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Dziecko musi zostać w domu
WYDARZENIE: Do polskich szkół podstawowych na Zaolziu już można zapisywać dzieci do klasy pierwszej. 
W związku z pandemią koronawirusa zapisy odbywają się bez udziału dziecka. Zdaniem pedagogów, osobisty 
kontakt nauczyciela z przyszłym uczniem byłby jednak wskazany.

Beata Schönwald

Smucimy się z tego powodu, 
że nie zobaczymy naszych 
przyszłorocznych pierwszo-

klasistów, ponieważ uważamy, że 
osobisty kontakt jest niezmiernie 
ważny. Niemniej postanowiliśmy 
już, że kiedy przeminie ta sytu-
acja i wrócimy do szkoły, zorga-
nizujemy spotkanie zapoznawcze 
przedszkolaków zapisanych do 
pierwszej klasy z naszą placówką 
– zapowiada dyrektorka Szkoły 
Podstawowej im. G. Przeczka w 
Trzyńcu, Anna Jeż.

Jej zdanie podzielają również 
inni dyrektorzy polskich pod-
stawówek. – Zapisy z udziałem 
dziecka pozwalały nam na zwery-
fikowanie ich poziomu dojrzałości 
szkolnej. W tym roku to nie będzie 
możliwe. Zawsze też mieliśmy dla 
dzieci przygotowane upominki, 
które niejako podnosiły donio-
słość tego wydarzenia, jakim są 

zapisy do szkoły. Dlatego jak bę-
dzie to tylko możliwe, to z wielką 
radością spotkamy się z dziećmi 
i ich rodzicami – mówi dyrektor-
ka polskiej szkoły i przedszkola w 
Suchej Górnej, Monika Pláškowa. 
Chociaż preferuje składanie zgło-
szeń drogą elektroniczną lub tra-
dycyjną pocztą, w razie potrzeby 
nie wyklucza kontaktu osobistego 
z rodzicami. Ten będzie możliwy 7 
kwietnia.

Koronawirus oraz wynikające 
z niego ograniczenia dotyczące 
m.in. zapisów do klasy 1. pokrzy-
żowały plany również dyrektorce 
polskiej szkoły i przedszkola w 
Mostach koło Jabłonkowa, Maryli 
Hlávce-Krainie. – Kiedy podczas 
zapisów nauczycielka rozmawiała 
z dzieckiem, ja w tym czasie prze-
prowadzałam wywiad z rodzica-
mi. Pytałam o alergie, problemy 
logopedyczne, interesowałam się, 
czy dziecko będzie chodziło do 
świetlicy. Prócz tego mogłam ob-

serwować, jak dziecko sobie radzi 
i w razie czego skierować je jesz-
cze do poradni, ponieważ sami 
rodzice zwykle nie widzą tego, co 
my widzimy – wyjaśnia. Na zapisy 
do mosteckiej podstawówki miało 
przyjść w tym roku dwoje dzieci.

– Szkoda, że tak się potoczyły 
sprawy, bo dzieci cieszyły się na 
ten dzień, a ja z nimi. Może popro-

szę je, żeby wysłały do mnie cho-
ciaż rysunek, byśmy mieli jakąś 
interakcję. Będę dzwoniła też do 
rodziców, żeby dowiedzieć się cze-
goś więcej o ich dzieciach – zasta-
nawia się głośno Hlávka Kraina.

Bogdan Sikora, dyrektor Szko-
ły Podstawowej im. S. Hadyny w 
Bystrzycy, ma inny pomysł. Aby 
nie ograniczyć zapisów do anoni-
mowego wydarzenia, planuje oso-
biście odwiedzić zapisanych na 
przyszły rok pierwszoklasistów. 
–  Razem z kierowniczką przed-
szkola i nauczycielką 1. klasy wsią-
dziemy w samochód i spróbujemy 
podjechać do ich domów, żeby 
z odpowiedniej odległości po-
zdrowić dzieciaki i przekazać im 
upominki – mówi. Jak zaznacza, 
wszystko będzie zależało od rodzi-
ców, czy zgodzą się na taką wizytę. 
Jej data zostanie dopiero ustalona.

Ewa Ryłko należy do tych mam, 
które miały w tym roku pójść z 
dzieckiem na zapisy. Przed czte-

rema laty była już na zapisach ze 
starszą córką.

– Matylda rozwiązała wszystkie 
zadania, które miała do zrobienia, 
i na koniec otrzymała mały pre-
zent. Było przyjemnie i sympatycz-
nie – wspomina swoje pierwsze 
zapisy w roli rodzica w gródeckiej 
polskiej szkole. Również młodsza 
Eliza ma po wakacjach rozpocząć 
w niej naukę. – W związku z tym, 
że szkoła jest malutka i wszyscy się 
znają, również nauczycielki znają 
dzieci, które przyjdą z przedszko-
la do szkoły. Jestem przekonana, 
że córeczka poradziłaby sobie na 
zapisach, dlatego uważam, że w jej 
przypadku te zapisy byłyby raczej 
symboliczne. Mimo wszystko jed-
nak trochę mi żal, że jako mama 
nie będę mogła wziąć udziału w 
tym wydarzeniu, które, chociaż na 
pozór niewielkie, to jednak ważne. 
I to może nawet bardziej w życiu 
rodzica niż dziecka – stwierdza 
pani Ewa. 

