnymu 
z  tych przepinanych jynzyków. Jeśli za 
dziesiynć roków zaś bydzie jaki spis lud-
ności i zaś ku tymu bydzie jako kampani-
ja, to jo osobiście by z wielkóm radościóm 
oglóndnył taki filmik, w kierym by jedyn 
mówił jyny czysto po polsku, drugi jak 
sie patrzi po naszymu, a trzeci pieknie 
po czesku, a przi tym by było widać, że se 
óni nawzajym rozumióm i że im o to samo 
idzie – żyć tu wspólnie na tej naszej ziymi 
w zgodzie, tolerancji i szacunku. A jesz-
cze wiynkszóm radość bydym mioł, jak 
tyn filmik zaś przi tym wszyckim bydzie 
odzwierciedloł aktualny stan naszego 
społeczyństwa, stan naszego wzajymnego 
dorozumiywanio sie i faktyczny stan na-
szych jynzyków za tych dziesiynć roków. 
 

Kwietniowa 
»Jutrzenka«
Jubileuszowy numer „Ju-

trzenki”, która w kwietniu 
świętuje swoje 110- lecie, pełen 
jest niespodzianek. Każdy czy-
telnik otrzyma wraz z  gazetką 
upominki w postaci etui, no-
tatnika i naklejek. W środku 
numeru znajduje się wycinan-
ka – wiatraczek czyli kwiatek 
jubileuszowy, autorstwa Dariny 
Krygiel.

„Jutrzenka” składa się 
z  dwóch części: do połowy to 
klasyczny numer, gdzie zgod-
nie z  oczekiwaniami znajdzie-
cie stałe rubryki, od połowy i na 
dodatek do góry nogami może-
cie obejrzeć i poczytać, jak było 
dawniej. Zachęcamy do rozwią-
zywania starych łamigłówek i 
rebusów w „Pomyśl i rozwiąż”. 
Na pewno pośmiejecie się, czy-
tając opowiadanie Janiny Ko-
walskiej „Ufoludek”, znajdzie-
cie też tutaj kącik z dowcipami. 
Z  poważniejszych tematów 
polecamy krótką historię „Ju-
trzenki”.

Karty pracy pełne są kotków 
o różnych grymaśnych minach. 
Pexeso – wesoła gimnastyka buzi i języka, 
to proponowana przez nas zabawa. Wszak 
kwiecień plecień wciąż przeplata trochę 
zimy, trochę lata, a na dwór i do ogródka nie 
zawsze można jeszcze wybiec i warto mieć 
pod ręką fajną grę stołową. A jak już o kotach 
mowa, opowiadanie „Pięć kotów” oraz labi-
rynt z kotkiem może być kontynuacją zaba-
wy. Zróbcie sobie przyjemny koci wieczór. 
Szklanka mleka do tego!

Wszyscy, którzy wzięli udział w naszych 
trzech jubileuszowych konkursach, niecier-
pliwie czekają na wyniki. Oto one! Podajemy 
je na pierwszych stronach jubileuszowej 
części gazetki. Zamieszczamy tam też Wa-
sze prace: torty 3D, fotografie ze starymi 
numerami oraz laurki. Wykazaliście dużo 
pomysłowości i pracowitości. W nagrodę 

– tym wszystkim, którzy szukali starych 
„Jutrzenek” i na zachętę dla innych – nasz 
teatrzyk przygotował scenkę z babcią, wnu-
kiem i wnuczką. W „Promyczku” do pokolo-
rowania i dorysowania jest… jakżeby inaczej 
tort i bukiet kwiatów.

Za wszystkie nadesłane zdjęcia i gratula-
cje bardzo serdecznie dziękujemy! Dzieci 
z Ropicy przekazały nam do Centrum Peda-
gogicznego bombonierkę. Wszyscy pracow-
nicy poczęstowali się słodyczami, wszyscy 
bowiem w jakiś sposób wspomagają pracę 
redakcji, troszczą się o dystrybucję, zała-
twiają sprawy finansowe itp. Wyrazy sym-
patii bardzo nas cieszą! Najbardziej cieszy 
jednak, gdy czytacie „Jutrzenkę” od deski 
do deski! Przyjemnej lektury i tym razem.

 Barbara Glac

Najnowszy numer 
»Ogniwa«
Z pewnością wielu z nas ma-

rzy już o budzącej się do życia 
przyrodzie i nadejściu wymarzonej 
wiosny. Zresztą… kilka dni temu 
doczekaliśmy się kalendarzowej 
wiosny! Promyki słońca budzą z zi-
mowego snu rośliny… Ale, kwiecień 
to plecień, bo przeplata trochę zimy, 
trochę lata. Co prawda jeszcze rano 
jest chłodno, ale niebawem wszyst-
ko się zmieni.

O czym możecie przeczytać w naj-
nowszym numerze „Ogniwa”? Na 
przykład wywiad z Wandą Janegą, 
uczennicą klasy dziewiątej Szko-
ły Podstawowej im. Jana Kubisza 
w Gnojniku. Lubi przede wszyst-
kim czytać i fascynuje ją literatura, 
zwłaszcza książki Olgi Tokarczuk. 
Polecam ponadto rubrykę „Poznaj 
Polskę”, która prezentuje niezwykle 
urocze zakątki Polski, które z pew-
nością warto zobaczyć. Bardzo cieka-
we są również informacje związane 
z rocznicami, czyli „Kalendarium” 
(ważne daty w historii) oraz „Niety-
powe kalendarium”, czyli ciekawe 
dni i święta, których nie znajdziemy w zwy-
kłych kalendarzach. Również w tym numerze 
miłośnicy książek znajdą coś dla siebie, czyli 
rubrykę „Czytam, bo lubię” z informacjami o 

ciekawych książkach, które warto przeczytać 
i mieć w swojej domowej biblioteczce. Przy-
gotowano również wiele konkursów.

 Jan Kubiczek
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S P O R T 

Weronika Nowakowska, 
polska biathlonistka w oczekiwaniu na igrzyska w Pjongczangu

W I E Ś C I  P O L O N I J N E

PIĄTEK 9 KWIETNIA 

6.00 Polonia 24 6.30 Leśniczówka 
(s.) 7.00 Wojciech Cejrowski - boso 
przez świat. Peru 7.30 Pytanie na 
śniadanie 10.40 Panorama kraj 10.45 
Pytanie na śniadanie 11.20 Przepis 
dnia (mag.) 11.30 Na sygnale. Nikt nie 
może się dowiedzieć 12.00 Wiadomo-
ści 12.15 Wilnoteka 12.35 Kino retro. 
Przez łzy do szczęścia 14.15 Tego się 
nie wytnie 15.35 Rzecz Polska. Cry-
stal i Alexis 15.55 Bajki naszych rodzi-
ców. Bolek i Lolek na wakacjach 16.10 
Bajki naszych rodziców. Reksio 16.30 
Rodzinka.pl (s.) 17.00 Teleexpress 
17.20 Stacja innowacja 17.40 Poland 
in Undiscovered. Inowrocław 17.55 
Gra słów. Krzyżówka (teleturniej) 
18.25 Na sygnale. Nikt nie może się 
dowiedzieć 18.50 Polonia Express 
19.10 Olá Polônia 19.30 Wiadomości, 
pogoda, sport 20.15 Na dobre i na złe 
(s.) 21.10 Kabaret. Supershow Dwójki 
22.05 Polonia 24 22.35 Noce i dnie. 
Miłość (s.) 23.30 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka. Jacek Kaczmarski. 