Te r m i n y  z a p i s ó w
Bukowiec 1-9 kwietnia

Bystrzyca 1-30 kwietnia

Cierl icko 7-17 kwietnia

Czeski  Cieszyn i  Sibica 1-17 kwietnia

Gnojnik 1-27 kwietnia

Gródek 1-30 kwietnia

Hawierzów-Błędowice 6-17 kwietnia

Jabłonków i  Łomna Dolna 6-30 kwietnia

Karwina do 28 kwietnia

Koszarzyska 1-17 kwietnia

Lutynia Dolna 6-24 kwietnia

Mil ików 1-30 kwietnia

Mosty k.  Jabłonkowa 7-24 kwietnia

Nawsie 7 kwietnia

Olbrachcice 6-30 kwietnia

Orłowa-Lutynia 6-17 kwietnia

Ropica 28 kwietnia

Stonawa 1-30 kwietnia

Sucha Górna 1-7 kwietnia

Trzyniec I ,  VI ,  Oldrzychowice 27-30 kwietnia

Wędrynia 1-30 kwietnia
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Nad Wisłą nowe 
obostrzenia
1 kwietnia w Polsce weszły w ży-
cie nowe obostrzenia, które mają 
pomóc w walce z koronawirusem. 
Zamknięte zostały parki, bulwary 
i skwery, a liczba klientów przeby-
wających w sklepach może wynosić 
maksymalnie po trzy osoby na jedną 
kasę. Ponadto wzorem Czech, w 
godzinach 10.00-12.00, w sklepach 
są obsługiwani wyłącznie seniorzy 
powyżej 65. roku życia. Dodatkowo 
wszyscy klienci muszą obowiązkowo 
nosić rękawiczki, a sklepikarze są 
zobowiązani do dezynfekowania po 
każdej obsłużonej osobie wszyst-
kich urządzeń, których dotykała. 
Rząd podjął ponadto decyzję o 
zamknięciu hoteli i miejsc nocle-
gowych, salonów kosmetycznych i 
fryzjerskich. W weekendy nieczynne 
mają być także sklepy budowlane. 
Za złamanie zasad grozi grzywna w 
wysokości od 5 tys. do 30 tys. zł. 
 (wik)

•••
Produkcja ruszy później
Koncern Hyundai zdecydował o 
przedłużeniu o około tydzień po-
stoju w fabryce samochodów w 
Noszowicach. Produkcja aut powin-
na ruszyć tam 14 kwietnia, czyli po 
świętach. Do tego czasu pracownicy 
będą otrzymywać rekompensatę 
zarobków w wysokości 70 pro-
cent ich średniego wynagrodzenia 
zgodnie z obowiązującym układem 
zbiorowym.
Ponieważ jednak siostrzana fabryka 
Kia w Żylinie rozpocznie normalną 
produkcję już od poniedziałku, 6 
kwietnia, noszowicki dział wytwa-
rzający skrzynie biegów będzie 
pracował na szczególnych zasadach. 
Standardowa produkcja będzie w 
nim trwała w następny poniedziałek 
i wtorek, natomiast w środę i czwar-
tek jego pracownicy pozostaną w 
domach razem z innymi pracownika-
mi fabryki.  (wik)

•••
Kradł w sklepie
Strażnicy miejscy w Trzyńcu zatrzy-
mali Ukraińca, który w jednym ze 
sklepów ukradł towary warte 558 
koron. We współpracy z policją 
mundurowi spod Jaworowego usta-
lili, że w ciągu ostatnich trzech lat 
złodziej nie był karany za podobne 
działania, nie jest też poszukiwany 
przez żadne służby. Ostatecznie 
musiał więc zapłacić za skradziony 
towar, a dodatkowo został ukarany 
mandatem.  (wik)

•••
Dworzec przed remontem
Budynek dworca w Boguminie 
czeka duży remont. Prace mają się 
rozpocząć niebawem. Pochłoną 62,5 
mln koron. Celem jest podniesienie 
komfortu podróżnych, ożywienie 
dworca, obniżenie zużycia energii.
Budynek bogumińskiego dworca fi -
guruje na liście zabytków. Z tego też 
powodu nie zmieni się jego archi-
tektura oraz wygląd, jaki nadano mu 
podczas przebudowy w 1904 roku. 
W planie jest wymiana okien i drzwi, 
remont elewacji oraz odrestauro-
wanie elementów dekoracyjnych. 
Zostanie także przeprowadzony 
kompletny remont ogrzewania oraz 
wymiana dachu nad pocztą. 
Prace będą podzielone na etapy. 
Powinny zakończyć się w połowie 
przyszłego roku. Podróżni muszą 
liczyć się z ograniczeniami podczas 
remontu. Sprzedaż biletów będzie 
prowadzona normalnie.  (dc)
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sobota

niedziela

dzień: 8 do 11 C 
noc: 4 do 1 C 
wiatr: 1-4 m/s

dzień: 5 do 8 C 
noc: 4 do 0 C 
wiatr: 1-4 m/s

dzień: 8 do 12 C 
noc: 4 do 0 C 
wiatr: 2-5 m/s

P
amiętam, że kiedy byłam dzieckiem, w czasie spotkań 
rodzinnych tato często opowiadał historyjki z wojska. 
Zwykle były to zabawne epizody, którymi bawił całe 
towarzystwo. Ponieważ wujek pracował w kopalni, 
w związku z czym nie odbywał zasadniczej służby 
wojskowej, a pozostałymi słuchaczami były kobiety i 
dzieci, jego opowieści były bezkonkurencyjne. 

Nie sądzę, że te przeszło dwa lata, które tato spędził w jednostce, 
należały do tych beztroskich i najbardziej radosnych. Stanowiły jed-
nak ten rodzaj przeżyć, które nosi się jeszcze długo w sobie. Podobnie 
jest z maturą. Kiedy bowiem ostatnio otworzyliśmy w domu ten te-
mat, moi rodzice przyznali z kolei, że nawet jeszcze teraz, po siedem-
dziesiątce, przyśni im się czasem ten egzamin. Precyzując, konkretnie 
chodzi o ten moment bezpośrednio przed wyjściem z domu, będący 
mieszanką napięcia psychicznego, przestrachu i kompletnej pustki w 
głowie. 

Co roku, dzięki rubryce „Gimplok” mam możliwość okazyjnego to-
warzyszenia maturzystom w czasie egzaminów dojrzałości. Wpadam 
do szkoły, najpierw, kiedy nieco skrępowani piszą pracę pisemną z ję-
zyka polskiego (ta akurat miała się odbyć dzisiaj), potem kiedy nerwo-
wo całą klasą spotykają się na inauguracji matur ustnych, i wreszcie, 
kiedy wychodzą już „po” tak okropnie szczęśliwi, że mam ochotę ich 
objąć. 

Kto wie, czy w tym roku odbędą się matury. Być może nie i nauczy-
ciele tylko na podstawie trzech ostatnich świadectw półrocznych 
wypiszą oceny na maturalnej cenzurce. Nie będzie niepewności, spo-
conych dłoni, gałki w gardle, tylko jasny wynik, który już teraz każdy 
maturzysta sam może sobie obliczyć. Nie zazdroszczę im jednak tego 
„komfortu”. Każdy bowiem, kto zdawał kiedyś maturę, przyzna mi 
chyba rację, że dla tej nieopisanej ulgi, nieograniczonej wolności, 
świata stojącego otworem warto było się zmierzyć ze strachem, tremą, 
a czasem także lenistwem. Dlatego życzę wszystkim czwartoklasi-
stom, by tak ułożyły się sprawy, by również w tym roku zabrzmiało 
na korytarzach szkolnych owo triumfalne „yes!” i by jeszcze po latach 
mogli się budzić w środku nocy oblani zimnym potem, że to przecież 
dziś jest matura.  