SOBOTA 10 KWIETNIA

6.00 Polonia 24 6.30 Stacja inno-
wacja 6.45 Turystyczna jazda 7.00 
Barwy szczęścia (s.) 7.55 Pytanie na 
śniadanie 11.10 Przepis dnia 11.15 
Na koniec smaku i jeszcze dalej. Au-
gustyn we Francji 11.25 Nela Mała 
Reporterka. Poszukiwania gibonów 
11.45 W krainie baśni. Tomek szczę-
ściarz 12.15 Powroty (mag.) 12.35 Na 
dobre i na złe (s.) 13.25 The Voice of 
Poland. Live. Finał 16.00 Kultural-
ni PL 17.00 Teleexpress 17.20 M jak 
miłość (s.) 18.10 Fryderyk Chopin 
- najpiękniejsze utwory 19.00 Msza 
święta w intencji ofiar katastrofy 
smoleńskiej 19.30 Wiadomości, po-
goda, sport 21.05 Sprawiedliwi. Kto 
ratuje jedno życie… 21.55 Sanatorium 
miłości 3 22.50 Zakochany anioł. 

NIEDZIELA 11 KWIETNIA 

6.00 Hity wszech czasów 7.00 Barwy 
szczęścia (s.) 7.30 Katyń 9.30 Ziarno. 
Uczynki miłosierdzia 10.00 Trans-
misja mszy świętej z bazyliki Bożego 
Miłosierdzia w Łagiewnikach 11.45 
Między ziemią a niebem 12.00 Regi-
na Coeli 12.15 Między ziemią a nie-
bem 12.50 Nie polecieli... 13.15 Aktor-
ka bez granic. Polski Teatr w Toronto 
14.15 Jan Serce. Swaty (s.) 15.15 Kaba-
ret. Supershow Dwójki 16.05 Leśni-
czówka (s.) 17.00 Teleexpress 17.20 M 
jak miłość (s.) 18.15 Kabaretomaniacy 
19.10 Lajk! 19.30 Wiadomości, pogo-
da 20.20 Osiecka 21.15 Katyń 23.20 
Szlak nadziei. 

PONIEDZIAŁEK 12 KWIETNIA 

6.00 Polacy nad brzegami Dniestru 
6.30 Nie tylko sutanna 6.50 Rok 1981. 
Kalendarium 7.00 To je Borowicz. 
Podróże ze smakiem 7.30 Pytanie na 
śniadanie 10.40 Panorama kraj 10.50 
Pytanie na śniadanie 11.20 Przepis 
dnia 11.30 Barwy szczęścia (s.) 12.00 
Wiadomości 12.15 W obiektywie Po-
lonii. Wschód 12.35 Sprawiedliwi. Kto 
ratuje jedno życie... 13.25 Osiecka (s.) 
14.20 Kulturalni PL 15.20 Okrasa ła-

mie przepisy. Golonka inaczej 15.50 
Ugotuj nam bajkę. Śpiąca Królewna 
16.05 Zaczarowany świat... 16.20 
Halo halo!. Drużyna Wiktora 16.30 
Rodzinka.pl (s.) 17.00 Teleexpress 
17.20 Słownik polsko@polski 17.50 
Gra słów. Krzyżówka (teleturniej) 
18.20 Barwy szczęścia (s.) 18.50 Po-
wroty 19.10 Alert Covid 19.30 Wia-
domości, sport, pogoda 20.20 O mnie 
się nie martw 13 22.05 Polonia 24 
22.35 Cały Gruza 23.30 Kasta. Podej-
rzana klinika. 

WTOREK 13 KWIETNIA 

6.00 Polonia 24 6.30 Pożyteczni.pl 
7.00 Okrasa łamie przepisy. Golon-
ka inaczej 7.30 Pytanie na śniadanie 
10.35 Panorama kraj 10.50 Pytanie 
na śniadanie 11.20 Przepis dnia 11.30 
Barwy szczęścia (s.) 12.00 Wiado-
mości 12.15 Stacja innowacja 12.35 O 
mnie się nie martw 13 14.20 Cały Gru-
za 15.20 Prywatne życie zwierząt 5. 
Ryjki i pyszczki 15.50 Przyjaciele Mi-
sia i Margolci. Konkurs piosenki 16.10 
Margolcia i Miś zapraszają dziś 16.30 
Rodzinka.pl (s.) 17.00 Teleexpress 
17.20 Zakochaj się w Polsce. Cieszyn 
17.50 Gra słów. Krzyżówka (teletur-
niej) 18.20 Barwy szczęścia (s.) 18.50 
Nad Niemnem (mag.) 19.10 Studio 
Lwów 19.30 Wiadomości, sport, po-
goda 20.20 Ojciec Mateusz 24 (s.) 
22.05 Polonia 24 22.35 Warto rozma-
wiać 23.30 Kasta. Piramida. 

ŚRODA 14 KWIETNIA 

6.00 Polonia 24 6.30 Korona królów 
(s.) 7.00 Rączka gotuje. Bio Organic 
Centrum 7.30 Pytanie na śniadanie 
10.40 Panorama kraj 10.50 Pytanie 
na śniadanie 11.20 Przepis dnia 11.30 
Barwy szczęścia (s.) 12.00 Wiadomo-
ści 12.15 Nad Niemnem (mag.) 12.35 
Ojciec Mateusz 24 (s.) 14.20 Szlak na-
dziei 15.05 Przystanek Historia 15.25 
Ozdrowieńcy 15.50 Animowanki. 
Kacperiada. Elfia poczta 16.10 Nela 
Mała Reporterka. Poszukiwania gibo-
nów 16.30 Rodzinka.pl (s.) 17.00 Te-
leexpress 17.20 Niemy Niemen 17.55 
Gra słów. Krzyżówka (teleturniej) 
18.20 Barwy szczęścia (s.) 18.50 Kie-
runek Zachód 19.10 Magazyn z Wysp 
(mag.) 19.30 Wiadomości, sport, po-
goda 20.20 Ranczo 3. Fakt prasowy 
22.05 Polonia 24 22.35 Oprawcy z 
Katynia 23.30 Kasta. Zła opieka 0.00 
Focus on Poland. 

CZWARTEK 15 KWIETNIA 

6.00 Polonia 24 6.30 Korona królów 
(s.) 7.00 W kotle historii. Konstytu-
cja 3 maja 7.30 Pytanie na śniadanie 
10.35 Panorama kraj 10.50 Pytanie 
na śniadanie 11.20 Przepis dnia 11.30 
Barwy szczęścia (s.) 12.00 Wiadomo-
ści 12.15 Studio Lwów 12.35 Ranczo 
3 (s.) 14.20 Oprawcy z Katynia (2/2) 
15.20 Dookoła Bałtyku 15.50 Al-che-
mik. Albert Einstein 16.05 Nieziem-
scy. Misja ratunkowa 16.20 Nauka 
literek z Żużu. Literka Ś 16.30 Rodzin-
ka.pl (s.) 17.00 Teleexpress 17.20 Czas 
pieniądza. Skąd pochodzą pieniądze 
17.35 Mówimy po polsku. Jak dobrze 
powiedzieć skąd przyjechałem 17.50 
Gra słów. Krzyżówka (teleturniej) 
18.20 Barwy szczęścia (s.) 18.50 Wil-
noteka 19.10 W obiektywie Polonii. 
Wschód 19.30 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.20 Prokurator. Muzeum 
22.05 Polonia 24 22.35 Ocaleni 23.30 
Kasta. Dla dzieci 0.00 Focus on Po-
land

Osiecka 
Niedziela 11 kwietnia, godz. 20.20 

KONKURS DLA CZYTELNIKÓW

Polonijny Rok Norwida
Z okazji 200. narodzin jednego 

z najważniejszych polskich 
poetów romantycznych, Cypriana 
Kamila Norwida, parlament Rze-
czypospolitej Polskiej ogłosił 2021 
rok Polonijnym Rokiem Cypriana 
Kamila Norwida. Z tej okazji, we 
współpracy z Fundacją „Pomoc 
Polakom na Wschodzie”, przygo-
towaliśmy dla Czytelników kon-
kurs z nagrodami, będziemy też 
na łamach „Głosu” publikowali 
teksty literaturoznawców specja-
lizujących się w twórczości Nor-
wida.

W poprzedniej odsłonie konkur-
su pytaliśmy o tytuł najbardziej 
znanej piosenki Czesława Nie-
mena do słów Cypriana Kamila 
Norwida. Oczywiście chodziło o 
utwór „Bema pamięci żałobny rap-
sod”, który znajduje się na albumie 
„Enigmatic” z 1970 roku. Rozbu-
dowana kompozycja idealnie wpi-

suje się w koncepcję wiersza Nor-
wida napisanego w 1851 roku, rok 
po śmierci generała Józefa Bema. 
Mottem utworu Norwida są słowa 
przysięgi wypowiedzianej przez 
kartagińskiego wodza  Hanniba-
la: Iusiurandum patri datum usque 
ad hanc diem ita servavi („przysię-
gi złożonej ojcu aż po dziś dzień tak 
dotrzymałem”). 

Niemen do nagrania ponad 
16-minutowej kompozycji zaprosił 
świetnych muzyków jazzowych. Na 
saksofonach zagrali Zbigniew Na-
mysłowski i Michał Urbaniak, na 
gitarze prowadzącej Tomasz Jaś-
kiewicz, a w chórkach zabrzmiały 
popularne wówczas Alibabki.  (jb)

PYTANIE NR 4
W XX wieku doceniono również 
kunszt i bogactwo dramatów Norwi-
da. Proszę podać nazwę dramatu wy-
stawionego po raz pierwszy w 1933 
roku we Lwowie. Dla ułatwienia, 
akcja dramatu toczy się w starożytnej 
Aleksandrii. 
Na odpowiedzi czekamy pod adre-
sem: info@glos.live do 21 kwietnia. 
Nagrodę za poprawną odpowiedź z 
poprzedniej odsłony otrzymuje Jani-
na Procházka.

● Wśród nagród znajdują się kubki 
z logiem Polonijnego Roku Norwida 
oraz Fundacji, a także książka poświę-
cona poecie. Fot. mat. prasowe

Szczepionkowe 
zawirowania 
Ze względu na wiek należałem 

do jednej z grup, które zostały 
najwcześniej uprawnione do 

szczepienia, ale to nie znaczy wcale, że 
zaszczepiony zostałem szybko – mówi 
Zbigniew Balcewicz, Sygnatariusz 
Aktu Niepodległości i były redaktor 
„Kuriera Wileńskiego”.

Jak wyjaśnia Balcewicz, telefon z 
przychodni o możliwości szczepienia 
otrzymał 25 lutego. – Zapytano mnie, 
czy chcę się szczepić. Powiedziałem, 
że tak i że wolałbym szczepionkę Pfi-
zer. Nie była to jednak jeszcze reje-
stracja, po prostu wstępna rozmowa. 
Czekałem wiec cierpliwie na kolejny 
telefon, a w międzyczasie coraz więcej 
osób z moich znajomych, także młod-
szych ode mnie, mówiło, że już się za-
szczepiło. Mnie nikt nie zapraszał. W 
dodatku zobaczyłem w telewizji szcze-
pienie Dalii Grybauskaitė. Dlaczego 
taka młoda emerytka została zaszcze-
piona wcześniej niż ja? – zastanawia 
się Balcewicz.

Były redaktor „Kuriera Wileńskie-
go” spróbował dowiedzieć się więc 
sam, jak są rozdzielane szczepionki. 
– Zadzwoniłem na numer, z którego 
wcześniej dzwoniono do mnie. Wy-
jaśniono mi, że w mojej przychodni 
szczepione są jeszcze starsze roczniki, 
bo przychodnia otrzymuje niewielkie 
ilości szczepionek. Dzwoniłem rów-
nież do Samorządu Miasta Wilna, do 
Ministerstwa Zdrowia i pisałem maile 
i po długim czasie udało mi się dowie-
dzieć, kto i w jaki sposób te szczepion-
ki rozdziela. Na rejestrację musiałem 
jednak czekać, aż zadzwoni do mnie 
pani z przychodni. Nie rozumiem, dla-
czego musiałem czekać na telefon. Po 
co tak bardzo komplikować sprawę, po 
co obciążać dodatkowo personel przy-
chodni? Dlaczego nie było możliwości, 

żeby zarejestrować się samodzielnie, 
skoro zasady kwalifikacji do szczepień 
są bardzo klarowne? – zauważa Bace-
wicz.

Dla wielu mieszkańców Wilna 
możliwość zatroszczenia się o własne 
szczepienia otworzyła się w świątecz-
ny weekend. Mer Wilna Remigijus 
Šimašius zaplanował zaszczepianie w 
tym czasie tysięcy mieszkańców, mię-
dzy innymi seniorów, nauczycieli, wy-
kładowców akademickich, tegorocz-
nych maturzystów i osób przewlekle 
chorych. Tym razem na telefon z przy-
chodni nie trzeba było czekać – każdy 
uprawniony mógł się zarejestrować 
samodzielnie przez Internet.

Nie wszyscy jednak chętnie ko-
rzystali z możliwości szczepienia w 
świątecznym okresie. – Mogłam zo-
stać zaszczepiona ze względu na wy-
konywany zawód, ale zrezygnowałam 
z tej możliwości – mówi Halina, która 
nie chce ujawniać swojego nazwi-
ska.  –  Przede wszystkim u nas wokół 
całej tej sprawy było dużo bałaganu. 
Wcześniej deklarowałam, że chcę się 
szczepić. Długo nie było na ten temat 

żadnych informacji, wreszcie w pią-
tek, późnym popołudniem dostałam 
maila z informacją, że mogę się za-
rejestrować. Nie było to jednak takie 
proste, okazało się, że naszych danych 
ktoś po drodze nie przekazał i jeszcze 
nie było ich w systemie. Kolejnego 
maila z prośbą o ponowne przesłanie 
danych otrzymałam o 2 w nocy z piąt-
ku na sobotę… Pomyślałam, że jednak 
poczekam jeszcze trochę  – opowiada 
„Kurierowi Wileńskiemu”.