DZIŚ...

3
kwietnia 2020

Imieniny obchodzą: 
Ryszard, Sykstus
Wschód słońca: 6.19
Zachód słońca: 19.19
Do końca roku: 272 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Tęczy
Przysłowia: 
„Jeżeli w kwietniu 
posuszy, nic się w polu nie 
ruszy”

JUTRO...

4
kwietnia 2020

Imieniny obchodzą: 
Benedykt, Izydor, Wacław
Wschód słońca: 6.17
Zachód słońca: 19.21
Do końca roku: 271 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Marchewki
Przysłowia: 
„Na świętego Izydora 
dla bociana pora”

POJUTRZE...

5
kwietnia 2020

Imieniny obchodzą: 
Irena, Jeremiasz, 
Wincenty
Wschód słońca: 6.14
Zachód słońca: 19.22
Do końca roku: 270 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Leśnika 
i Drzewiarza
Przysłowie:
„Chociaż św. Wincenty, 
jednak szczypie mróz 
w pięty”

TVN 24
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CYTAT NA DZIŚ

POGODA

•••
Panama podjęła niekonwencjonalną metodę w walce 

z koronawirusem. Według władz kraju jednym ze 

sposobów na utrzymanie kwarantanny jest rozdzielenie 

płci podczas wychodzenia z domów. – Jeśli jednego dnia 

wyjdą kobiety, a drugiego mężczyźni, to wtedy łatwiej 

jest kontrolować sytuację, a liczba osób na ulicy jest 

ograniczona – tłumaczył Xavier Saez-Llorens, członek 

Panamskiego Komitetu Doradczego ds. Koronawirusa

Beata SchÖnwald
beata.schonwald@glos.live

Ruszył 
»maskomat«

Nie masz maseczki ochron-
nej? Możesz ją kupić. Miasto 

Karwina zainstalowało we wtorek 
w supermarkecie „Kaufl and” na 
Granicach automat do sprzedaży 
tekstylnych masek ochronnych. W 
ofercie są trzy rozmiary – mały dla 
dzieci, średni i duży. Cena za sztu-
kę wynosi 50 koron. 

„Maskomat” jest w stanie pomie-
ścić jednorazowo 550 masek, które 
są wspólnym dziełem wielu orga-
nizacji i osób prywatnych. – Uszyte 
maseczki zawdzięczamy pracow-
nikom Biblioteki Regionalnej w 
Karwinie, ośrodka czasu wolnego 
„Juventus”, szkół podstawowych 
przy ulicach Cegielnej, Borovskie-
go, Polskiej, Prameny, Przy Lesie, 

Słowackiej i Przyjaźni, magistratu 
oraz licznym wolontariuszkom – 
poinformował rzecznik prasowy 
karwińskiego ratusza, Lukáš Hu-
deček. Jak dodał, miasto mogło 
uruchomić „maskomat” dzięki 
temu, że już wcześniej zaopatrzyło 
w maseczki mieszkańców domów 
seniora, pracowników szpitali i ap-
tek, kierowców autobusów, strażni-
ków czy strażaków. 

Za maseczki można płacić tylko 
kartą. Dziennie jedna osoba może 
nabyć najwyżej cztery sztuki. Przed 
ich użyciem, należy je zdezynfeko-
wać. Dochód ze sprzedaży miasto 
przekaże organizacji humanitarnej 
ADRA, która m.in. troszczy sie o za-
kupy dla samotnych seniorów.  (sch)

• W Karwinie maseczkę można kupić w automacie. Fot.	Mat.	prasowe	Miasta	Karwina

• W ub. tygodniu w Piosecznej przeprowadzano prace związane z zaziele-
niem terenu przed nowym budynkiem Urzędu Gminy. Nieduży obiekt został 
wzniesiony w pobliżu ośrodka sportowo-wypoczynkowego. Do użytku został 
oddany w listopadzie ub. roku. Poprzednia siedziba UG znajdowała się w 
budynku szkolnym. Urząd musiał się wyprowadzić ze względu na budowę sali 
gimnastycznej. W 2019 roku dokończono w Piosecznej kilka dużych projek-
tów inwestycyjnych o łącznej wartości 75 mln koron.  (dc)
Fot. DANUTA CHLUP

Kościół wobec 
nowych wyzwań
„Pandemia koronawirusa 

całkowicie zmieniła tempo 
i rytm naszego życia osobistego, 
rodzinnego, zborowego i życia ca-
łego Kościoła. Stanęliśmy wszy-
scy w obliczu nowych i zupełnie 
nieoczekiwanych wyzwań. Wiele 
rzeczy, które traktowaliśmy jako 
coś oczywistego, zmieniło się w 
mgnieniu oka. A my poznajemy, 
że na tym świecie nie ma nic pew-
nego ani oczywistego – pisze w 
liście pasterskim do wiernych bi-
skup Tomáš Tyrlík, zwierzchnik 
Śląskiego Kościoła Ewangelickie-
go Augsburskiego Wyznania.

Biskup dziękuje wszystkim, 
którzy decydują o koniecznych 
środkach prewencyjnych, a tak-
że tym, którzy znajdują się na 
pierwszej linii frontu: lekarzom, 
pracownikom służby zdrowia, 
strażakom, wojsku, osobom pra-
cujących w służbach socjalnych, 
także w Diakonii Śląskiej.

Przekonuje jednocześnie, że w 
dobie pandemii Kościół poszu-
kuje nowych sposobów i form ko-
munikacji. Dawniej protestanckie 
rodziny krzepiły się kazaniami z 
postylli Dambrowskiego i wspól-
nym śpiewem z kancjonału Trza-
nowskiego. Dziś wszystko jest o 
wiele łatwiejsze. Wiele różnych 
materiałów i nagrań jest dostęp-
nych w internecie, również służ-
ba Kościoła przenosi się do wirtu-
alnego świata. 

– Z pewnością docenimy te-
raz służebną funkcję internetu. 

Za pośrednictwem transmisji 
na żywo, nagrań wideo i wide-
okonferencji możemy korzystać 
w tych dniach z niemal nieogra-
niczonego wsparcia duchowego. 
Obserwujcie proszę ofertę na 
naszej stronie sceav.cz. Znajdzie-
cie tam linki do transmisji on-
-line spotkań oraz nabożeństw 
czy materiały do nabożeństw 
domowych. Równocześnie chcę 
Was zachęcić, byście mimo tych 
wszystkich możliwości nie spę-
dzali zbyt wiele czasu przed ekra-
nem, ale wykorzystali ten czas 
na osobistą albo wspólną lektu-
rę Biblii – apeluje biskup Tomáš 
Tyrlík. – Nasze kościoły i domy 
zborowe są zamknięte. Nie odby-
wają się zgromadzenia. Wielu z 
Was spędza teraz większość cza-
su w swoich domach. Wejdźmy 
do swych pokoików, zamknijmy 
drzwi i módlmy się! Jestem prze-
konany, że modlitwa jest kluczem 
do przebudzenia duchowego i 
przemiany – dodaje.

•••
W związku z pandemią korona-
wiursa ewangelickie kościoły są 
zamknięte do odwołania także 
po polskiej stronie granicy. Mimo 
to w internecie można oglądać 
szereg transmisji nabożeństw, 
m.in. z kościoła Jezusowego w 
Cieszynie. W Niedzielę Palmową, 
5 kwietnia, rozpocznie się ono na 
kanale YouTube o godz. 10.00. 
 (wik)

Wierzymy, że jesień 
będzie spokojniejsza
Pandemia kononawirusa mocno 

komplikuje realizację naszych 
projektów grantowych. Na szczęcie 
większość z nich ma charakter ca-
łoroczny, więc możemy przesuwać 
w czasie różne wydarzenia. Jedno-
cześnie wierzę, że nasze wakacyjne 
działania, podejmowane z myślą o 
dzieciach i młodzieży, będą mogły 
się odbyć – mówi Michał Przywara 
ze Stowarzyszenia 
Młodzieży Polskiej.

SMP współpra-
cuje na co dzień 
z czeskocieszyń-
skim Gimnazjum 
im. Juliusza Sło-
wackiego. Sto-
warzyszenie jest 
partnerem takich 
wydarzeń, jak 
„Dzień Tolerancji”, 
„Kwiat Morwy” 
czy „Dni Kultury Studenckiej”. Dziś 
wiadomo, że te imprezy nie dojdą 
do skutku w pierwotnie zaplanowa-
nych terminach. – Wszystkie zapla-
nowane na najbliższy czas imprezy 
staramy się przesuwać na drugie 
półrocze. Wierzymy, że jesień bę-
dzie spokojniejsza, ale dziś nadal 
jest bardzo dużo niewiadomych. 
Zaś najgorszym scenariuszem było-
by dla nas, gdyby latem miały dalej 
obowiązywać obecne, bardzo suro-
we obostrzenia i zakazy – tłumaczy 
prezes SNP.

Na co dzień Stowarzyszenie Mło-
dzieży Polskiej prowadzi także przy 
ulicy Strzelniczej w Czeskim Cie-
szynie popularny Klub „Dziupla”. 

Lokal jest obecnie na głucho za-
mknięty, co skutkuje brakiem do-
chodów. Tymczasem za wynajem 
czy media trzeba płacić. 

– Nie są to jednak wielkie kwoty, 
a Zarząd Główny PZKO jest nam 
bardzo przychylny. Szczęśliwie nie 
mamy w „Dziupli” stałych etatów, 
ludzie pracują u nas dorywczo, 
więc sądzę, że obecne straty jeste-

śmy w stanie odrobić – przekonuje 
Michał Przywara. – Problem polega 
natomiast na tym, że „Dziupla” jest 
często powiązana z realizowanymi 
przez nas projektami i zakładali-
śmy, że niektóre wydarzenia od-
będą się właśnie w jej murach. Na 
przykład „Stolik Literacki”, czyli 
spotkania z polskimi twórcami. 
Niestety dziś nie wiemy nie tyl-
ko, jak długo „Dziupla” będzie za-
mknięta, ale także jak długo będą 
trwały obostrzenia na czesko-pol-
skiej granicy. A dopóki granica po-
zostanie zamknięta, wielu przed-
sięwzięć nie będziemy w stanie 
realizować – tłumaczy prezes SMP. 
 (wik)

Dezynfekcja pociągów 
regionalnych, 
testowanie wszystkich 
klientów Domu 
Seniora „Iris” – to 
są w tych dniach 
najważniejsze działania 
sztabu kryzysowego 
województwa 
morawsko-śląskiego.

Danuta Chlup

Władze wojewódzkie przy 
współpracy z  Instytutem 
Zdrowia w Ostrawie oraz 

fi rmami zajmującymi się zastosowa-
niem nanotechnologii przystąpiły do 
realizacji pilotażowego projektu od-
każania pociągów regionalnych przy 
zastosowaniu środków spryskujących 
zawierających nanocząsteczki tlen-
ku tytanu. Nowa metoda ma, według 
założeń, wyeliminować szerzenie się 
bakterii i wirusów na okres trzech lat. 
Stosowana jest już w szpitalach oraz 
karetkach pogotowia. 

– Za pomocą tej metody zostanie 
spryskanych dziesięć składów pocią-
gów, które wybraliśmy razem z Ko-
lejami Czeskimi. Instytut Zdrowia w 
Ostrawie będzie następnie w regular-
nych odstępach czasu przez okres jed-
nego roku zbierać i badać próbki oraz 

porównywać je z próbkami pobranymi 
w pociągach, które zostały zdezyn-
fekowane tradycyjnymi metodami – 
wyjaśnił Jakub Unucka, wicehetman 
ds. transportu. Koszty przedsięwzię-
cia wyniosą ok. 2 mln koron. Pokryje 
je województwo. Jako pierwszy nową 
metodą został w Boguminie zdezynfe-
kowany skład CityElefant 471. Projekt 
przygotowano już wcześniej, jednak 
epidemia koronawirusa przyspieszyła 
jego realizację.