Zupełnie inaczej na szczepionkę za-
reagował współpracujący z „Kurierem 
Wileńskim” dziennikarz Witold Jan-
czys. – Od dziecka choruję na przewle-
kłą chorobę, gdy więc tylko dowiedzia-
łem się, że Wilno otworzyło możliwość 
rejestracji dla szerszych grup, bardzo 
mnie to zainteresowało. Nie otrzyma-
łem żadnej informacji z przychodni, 
nikt do mnie nie zadzwonił, nawet nie 
do końca byłem przekonany, że moja 
choroba kwalifikuje mnie do szczepie-
nia już teraz. Po prostu wszedłem na 
stronę z rejestracją i udało się – opo-
wiada dziennikarz.

„Kurier Wileński”/LITWA

● Dla wielu mieszkańców Wilna możliwość zatroszczenia się o własne szczepie-
nia otworzyła się w świąteczny weekend. Fot. MARIAN PALUSZKIEWICZ

Mężczyźni też lubią brąz
Michał Staszowski, reprezen-

tant RC w narciarstwie alpej-
skim, wywalczył brązowy medal 
mistrzostw RC w Szpindlerowym 
Młynie. Wychowanek klubu SKI 
Mosty zakończył sezon z podnie-
sionym czołem. 

Staszowski zaliczył w tym sezo-
nie wzloty i upadki. Niewiele zabra-
kło mu do wywalczenia przepustki 
na mistrzostwa świata w narciar-
stwie alpejskim, z kolei może się 
jednak pochwalić dwoma meda-

lami  –    najnowszym, brązowym w 
slalomie z krajowego czempionatu, 
a także złotem w slalomie gigancie 
z akademickich mistrzostw RC w 
Białej.

Ambitny chłopak z Milikowa snu-
je już plany na nowy sezon. – Uko-
ronowaniem przyszłego sezonu 
będą zimowe igrzyska olimpijskie 
w Pekinie. Nie ukrywam, że marzę 
o starcie w igrzyskach w 2022 roku. 
Zobaczymy, czy się uda  –    powie-
dział „Głosowi”. (jb) ● Michał Staszowski na trasie. Fot. ARC

Czy aby nie porywają się z mo-
tyką na księżyc? Takie pytanie 

nasuwa się od razu po szybkim 
zapoznaniu się z najnowszymi 
informacjami dotyczącymi za-
planowanego na przełom kwiet-
nia i maja międzynarodowego 
wyścigu kolarskiego pań Gracja 
Orłowa 2021. Po głębszej analizie 

ambicje organizatorów jawią się 
w zupełnie nowym świetle. W nie-
pewnych czasach pandemii każ-
da inicjatywa sportowa warta jest 
świeczki. 

Kolarstwo to akurat dyscyplina 
sportowa, która najszybciej zaada-
ptowała się do nowych warunków 
epidemicznych. W tym sezonie 

większość wyścigów na Starym 
Kontynencie odbywa się bez zakłó-
ceń, oczywiście z przestrzeganiem 
wszelkich zasad obowiązujących 
w czasie pandemii koronawirusa. 
Dla organizatorów Gracji obowiąz-
kowe testowanie zawodniczek na 
COVID-19, a także inne sprawy 
związane z sanitarnymi restrykcja-

mi stanowią dodatkowe koszty. Do-
datkowy jest też nakład sił i stres 
spowodowany niepewnym jutrem. 
Korzystniejsze statystyki zakażeń 
w Republice Czeskiej z ostatnich 
dni dają niemniej nadzieję, że am-
bitne plany organizatorów nie spa-
lą na panewce. Trzymam mocno 
kciuki za pomyślny finał.  

POD PRYSZNICEM

Janusz Bittmar 
bittmar@glos.live Odwaga z gracją

Nadzieja dla fanów 
kolarstwa
Mamy dobrą wiadomość dla miłośników kolarstwa. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem 
i nie dojdzie do kataklizmu, na przełomie kwietnia i maja w naszym regionie odbędzie się 
34. edycja prestiżowego wyścigu kolarskiego pań Gracja Orłowa 2021. Organizatorzy, 
pomimo grasującej wciąż epidemii koronawirusa, są dobrej myśli. 

Janusz Bittmar

Petr Koláček, dyrektor popu-
larnego w naszym regionie 
wyścigu kolarskiego Gracja 

Orłowa, poinformował w tym tygo-
dniu dziennikarzy o realnej szan-
sy na zorganizowanie tegorocznej 
Gracji, na przekór epidemicznym 
restrykcjom spowodowanym epi-
demią koronawirusa. W zeszłym 
roku wyścig, którego tradycje się-
gają drugiej połowy lat 80. ubie-
głego stulecia, został odwołany 
właśnie z powodu pandemii, nikt 
jednak wtedy nie przypuszczał, że 
dokładnie za rok wróci podobna 
chimera niepewności. W odróżnie-
niu jednak od skreślonej odsłony w 
kalendarzu 2020, w tym roku szan-
sa na zorganizowanie 34. edycji 
Gracji jest bardzo realna. Ostatecz-
na decyzja leży w gestii czeskiego 
ministerstwa zdrowia. 

– Śledzimy na bieżąco aktualną 
sytuację epidemiczną, wytyczne 
międzynarodowej unii kolarskiej 
i jesteśmy dobrej myśli – powie-
dział „Głosowi” Petr Koláček. Mię-

dzynarodowy wyścig 
został zaplanowany w 
terminie od 29 kwietnia 
do 2 maja, zaś trasa po-
dzielona na trzy pełne 
etapy i dwa pół-etapy 
będzie prowadziła szo-
sami województwa mo-
rawsko-śląskiego oraz 
zlińskiego. – Dokład-
ny harmonogram po-
szczególnych etapów 
Gracji Orłowa 2021 już 
został zatwierdzony. 
Zaczynamy i kończy-
my jak zawsze w Orło-
wej, a królewski etap z 
premiami górskimi w 
Beskidach będzie miał 
metę w Lichnowie – zdradził nam 
Koláček. 

Zgłoszenia napływają na bie-
żąco. Na chwilę obecną przyjazd 
potwierdziło 25 zespołów. Chodzi 
zarówno o tradycyjne ekipy kolar-
skie, które Grację znają praktycz-
nie od podszewki, jak również o ze-
społy bardziej egzotyczne. – Chęć 
udziału w naszym wyścigu wyra-

ziła również reprezentacja Iranu, 
ale zobaczymy, co z tego wyniknie. 
Główna przeszkoda do pokonania 
to oczywiście pisemne zezwolenie 
na przekroczenie granicy, z któ-
rym Irańczycy mieli już kłopoty w 
przeszłości – stwierdził dyrektor 
wyścigu. 

Na liście startowej nie powinno 
jednak zabraknąć m.in. polskich 

ekip, tradycyjnie mocne będą ze-
społy z krajów Beneluksu i Euro-
py Południowej, gdzie kolarstwo 
pań cieszy się największą popu-
larnością. W ostatniej jak na razie 
33. edycji wyścigu ze zwycięstwa 
w klasyfikacji generalnej radowa-
ła się w 2019 roku była mistrzyni 
świata – Włoszka Marta Bastianel-
li z grupy kolarskiej Virtu.  

● Na trasie 33. edycji wyścigu. Fot. mat. prasowe

Nowy dżoker 
Stalowników

Trwa zacięta półfinałowa seria 
ekstraligi hokeja pomiędzy Sta-

lownikami Trzyniec a Mladą Bolesła-
wią. W środę z wygranej 3:1 radowali 
się trzyńczanie, którzy w serii granej 
do czterech zwycięstw objęli prowa-
dzenie 2:1. Wczoraj po zamknięciu 
numeru na tafli Mladej Bolesławi 
odbyła się czwarta bitwa, na niedzie-
lę seria przenosi się do trzynieckiej 
Werk Areny. 
Wygląda na to, że na nowego bo-
hatera Stalowników wyrasta Kana-
dyjczyk Jack Rodewald, który we 
wszystkich dotychczasowych me-
czach play off należał do kluczowych 
postaci podbeskidzkiego zespołu. 
Rodewald strzela nie tylko ważne 
gole (jego środowe trafienie na 0:1 
ustawiło przebieg rywalizacji), ale 
potrafi też zaskoczyć efektownym 
uderzeniem (chociażby w ekwilibry-
styczny sposób ustawiony tyłem do 
bramkarza rywala). 
 (jb)

● Jack Rodewald fetuje bramkę w pół-
finałowej serii. Fot. ZENON KISZA
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Czym jesteś? Wiatrem? Płomykiem na niebie,
smutny jest dzień, każdy dzień bez Ciebie.
Niby wszystko dobre, a czegoś brakuje,
czas się snuje…
Nic nieważne, ni pieniędzy ilość,
zostajemy sami, żebrzący o miłość.

      Brześka Budnik 

Ten wiersz napisałam dla mojego Zmarłego przed trze-
ma laty 

MIETKA BUDNIKA
zamieszkałego w Cieszynie, in memoriam. 

Wszystkich, którzy Go znali, prosimy o chwilę wspomnień. Żona Brześka 
z rodziną. GŁ-216

Dnia 11 kwietnia 2021 minie 3. smutna rocznica, kiedy 
odszedł od nas na zawsze nasz Najdroższy

śp. WALTER OSUCHOWSKI 
z Hawierzowa

Z szacunkiem i miłością wspominają żona Brigitte 
i córki z rodzinami.
 RK-025

Można odejść na zawsze, by stale być blisko.
W dniu 10 kwietnia minie pięć lat, kiedy odszedł od nas 
nasz Kochany 

śp. JUDr. GERARD WRANIK
z Karwiny-Granic

O chwilę wspomnień i cichej zadumy proszą najbliżsi.
 GŁ-221

Miłość nigdy nie ustaje.
    1 Kor. 13,8

Dnia 8 kwietnia 2021 minęło 20 lat od chwili, gdy zmarł 
nasz Drogi Ojciec, Teść, Dziadek, Pradziadek, Wujek 
i Brat

śp. RAFAEL BYSTROŃ 
z Hawierzowa-Błędowic

Z miłością i szacunkiem wspominają córki Elka i Marta 
z rodzinami. GŁ-223

Kto kochał, nie zapomni,
kto znał, niechaj wspomni.

Dnia 15 kwietnia minie 20. rocznica śmierci

śp. JANA MARTYNKA
 z Nydku

O chwilę cichej zadumy proszą najbliżsi.
 GŁ-226

Jutro, 10 kwietnia 2021, obchodziłaby 
90 lat nasza Kochana 

śp. MARIA BYSTRONIOWA 
ze Stonawy

zaś 23 maja wspomnimy 3. rocznicę 
Jej śmierci.
Z kolei 16 czerwca miną 3 lata, kiedy 
odszedł od nas nasz Kochany

śp. LEOPOLD BYSTROŃ
O chwilę wspomnień i modlitwę proszą najbliżsi. RK-026

Dnia 7 kwietnia 2021 obchodziłaby swoje 90. urodziny 
Pani 

śp. HELENA TARABA
z Suchej Średniej

Z miłością i szacunkiem wspominają siostra i córki z ro-
dzinami.
 GŁ-224

W naszych myślach i wspomnieniach 
stale jesteś z nami...

Dnia 11 kwietnia 2021 obchodziłaby 95. urodziny nasza 
Kochana Mama, Babcia i Prababcia

śp. EUGENIA ŻMIJOWA
zaś 16 lipca 2021 minie 21 lat od chwili, kiedy nas na 
zawsze opuściła. Z szacunkiem i miłością wspominają 
córka i syn z rodzinami. GŁ-227

Tyle życia, ile pamięci.
Dnia 2 kwietnia minęła pierwsza rocznica śmierci na-
szego Kochanego

śp. inż. TADEUSZA KIEDRONIA
z Hawierzowa-Suchej

Z miłością i szacunkiem wspominają żona, córka i syn 
z rodzinami. GŁ-189

Nie umiera ten, kto żyje w pamięci i sercach bliskich.
Dnia 12 kwietnia 2021 minie 10. rocznica zgonu naszego 
Drogiego męża, Ojca, Teścia, Dziadka i Pradziadka

śp. ADOLFA MENDROKA
Z miłością i szacunkiem wspominają żona Helena i sy-
nowie Andrzej i Władysław z rodzinami.
 GŁ-222

NEKROLOGI

Byłaś dla nas wszystkim, 
byłaś słońca promieniem, 
pozostaniesz na zawsze
najdroższym wspomnieniem.

W głębokim żalu i smutku pogrążeni zawiadamiamy 
krewnych, przyjaciół i znajomych, że w dniu 27 mar-
ca 2021 zmarła w wieku 75 lat nasza Ukochana Żona, 
Matka, Babcia, Siostra, Szwagierka i Ciocia

śp. KRYSTYNA BEZDĚK
z domu Bies

z Karwiny-Kopalń, obecnie zamieszkała w Jindřichowym Hradcu
Ze względu na obowiązujący stan wyjątkowy pożegnanie Drogiej Zmar-
łej odbyło się w wąskim kręgu rodzinnym. Wszystkich, którzy Krysię 
znali, o chwilę wspomnień proszą mąż Ada, syn Adaś i córka Agatka 
z rodzinami oraz siostra Marylka z rodziną. GŁ-220

Nie płaczcie, że idę spać.
Tego spokoju mi życzcie, 
tylko wieczne wspomnienie zachowajcie.

Pogrążeni w głębokim żalu zawiadamiamy wszystkich 
krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 31 marca 
2021 w wieku 90 lat zmarła nasza Kochana Mamusia, 
Teściowa, Babcia, Prababcia, Ciocia, Kuzynka, Przyja-
ciółka i Sąsiadka

śp. MARIA HOJDYSZ
z domu Tomiczek,

zamieszkała w Trzyńcu
O chwilę wspomnień proszą najbliżsi. GŁ-219

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą...
Żegnamy Przyjaciela 

BRONKA BRZUCHAŃSKIEGO
Jesteśmy z Wami w tych trudnych chwilach Jadziu, Aniu i Bronku jr.