W czwartek rano było w regionie 301 
potwierdzonych przypadków zakaże-
nia (w powiecie frydecko-misteckim 
89, w karwińskim 49).

– Pozytywne jest to, że pierw-
si pacjenci wracają do zdrowia. 
Z  drugiej strony zdarzają się oso-
by, które nawet po upływie 14 dni 
nadal mają pozytywne wyniki te-
stów. Są też przypadki, że niektóre 
osoby na początku kwarantanny 
mają negatywny wynik, a pod ko-
niec pozytywny – poinformowała 
w środę Pavla Svrčinowa, dyrek-
torka Wojewódzkiej Stacji Sanitar-
no-Epidemiologicznej. Dodała, że 
pojawiły się już przypadki zakażeń 
w ostrawskich placówkach służby 
zdrowia – Szpitalu Miejskim i Szpi-
talu Uniwersyteckim.

We wtorek 
p o i n f o r m o w a -
no o pierwszym 
zakażeniu w 
p l a c ó w k a c h 
opieki społecz-
nej – koronawi-
rusa stwierdzono 
u pracownicy  
o s t r a w s k i e g o 
Domu Senio-
ra „Iris” oraz u 
trzech pensjona-
riuszek. 

– W Domu 
„Iris” musimy 
przeprowadzić 
testy u 166 pen-
sjonariuszy, co 
na pewno będzie 
dość skompliko-
wane – przyznał 
hetman woje-
wództwa, Ivo 
Vondrák. Stra-
żacy w czwartek 

przeprowadzali dekontaminację 
obiektu. 

Hetman zwrócił się do lekarzy 
pierwszego kontaktu z apelem, aby 
nie wysyłali na standardowe testy 
osób kończących kwarantannę, u 
których na początku nie stwierdzo-
no koronawirusa i przez cały okres 
kwarantanny nie miały żadnych ob-
jawów choroby. W tych przypadkach 
lekarze powinni korzystać z tak zwa-
nych szybkich testów. –  To jedyna 
droga, żeby ulżyć systemowi, który 
musi zapewnić przede wszystkim 
staranne testowanie tych, którzy są 
najbardziej zagrożeni – podkreślił.  

Nanotechnologia w  walce z infekcją

• Pociąg ElefantCity w Boguminie został spryskany 
środkiem zawierającym nanocząsteczki. Fot. mat. pras. 
województwa

Chcemy uczciwie 
pracować!
Pracownicy „transgraniczni”, któ-

rym zamknięcie granic uniemoż-
liwiło pracę, postanowili przemówić 
wspólnym głosem. W tym tygodniu 
utworzyli na Facebooku specjalną 
grupę oraz wystosowali do premiera 
RP Mateusza Morawieckiego petycję. 
Tylko w ciągu doby podpisało ją po-
nad trzy tysiące osób. 

Do facebookowej grupy „Głos pra-
cowników transgranicznych (CZE-
CHY)” może dołączyć każdy. Powsta-
ła jednak głównie z myślą o osobach 
poszkodowanych przez decyzje pol-
skich władz. – Reprezentujemy różne 
branże, różne grupy społeczne czy 
wiekowe, ale łączy nas to, że jesteśmy 
pracownikami transgranicznymi – 
bez względu na to, w którym państwie 
mieszkamy, a w którym pracujemy. 
Czy uda nam się coś zmienić? Nie 
wiem. Czy będziemy próbować? Zde-
cydowanie tak. Na pewno jest to lep-
sze niż siedzenie z założonymi rękami 
i czekanie na cud lub też opamiętanie 
władz – stwierdza w imieniu admini-
stratorów grupy Marcin Wieczorek, 

który na co dzień mieszka w Czeskim 
Cieszynie, a pracuje w Skoczowie.

Autorzy petycji zwracają natomiast 
uwagę, że graniczne obostrzenia do-
tknęły ponad 47 tys. polskich oby-
wateli. „Fala zwolnień w czeskich 
fi rmach już ruszyła, a to dopiero po-
czątek. Zagraniczni pracodawcy zdają 
sobie sprawę, że przy obecnych regu-
lacjach dotyczących granic nie są w 
stanie zapewnić zatrudnienia, a najła-
twiejszym wyjściem jest zakończenie 
współpracy z pracownikami, zwłasz-
cza zatrudnionymi „pod agencjami”. 
Już dzisiaj sytuacja jest bardzo zła i 
dotyczy tysięcy naszych rodaków. To 
ludzie, których stabilizacja fi nansowa 
z dnia na dzień runęła i obecnie nie 
wiedzą, co robić dalej. (…) Nie prosimy 
o żadne świadczenia socjalne. Chcemy 
uczciwie pracować, płacąc składki i 
podatki. Jednak tę właśnie możliwość 
nam odebrano, pozostawiając niepew-
ną przyszłość i w niedługiej perspek-
tywie brak środków do życia” – piszą 
autorzy petycji do polskich władz. 
 (wik)

Wzmocniony brzeg
Potok Lesznica zyskał nową, 44-me-

trową, żelbetową ścianę oporową, 
która poprawiła przepływ wody i zabez-
pieczyła brzeg naprzeciwko restauracji 
„U Śliwki” w Lesznej Górnej. Inwestycję 
wartą 6,5 mln koron sfi nansowało Mia-
sto Trzyniec. Wcześniej woda podmywa-
ła w tym miejscu brzeg i istniało ryzyko 

osunięcia się biegnącej przez miejsco-
wość drogi. Prace trwały od październi-
ka. W ich trakcie wzmocniono brzeg po-
toku. Nową, żelbetową ścianę oporową 
osadzono na mikropalach i ustabilizo-
wano szeregiem kotw. W ramach przed-
sięwzięcia odtworzono też fragment 
jezdni i dodano nową poręcz.   (wik)
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Zdjęcia:	Rodzice	dzieci

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

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

GŁOSIK I LUDMIŁKAANKIETA

Jak w obecnej sytuacji spędzasz wolny czas? Masz możliwość ruchu na świeżym 
powietrzu? Z jakich zajęć – kółek, sportów – musiałeś tymczasowo zrezygnować? 
Brakuje ci koleżanek i kolegów? Na nasze pytania odpowiadają dzieci w wieku 
szkolnym.