Basia, Hala, Renia, Ula, Jerzy, Tadeusz. GŁ-217

Szanownej Koleżance Irenie Rajskiej wyrazy szczerego żalu i współczu-
cia z powodu śmierci 

BRATA 
składają koleżanki i koledzy z PSP im. W. Szymborskiej w Wędryni.
 GŁ-225

PROGRAM TV

PIĄTEK 9 KWIETNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morderstwo 
(s.) 9.45 Pr. rozrywkowy 10.35 Doktor 
Martin (s.) 11.30 AZ kwiz 12.00 Połu-
dniowe wiadomości 12.30 Sama w domu 
14.00 Na tropie 14.20 Nie wahaj się i kręć! 
15.15 Losy gwiazd 16.05 Łopatologicznie 
17.00 Mieszkać jak… na jachcie 17.30 AZ 
kwiz 18.00 Wiadomości regionalne 18.25 
Gdzie jest mój dom? 18.55 Prognoza po-
gody, wiadomości, sport 20.10 Żandarmi 
z Luhačovic (s.) 21.35 Wszystko-party 
22.30 Zawodowcy (s.) 23.25 Kryminolog 
(s.) 0.25 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne przed-
szkole 9.00 Z kucharzem dookoła świata 
9.55 Wielka wojna 10.50 Podróżomania 
11.20 Tajemnice ludzkiego ciała 12.15 
Królestwo natury 12.45 Portret Fran-
tiška Michálka 13.35 Esencja wody 14.30 
Kawałek drewna 14.45 Jak powstawał 
helikopter Tiger 15.40 Hitler: Przywód-
ca 16.30 Tajemniczy Mont-Saint-Michel 
17.30 Granica w sercu 18.00 Błękitna 
planeta 18.45 Wieczorynka 18.55 Szuma-
wa V. Horpeniaka 19.25 Historie domów 
19.50 Wiadomości w czeskim j. migo-
wym 20.00 Cudowna planeta 21.00 
Biała królewna (s.) 22.00 Morderstwa w 
Walhalli (s.) 23.35 Sama przeciw wszyst-
kim (film) 1.45 Samoloty myśliwskie. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Ulica (s.) 
9.50 Przychodnia w różanym ogrodzie 
(s.) 11.00 Co o tym sądzą Czesi? 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Krok 
za krokiem (s.) 13.15 Przychodnia w 
różanym ogrodzie (s.) 14.20 Castle (s.) 
15.10 Dr House (s.) 16.57 Popołudniowe 
wiadomości 17.40 Co o tym sądzą Czesi 
18.30 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.20 Sprawa martwego nie-
boszczyka (film) 22.10 Królowie ulicy 
(film) 0.10 Dr House (s.). 
PRIMA 
6.25 Gormiti (s. anim.) 7.00 Nowy dzień 
8.10 M.A.S.H. (s.) 8.50 Slunečná (s.) 
10.15 Miłość, dzieci i magia Afryki (film) 
12.05 Strażnik Teksasu (s.) 13.05 Poli-
cja Hamburg (s.) 15.00 Agenci NCIS (s.) 
15.55 Policja w akcji 16.50 Wiadomości 
kryminalne 17.15 Like House 17.50 Na-
kryto do stołu! 18.55 Wiadomości, po-
goda 19.55 Showtime 20.15 Kochamy 
Czechy 22.05 Sněženky a machři (film) 
23.55 Like House 0.25 Policja w akcji 
1.20 Agenci NCIS (s.). 

SOBOTA 10 KWIETNIA 

TVC 1 
6.00 Co umiały nasze babcie, a o czym 
my zapomnieliśmy 6.25 Łopatologicz-
nie 7.15 O kogucie, kosie i kocie 7.55 Złota 
miotła (bajka) 8.40 Pan Tau (s.) 9.35 Gej-
zer 10.10 Przygody Sherlocka Holmesa 
(s.) 11.05 Wszystko-party 12.00 Z metro-
polii, Tydzień w regionach 12.25 Nasze 
hobby 13.00 Wiadomości 13.05 Królowa 
zorzy porannej (bajka) 14.05 Siostrzycz-
ki róż (bajka) 14.50 Zawiadowca stacji 
(film) 16.20 Hercule Poirot (s.) 18.00 
Moda z Terezą Vu 18.25 Chłopaki w ak-
cji 18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.10 Tajemnice ciała 21.20 Niebo, 
piekło, Lucie 22.45 Maigret i zjawa (film) 
0.15 Rocco Schiavone (s.). 
TVC 2 
6.30 Świnka Peppa (s. anim.) 6.40 Oli i 
Jula (s. anim.) 6.50 Masza i niedźwiedź 
(s. anim.) 7.05 Pan Borsuk i pani Lisica 
(s. anim.) 7.20 Miś i lemingi (s. anim.) 
7.30 Studio Kolega 9.00 Na rowerze 
9.10 Nasza wieś 9.40 Folklorika 10.05 

Czeskie cuda 10.35 Zakazany bóg 11.10 
Lotnicze katastrofy 11.55 Psy i ich wy-
jątkowe historie 12.45 Babel 13.15 Jane 
Goodall 14.45 Grace Quigley (film) 16.10 
Zamarznięta planeta 17.00 Kamera w 
podróży 17.50 Cudowna planeta 18.45 
Wieczorynka 18.55 Granica w sercu 
19.25 Curriculum Vitae 19.50 Wiadomo-
ści w czeskim j. migowym 20.00 Gaga-
rin: Pierwszy w kosmosie (film) 21.55 
Zły porucznik (film) 23.55 Gomorra (s.) 
0.50 McMafia (s.). 
NOVA 
6.00 Psi patrol (s. anim.) 6.55 Looney 
Tunes Show (s. anim.) 7.40 Kacze opo-
wieści (s. anim.) 8.30 Krok za krokiem 
(s.) 9.10 Twoja twarz brzmi znajomo 
11.50 Przyprawy 12.45 Dzwoń do TV 
Nova 13.20 Poradnik domowy 14.25 Za-
mieńmy się żonami 15.45 Wakacje Jasia 
Fasoli (film) 17.20 Narzeczony mimo 
woli (film) 19.30 Wiadomości, sport, po-
goda 20.20 Królewna Śnieżka i Łowca 
(film) 22.30 Strażnicy cnoty (film) 0.20 
Wakacje Jasia Fasoli (film). 
PRIMA 
6.10 Gormiti (s. anim.) 6.25 Rodzina pi-
ratów (film anim.) 6.50 M.A.S.H. (s.) 7.50 
Autosalon.tv 8.50 Cyklosalon.tv 9.20 
Hudson & Rex (s.) 10.15 Kochamy Czechy 
12.10 Morderstwa według Agathy Chri-
stie (film) 14.10 Wesele jak z bajki (film) 
15.55 Karol i ja (film) 17.55 Na huśtawce 
18.40 Ewa testuje 18.55 Wiadomości, 
pogoda 19.55 Showtime 20.15 Glina (s.) 
21.25 Podróże z diabłem (film) 23.20 
Uniwersalny żołnierz: Dzień odrodzenia 
(film) 1.30 W umyśle przestępcy (s.). 