Adrian Pawlas, 
11 lat, Olbrachcice

W obecnej sytuacji spędzam, 
niestety, czas wolny najczęściej 
w domu, ale chodzę również na 
dwór – mamy na szczęście dom 
rodzinny z ogrodem, mogę się 
więc poruszać koło domu. W wol-
nym czasie czytam sobie książkę 
,,Harry Potter” albo gram w jakąś 
grę planszową z bratem, na przy-
kład w „Super Farmera”, „Cortex” 
i tym podobnie. Musiałem zrezy-
gnować z piłki nożnej i kółka ta-
necznego. Kolegów mi brakuje, w 
domu już się nudzę, ale przynaj-
mniej czasami łączymy się przez 
Skype’a. 

Wiktoria Ćmiel, 
6 lat, Gródek

Oglądam bajki, odrabiam zada-
nia, bawię się lalkami, buduję z 
klocków Lego razem z bratem. 
Pomagam mamusi w kuchni – 
najchętniej piekę babkę i obie-
ram ziemniaki. Lubię się bawić w 
naszym ogrodzie, najbardziej w 
domku na drzewie i w piaskow-
nicy. Razem z bratem biegamy, 
gramy w chowanego i malujemy 
kredami. Musiałam zrezygnować 
z plastyki w Domu Dzieci i Mło-
dzieży w Bystrzycy. Brakuje mi 
kolegów z klasy i pani nauczy-
cielki. Bardzo bym też chciała 
odwiedzić swoich kolegów z są-
siedztwa i pobawić się z nimi na 
podwórku. Ale na szczęście mam 
brata i kota. 

Bogdan Rusnok, 
13 lat, Nydek
Chodzę z rodzicami na spacery, 

a jeżeli jest to możliwe, staram 
się jeździć na hulajnodze elek-
trycznej. Na szczęście mieszkam 
w mniej zaludnionej części Nyd-
ku, w pobliżu lasu i mogę kiedy-
kolwiek wyjść na spacer na leśne 
ścieżki albo pobyć w ogrodzie. 
Z zajęć pozalekcyjnych zostały 
mi online lekcje języka angiel-
skiego. Nie mogę chodzić na 
treningi atletyki, spotykać się 
z kolegami i jeździć z kolegą na 
hulajnodze. Częściej niż zwy-
kle gram na komputerze, teraz 
najczęściej w „Forza Horizon 4” 
i „War Thunder” z  kolegą. Cza-
sami chciałbym się spotkać z 
wszystkimi kolegami z klasy i 
chwilę porozmawiać, ale nieste-
ty jedynym kontaktem z nimi 
jest Messenger. 

Zuzanna Mikesz, 
10 lat, Karwina

Wolnego czasu mam teraz dużo. 
Lubię czytać, bawię się z  kloc-
kami Lego. Kiedy rodzice mają 
czas, gramy razem w planszówki. 
Codziennie staram się również 
chodzić z tatą na przechadzki 
do parku albo nad Olzę. Niestety 
musiałam zrezygnować z biwaku 
i zbiórek zuchowych, a także z 
lekcji gry na fortepianie w szko-
le muzycznej. Ponieważ jestem 
sama, bardzo odczuwam brak ko-
legów i koleżanek, ale też brata z 
siostrą, którzy mieszkają daleko. 
Na szczęście możemy pogadać 
przez telefon. 

Andrzej Kołorz, 
11 lat, Hawierzów-Datynie 
W swoim wolnym czasie gram 
na skrzypcach, gram w gry kom-

puterowe i bawię się z  małymi 
siostrzenicami  Moniką i Karo-
linką. Mieszkam na wsi, dlatego 
mam możliwość wyjść do ogro-
du i do naszego lasu. Mogę sobie 
pograć w piłkę z  moim bratem 
bliźniakiem lub obserwować 
zwierzęta w naszym małym 
gospodarstwie. Przed zamknię-
ciem szkoły wraz z bratem Ada-
mem uprawiałem łyżwiarstwo 
fi gurowe, chodziliśmy na kółko 
fotografi czne i uczyliśmy się gry 
na skrzypcach. Obecnie wszyst-
ko jest pozamykane, więc musi-
my, w ramach możliwości, sami 
trenować w domu. Na co dzień 
jestem w kontakcie z  kolega-
mi z  klasy za pomocą aplikacji 
WhatsApp lub e-maila, od cza-
su do czasu za pośrednictwem 
szkolnej wideo-konferencji. 
Brakuje mi jednak bezpośred-
niego kontaktu z  nimi. Już się 
nie mogę doczekać, kiedy znów 
spotkamy się w błędowickiej 
podstawówce.

Dorota Iwanuszek, 
10 lat, Wędrynia

Odrabiam zadania, bawię 
się z  piłką, czytam, oglądam 
YouTube i rozmawiam przez 
telefon z koleżanką Ewą. Miesz-
kam w domu z dużym ogrodem, 
gdzie mogę się bawić z naszym 
psem. Czasami wybieram się 
na przechadzkę do pobliskie-
go lasu pod Praszywą. Niestety 
musiałam zrezygnować ze szko-
ły muzycznej, gier sportowych, 
„Gimnastów” i religii katolic-
kiej. Bardzo brakuje mi koleża-
nek i kolegów.   (dc)

Wracają bociany

Pomimo wahań pogody, po-
mimo że w tym tygodniu raz 

mieliśmy słońce i zieloną trawę, a 
raz śnieg, nie ma wątpliwości, że 
to już wiosna. Jednym z jej zwia-
stunów jest powrót bocianów. 

Jednego z tych pięknych ptaków 
zauważyliśmy już w zeszłym ty-
godniu w gnieździe w Trzyńcu-
Nieborach. Może ulepszał swój 
„dom”, a może wypoczywał po 
męczącym powrocie z Afryki? 

• Bocian w Nieborach Fot. DANUTA CHLUP

Kwiecień plecień
– Niemożliwe! Wczoraj było ciepło, 
słoneczko grzało, a tu dzisiaj mróz. 
Może czujnik temperatury się po-
psuł? – zawołał zdziwiony Głosik, 
kiedy rano przetarł oczy i skiero-
wał wzrok na elektroniczny budzik 
z pomiarem zewnętrznej tempera-
tury. 

– Oj, nie popsuł, mamy cztery 
stopnie poniżej zera – odpowie-
działa z kuchni Ludmiłka. Wstała 
wcześniej od Głosika i zdążyła już 
się zorientować, że zima nie dała 

jeszcze za wygraną. W ogrodzie 
było biało. 