NIEDZIELA 11 KWIETNIA 

TVC 1 
6.00 Ciekawostki z regionów 6.25 Dwo-
rzec 6.45 Zawiadowca stacji (film) 8.15 
Uśmiechy Z. Procházkowej 8.55 Łopato-
logicznie 9.45 Kalendarium 10.00 Kame-
ra na szlaku 10.30 Obiektyw 11.05 Życie 
na zamku (s.) 12.00 Pytania Václava Mo-
ravca 13.00 Wiadomości 13.05 Malwina 
(bajka) 14.05 Diamentowy deszcz (bajka) 
14.55 Zgaduj zgadula (bajka) 15.35 Ko-
niec poetów w Czechach (film) 17.25 List 
do ciebie 18.25 Co umiały nasze babcie, a 
o czym zapomnieliśmy 18.55 Prognoza 
pogody, wiadomości, sport 20.10 Boże 
młyny (s.) 21.10 168 godzin 21.40 Zezna-
nia martwych oczu (film) 23.10 Sprawy 
detektywa Murdocha (s.). 
TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Rodzina Bławatków 
(s. anim.) 6.30 Świnka Peppa (s. anim.) 
6.45 Friends (film anim.) 7.05 Pan Borsuk 
i pani Lisica 7.20 Miś i lemingi (s. anim.) 
7.30 Studio Kolega 9.00 Czechosłowac-
ki tygodnik filmowy 9.15 Poszukiwania 
utraconego czasu 9.35 Transmisja mszy 
10.25 Peru 10.45 Nie poddawaj się plus 
11.15 Nie poddawaj się 11.40 Królestwo 
natury 12.10 Słowo na niedzielę 12.15 
Magazyn chrześcijański 12.40 Przez 
ucho igielne 13.10 Magazyn religijny 
13.35 Papież – najpotężniejszy człowiek 
na planecie 14.20 Na pływalni z Z. Křen-
kiem 14.45 Legendy czeskiej piłki nożnej 
15.15 Błękitna planeta – kolejna wyprawa 
16.00 Podróż po Tasmanii 16.30 Z ku-
charzem dookoła świata 17.25 Niesamo-
wite zjawiska naturalne 18.15 Narodowe 
skarby 18.45 Wieczorynka 18.55 Nasza 
wieś 19.20 Ciekawostki z regionów 19.50 
Wiadomości w czeskim j. migowym 
20.00 Jedzie Villa (film) 22.05 Aż poleje 
się krew (film) 0.40 Poszukiwania nazi-
stów 1.25 Grantchester (s.). 
NOVA 
6.05 Psi patrol (s. anim.) 7.00 Looney Tu-
nes Show (s. anim.) 7.25 Kacze opowieści 

(s. anim.) 8.10 Krok za krokiem (s.) 8.55 
Królewna z młyna (s.) 9.45 Gęsiareczka 
(bajka) 10.55 Marmaduke (film) 12.25 
Opiekunka. Dalszy ciąg bajki (film) 14.05 
Anděl w górach (film) 15.45 Sprawa mar-
twego nieboszczyka (film) 17.35 Jutro się 
policzymy, kochanie (film) 19.30 Wiado-
mości, sport, pogoda 20.20 Twoja twarz 
brzmi znajomo 22.50 Odłamki 23.25 
Jutro się policzymy, kochanie (film) 1.15 
Anděl w górach (film). 
PRIMA 
6.15 Gormiti (s. anim.) 6.30 Rodzina 
piratów (s. anim.) 6.55 Wilk i zając (s. 
anim.) 7.20 M.A.S.H. (s.) 8.15 II wojna 
światowa 9.25 Prima Świat 9.55 Złote 
rączki 10.30 Prima maskotka 11.00 Par-
tia 11.55 Poradnik domowy 12.45 Porad-
nik Pepy Libickiego 13.10 Poradnik Ládi 
Hruški 14.10 Jak zbudować marzenie 
14.50 Sněženky a machři (film) 16.35 
Diabelstwa (bajka) 18.55 Wiadomości, 
pogoda 19.55 Showtime 20.15 Bajkeři 
(film) 22.20 Prosty plan (film) 0.45 Słu-
żąca (film). 

PONIEDZIAŁEK 12 KWIETNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Przygody Sherlocka 
Holmesa (s.) 9.55 168 godzin 10.35 Mi-
ni-show Karla Šípa 11.30 AZ kwiz 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Sama w 
domu 14.00 Śladami gwiazd 14.30 Ze-
znania martwych oczu (film) 15.55 Na-
pisała: Morderstwo (s.) 16.45 Podróżo-
mania 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne owce 
18.00 Wiadomości regionalne 18.25 
Gdzie jest mój dom? 18.55 Prognoza po-
gody, wiadomości, sport 20.10 Raptus 
(s.) 21.10 Reporterzy TVC 21.45 Infiltra-
cja 23.05 Wacław (film) 0.50 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne przed-
szkole 9.00 Kamera w podróży 9.50 Psy 
i ich wyjątkowe historie 10.40 Zamar-
znięta planeta 11.30 Babel 11.55 Ma-
gazyn religijny 12.25 Telewizyjny klub 
niesłyszących 12.50 Czechosłowacki 
tygodnik filmowy 13.05 Obywatele z 
herbem 13.30 Wspaniałe amerykań-
skie miasta 14.25 Samoloty myśliwskie 
15.15 Przygody nauki i techniki 15.40 
Lotnicze katastrofy 16.25 Zakazany bóg 
16.55 Zagubione pociski zimnej wojny 
17.50 Miliony ludzkich oczu 18.45 Wie-
czorynka 18.55 Design 19.25 Historie 
domów 19.50 Wiadomości w czeskim j. 
migowym 20.00 Bohaterowie starożyt-
nej Grecji: Jazon i Argonauci 21.00 Duże 
maszyny 21.45 25. godzina (film) 0.00 
Tytani (film). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.10 Ulica (s.) 
10.00 Spece (s.) 11.00 Co o tym sądzą 
Czesi 12.00 Południowe wiadomości 
12.40 Krok za krokiem (s.) 13.00 Przy-
chodnia w różanym ogrodzie (s.) 14.10 
Castle (s.) 15.05 Dr House (s.) 16.57 Po-
południowe wiadomości 17.30 Co o tym 
sądzą Czesi 18.30 Ulica (s.) 19.30 Wia-
domości, sport, pogoda 20.20 Spece (s.) 
22.20 Agenci NCIS (s.) 23.10 Dr House 
(s.) 0.55 Castle (s.). 
PRIMA 
6.25 Gormiti (s. anim.) 7.00 Nowy dzień 
8.15 M.A.S.H. (s.) 8.55 Ognisty kurczak 
(s.) 10.10 Miłość, dzieci i rodzinne szczę-
ście (film) 12.00 Strażnik Teksasu (s.) 
12.55 Policja Hamburg (s.) 14.55 Agenci 
NCIS (s.) 15.55 Policja w akcji 16.50 Wia-
domości kryminalne 17.15 Like House 
17.50 Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomo-
ści, pogoda 19.55 Showtime 20.15 Pielę-
gniarki (s.) 21.30 Jak zbudować marze-
nie 22.35 Spec od zbrodni (s.) 23.40 Like 
House 0.10 Agenci NCIS (s.). 
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„Głos” nale-
ży do Sto-
warzyszenia 
Dzienników 
Mniejszo-
ści Narodo-
wych i Et-
nicznych Eu-
ropy MIDAS

GŁ-183

 www.glos.live 

Znajdź nas 
na YouTubie


 GŁ-089

GŁ-212

Kamieniarstwo " Wrzos" zapewnia dostęp do pełnej obsługi i świadczenia usług w naszej filii 

Vendryně 1044, telefon : Tel. kom. 736 702 526 Tel. kom. +48 606 452 479
czynne od poniedziałku do piątku 10.00-16.00

Pracujemy bez granic
kamieniarstwo.wrzos@vp.pl

CO NA ANTENIE

POLSKIE WIADOMOŚCI: ČT1 SM, 
niedziela, wiadomości regionalne 
od godz. 6.00; powtórka na antenie 
ČT2, niedziela od godz. 19.30.
POLSKIE AUDYCJE: po-pt. godz. 
19.05 Ostrawa 107,3 MHz i Trzyniec 
105,3 MHz.
RADIO KATOWICE: „U Polaków 
za Olzą” – niedz. godz. 13.05 na 103 
FM. Archiwum audycji: radio.kato-
wice.pl/Zaolzie.