Gdyby był styczeń albo luty, Gło-
sika ucieszyłby ten widok. Ale nie 
na początku kwietnia. 

– To co dzisiaj będziemy robili, 
Ludmiłko? – Podrapał się po gło-
wie. – Mieliśmy przecież w planie 
ogrodowy piknik. Liczyłem na to, 
że będzie, tak jak wczoraj, piętna-
ście stopni. 

– Będziemy musieli zmienić pla-
ny – odparła Ludmiłka. 

Głosik w milczeniu zjadł śnia-
danie, a potem przytaszczył ze 
strychu drewniane sanki, zaczął je 
czyścić od kurzu i dokręcać obluzo-
wane śrubki. 

– Szykujesz sanki? – Ludmiłka 
nie wierzyła własnym oczom. 

– A co w tym dziwnego? – obru-
szył się Głosik. – Tej zimy prawie 
nie było śniegu, to teraz to nadro-
bimy. 

Ale zanim sanki były przygoto-
wane do użycia, na niebie pojawiło 
się słońce. A słońce wiosną grzeje 
już o wiele mocniej niż w zimie. 
Śnieg zaczął topnieć w oczach. Kie-
dy Głosik chciał wyjść z sankami 
na dwór i udać się na zbocze pod 
lasem, termometr dobijał do dzie-
sięciu stopni. 

– Na sanki jest za ciepło, nato-
miast na piknik za zimno – oceniła 
sytuację Ludmiłka. 

– No to będziemy się nudzili – 
stwierdził ponuro Głosik. 

– Spokojnie. Wymyślimy coś! 
I wymyślili. Zorganizowali 

współzawodnictwo z piłką. Rzu-
cali do celu, na odległość, odbijali 
piłkę o ścianę altany, jeden skrzat 
ją chował, drugi szukał… Wiecie 
przecież, że Głosikowi i Ludmiłce 
nie brakuje pomysłów. 

A swoją drogą, znacie pewnie 
przysłowie „Kwiecień plecień, 
bo przeplata, trochę zimy, trochę 
lata”?  (dc)

Rys.	WŁADYSŁAW	OWCZARZY
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Włoski dziennikarz i pisarz, 
Roberto Saviano, o domowej 
kwarantannie mógłby 
opowiadać godzinami. 
Z powodu kary śmierci, 
jaką nałożyła na niego 
włoska mafi a, jego życie 
od kilku lat wygląda tak 
samo, jak nasze w czasach 
koronawirusa. „ZeroZeroZero” 
to jego kolejny, głośny krzyk 
z ekranu. 

RECENZJE

ZEROZEROZERO
Narkotyki to, poza przemytem broni, 
najbardziej intratny biznes dla grup 
przestępczych działających pod róż-
nymi nazwami na całym świecie. W 
ostatnich latach rozwiązał się worek z 
serialami o tematyce mafi jnej i, co cie-
kawe, w tym wyścigu konkurencyjnych 
serwisów streamingowych nie ma jed-
noznacznego zwycięzcy. Włoska „Go-
morra” emitowana przez HBO kontra 
amerykański „Narcos” w serwisie Net-
fl ix – pojedynek zakończył się remisem. 
Dotyczy to także mniej znanych, ale 
równie świetnych produkcji ze świata 
narkotykowego biznesu – przytoczę 
chociażby amerykański „Ozark”, belgij-
sko-holenderski „Undercover” czy nie-
miecki „Skyline” (Netfl ix). Po prostu te 
tematy nigdy się nie znudzą, pokazują 
bowiem, jak perfi dny, brutalny, ale też 
wyrafi nowany może być świat, w któ-
rym liczą się brudne pieniądze z han-
dlu ludzką słabością. Włoska superpro-
dukcja „ZeroZeroZero” to najnowszy 
przyczynek do mafi jnej rodziny, który 
znajdziemy w serwisie HBO, notabe-
ne udostępnionym obecnie w wielu 
kablówkach w okazyjnym darmowym 
pakiecie na czas kwarantanny. Przez 
moment zastanawiałem się nawet, czy 
aby za tą promocją nie stoi mafi a kala-
bryjska – Ndràngheta… 

Ośmioodcinkowy serial został stwo-
rzony w oparciu o książkę włoskiego 
dziennikarza i pisarza Roberta Savia-
no. Jego „Gomorra” najpierw w wer-
sji książkowej, a następnie fi lmowej i 
serialowej tak mocno rozwścieczyła 
neapolitańską mafi ę, że Saviano do 
dziś mieszka w ukryciu, opłacając w 
dodatku prywatnych ochroniarzy dla 
własnego i rodziny bezpieczeństwa. I 
prowokuje dalej. Serial „ZeroZeroZero” 
został nakręcony z dużym rozmachem 
i z gwiazdorską obsadą. Za całokształt 
odpowiedzialny jest nie kto inny, jak 
nadworny współpracownik Saviano, 
reżyser Stefano Sollima. Podobnie jak 
w ostatnich sezonach „Gomorry”, rów-
nież tym razem Sollima jest tylko jed-
nym z kilku reżyserów odpowiedzial-
nych za wizerunkowy obraz serialu. 
Wspólna praca wymaga zaś wspólnego 

dialogu, który w „ZeroZeroZero” to-
czy się pomiędzy Sollimą oraz dwo-
ma świetnie rokującymi reżyserami 
– Argentyńczykiem Pablo Trapero i 
Duńczykiem Jaunusem Metzem. Ten 
ostatni dał się poznać z rewelacyjnej 
strony w fi lmie „Borg/McEnroe. Mię-
dzy odwagą a szaleństwem”, nakręco-
nym wprawdzie ze skromnym budże-
tem, ale w efektownym stylu, dalekim 
od typowych sportowo-biografi cznych 
wyciskaczy łez. I stosując terminologię 
tenisową, zwłaszcza Metz podszedł do 
serialu bez zbędnych długich wymian z 
tyłu kortu. 