OFERTA PRACY

Zatrudnimy pracownika do działu 
sprzedaży dla rynku czeskiego.
Oferujemy: ciekawą pracę, możli-
wość indywidualnego rozwoju, atrak-
cyjne zarobki.
Wymagamy znajomości: j. czeskiego 
– biegle, j. polskiego – podstawowo, 
obsługi pakietu Microsoft Office. 
Oferty: CZK SA, ul. Frysztacka 23, 
43-400 Cieszyn, Polska lub czk1@
czksa.com.pl GŁ-209

OFERTY

MALOWANIE DACHÓW i płotów, 
skrobanie, 3 x lakier, 140 kc/m2 
z farbą. Balicki, tel. 732 383 700.
 GŁ-160

Bez ograniczeń
Od poniedziałku bi-

blioteki będą mogły 
działać w normalnym 
trybie. Swoje podwoje 
otworzy między innymi 
Biblioteka Regionalna w 
Karwinie, w tym Oddział 
Literatury Polskiej. Pod-
czas obostrzeń funkcjo-
nowała w trybie „okienka” 
– bibliotekarki wydawały 
zarezerwowane pozycje i 
odbierały przeczytane. 

– Czytelnicy będą mo-
gli normalnie przyjść i 
wybrać interesujące ich 
książki, oczywiście z za-
słoniętymi ustami i sto-
sując środki dezynfek-
cyjne. Będziemy także 
przyjmowali ogłoszenia 

do „Głosu”, świadczyli 
usługi kopiowania – infor-
muje bibliotekarka Marta 
Orszulik. Dodaje, że na 
razie nie można będzie 
korzystać z Internetu, 
nie będą się odbywały 
spotkania i imprezy. Bi-
blioteka będzie otwarta 
codziennie, w nieco zmie-
nionych godzinach (warto 
je sprawdzić na stronie in-
ternetowej). 

Otwarcie ogłosiła już 
także biblioteka w Trzyń-
cu. Od poniedziałku czyn-
ne będą oddziały przy ul. 
Lidickiej i w Starym Mie-
ście, w podobnym trybie 
jak w karwińskiej Bibliote-
ce Regionalnej.  (dc)

Aktorka 
poszukiwana
Scena Polska Teatru 

Cieszyńskiego w Cze-
skim Cieszynie poszu-
kuje aktorki do głównej 
roli żeńskiej przygoto-
wywanego przedstawie-
nia, którego premiera 
odbędzie się w połowie 
października 2021 roku. 
Kandydatka musi speł-
nić kilka wymagań. Są 
to: bycie absolwentką 
szkoły teatralnej oraz 
wiek do 33 lat.

CV, nagranie frag-
mentu dowolnej sceny 
dramatycznej i piosen-
ki należy wysyłać  do 23 

kwietnia  na adres: bog-
dan@tdivadlo.cz

Przewidywany termin 
prób to czerwiec, wrze-
sień i połowa październi-
ka 2021. Pierwszeństwo 
będą miały osoby, biorą-
ce pod uwagę możliwość 
pozostania w zespole 
Sceny Polskiej na etacie.

Kierownik artystycz-
ny Sceny Polskiej Teatru 
Cieszyńskiego Bogdan 
Kokotek na razie nie 
chciał zdradzić, do jakie-
go spektaklu poszukuje 
aktorki.

 „Zwrot”
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Rozwiązanie 
krzyżówki 
kombinowanej  
z 26 marca: 
CZEGO NIE 
MASZ,  
NIE OBIECUJ

KRZYŻÓWKA KOMBINOWANA Wśród 
autorów 

poprawnych 
rozwiązań zostanie 
rozlosowana 
książka. 
Rozwiązania 
prosimy wysyłać 
na e-mail: info@
glos.live. Termin 
upływa w środę 
21 kwietnia. 
Nagrodę książkową 
za poprawne 
rozwiązanie 
krzyżówki 
kombinowanej z 26 
marca otrzymuje 
Jan Sznapka 
z Karwiny-
Raju. Autorem 
dzisiejszego 
zadania jest Jan 
Kubiczek.

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

• Dziś prezentujemy archiwalną fotografię schroniska na Ropiczce wykonaną w roku 1917. Pochodzi ona 
z archwium Władysława Brózdy.
Czekamy na propozycje współczesnego ujęcia. W gazecie zamieścimy pierwsze bądź najlepsze zdjęcie, jakie 
dostaniemy. Fotografie prosimy wysyłać na: dabkowski@glos.live bądź info@glos.live.

Tak było...

...tak jest

1 2

3 4

5

6 7

8

9 10

11 12

13 14 15

16 17

Rozwiązaniem krzyżówki jest przysłowie niemieckie... 

POZIOMO:
1. system przeciw blokowaniu kół
2. gruba, ciepła tkanina używana do przykrycia, pled
3. izraelski parlament
4. kraj z Kijowem
5. Lars (1903-1976), laureat Nagrody Nobla z dziedziny 

chemii
6. dawniej był stosowany do narkozy wziewnej
7. jedzie w peletonie w żółtej koszulce lub inaczej 

kierownik
8. ROZWIĄZANIE DODATKOWE

9. Eco, włoski pisarz i filozof, autor powieści „Imię Róży”
10. mleko, jaja i produkty pochodzenia mlecznego
11. alkohol z trzciny cukrowej
12. najwyższy szczyt Krety (2456 m n.p.m.)
13. członek najbardziej radykalnego klubu rewolucyjnego w 

czasie rewolucji francuskiej
14. Igusieńka, gdy dorośnie
15. oddzielnie, rozdzielnie, samodzielnie, indywidualnie
16. dopływ Wołgi znany z żołnierskiej piosenki lub krople 

tłuszczu na rosole
17. kolejowy lub wyścigowy

PIONOWO:
ADORNO, ANATOM, ANEMIA, 
ATOMEK, CSURGÓ, CURACÓ, 
ELAINE, ILUZJA, JUNIOR, 
KEGUMS, ŁAWROW, NEBROT, 
PROLOG, REBEKA, SINDHI, 
SYSTEM, WARIAT, WYROBY

Wyrazy trudne  
lub mniej znane: 
ETER, IDI, JAKOBIN, ONSAGER

 glos.live