Jeśli do tej pory mafi a kojarzyła wam 
się z dziadkami siedzącymi przy ko-
minku z fajką w ustach, tak jak w „Ojcu 
chrzestnym”, to „ZeroZeroZero” na 
początku utwierdzi was w tym prze-
konaniu. Rychło okaże się jednak, że 
to tylko pozory. Z dziadków, którzy na 
pierwszy rzut oka sprawiają wrażenie 
niedołężnych, szybko stają się dziar-
skimi kozakami. I odwrotnie. Młode, 
ambitne wilki przekształcają się w 
ludzkie szczątki, niezdolne zapanować 
nad własnymi demonami. Znakomite 

naszkicowanie postaci to tylko jeden z 
wielu walorów tego serialu. Nie mniej 
istotnym elementem w układance jest 
sama historia rozgrywająca się na kilku 
kontynentach, połączona nietypową 
dla wcześniejszych dokonań Sollimy 
linią czasową. Przedstawiona w serialu 
chronologia akcji zmusza do pełnego 
skupienia, ale w zamian otrzymujemy 
coś, co można nazwać artystycznym 
katharsis. Akcja budowana na pozornie 
nielinearnym ciągu wydarzeń zazębia 
się zawsze w idealnym momencie, wy-
wołując ciarki na plecach. 

Serial „ZeroZeroZero” pokazuje wi-
dzowi całą skomplikowaną logistykę, z 
jaką muszą się mierzyć handlarze nar-
kotyków, żeby zamówiony towar, w tym 
przypadku kokainę, przetransportować 
z punktu A do punktu B, czyli do celu 
podróży. Przesyłka kokainy wartej 900 
milionów euro rozpoczyna się w prze-
siąkniętym korupcją Meksyku, a trafi ć 
ma do Włoch, konkretnie w ręce mafi i 
kalabryjskiej rządzonej przez Dona Da-
miano „Minu” – sędziwego dziadka ze 
„starej szkoły”. Czy faktycznie tak się 
stanie? O tym decydują pośrednicy – 

logistyczna rodzinna fi rma „made in 
USA” klanu Lynwood. Więcej nie będę 
zdradzał. Może dodam jeszcze, że duże 
wrażenie zrobiła na mnie sama obsa-
da aktorska. Stefano Sollima, podob-
nie jak w przypadku „Gomorry”, miał 
szczęśliwą rękę w doborze aktorów. W 
„ZeroZeroZero” paradoksalnie nie bry-
lują rodacy Sollimy. Fantastyczne kre-
acje stworzyli bowiem Gabriel Byrne, 
Andrea Riseborough i Dane DeHaan 
(ojciec i rodzeństwo Lynwood), a także 
Harold Torres w roli skorumpowanego 
komandosa meksykańskiego oddziału 
do walki z mafi ą narkotykową. 

Jest nadzieja granicząca z pewnością, 
że wkrótce doczekamy się drugiej serii. 
Poznałem to po błysku w oku Andrei 
Riseborough (Emma Lynwood) w fi na-
le ostatniego odcinka. Niewykluczone 
też, że w drugim sezonie mafi jny biz-
nes skupi się na dystrybucji maseczek 
ochronnych z Chin do Włoch. Zresztą, 
jak sugeruje Roberto Saviano, cytowany 
w tym tygodniu przez włoskich dzien-
nikarzy, światowa pandemia koronawi-
rusa otwiera przed włoską mafi ą kolej-
ne możliwości.  

„JAKBY KTOŚ ZDMUCHNĄŁ PŁOMIEŃ MO-
JEGO ŻYCIA”. Trwa czarna passa agenta 007. 
Po tym, jak ujawniono nową, przesuniętą z po-
wodu koronawirusa datę premiery najnowsze-

go fi lmu z przygo-
dami Jamesa Bonda 
(dopiero 12 listopa-
da br.), z Londynu 
dotarły do nas ko-
lejne niepokojące 
wieści. Okazało się, 
że w zeszłym tygo-
dniu doszło do zu-
chwałej kradzieży 
bezcennej kolekcji 
rekwizytów agenta 
007: broni wykorzy-
stanej w kultowych 
fi lmach, w tym wal-
thera PPK z „Zabój-
czego widoku”. Jak 
informuje Scotland 
Yard, w sumie skra-
dziono pięć sztuk 
broni. I wiele wska-
zuje na to, że to 
nie przedwczesny 
prima aprilis. Re-
kwizyty znajdowały 
się w prywatnej ko-

lekcji i były przechowywane na terenie północ-
nego Londynu. Jak donoszą media, skradziona 
broń była częścią większej kolekcji, którą jeden 
z fanów, John Reynolds, kolekcjonował od pół 

wieku. – Czuję, jakby ktoś zdmuchnął płomień 
mojego życia – stwierdził kolekcjoner. Wartość 
skradzionych przedmiotów wynosi około 100 
tys. funtów. Policja podkreśla, że jest to jednak 
bardzo szacunkowa wycena. A co na to sam Ja-
mes Bond? Na razie milczy, czyli w swoim stylu 
działa. 
WIELKIE SERCE ANGELINY JOLIE. Moż-
na jej nie lubić jako aktorki, bo przyznajmy, w 
tym zawodzie jest kiepska, ale nie można jej 
odmówić wielkiego serca. Mowa o Angelinie 
Jolie, która po raz kolejny dała się poznać jako 
fi lantropka. Tym razem aktorka postanowiła 
wesprzeć organizację walczącą z ubóstwem 
wśród dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem 
młodych osób, które ucierpiały w związku z za-
mknięciem szkół podczas trwającej obecnie na 
całym świecie pandemii koronawirusa. Jolie 
przekazała milion dolarów na rzecz organizacji 
„No Kid Hungry” walczącej z niedożywieniem 
dzieci pochodzących z biednych rodzin. – Po-
nad miliard dzieci na całym świecie nie chodzi 
obecnie do szkół z powodu pandemii korona-
wirusa. Dla wielu z nich posiłki, które otrzy-
mywały w szkołach, to podstawa wyżywienia. 
W samej Ameryce są to 22 miliony dzieci. „No 
Kid Hungry” podejmuje zdecydowane wysiłki, 
aby dotrzeć do jak największej liczby takich 
dzieci i im pomóc – stwierdziła Jolie w oświad-
czeniu dla prasy. Pięknie.  

CO SZEPTANE

• James Bond przeżywa ostatnio ciężkie chwile.

• Bez fi rmy rodzeń-
stwa Lynwood’ów 
system dystrybucji 
kokainy do Europy 
byłby kulawy. Kadr 
z serialu „ZeroZero-
Zero”.
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Przyszła na świat 
razem z Zaolziem
Nydek był, a może jeszcze jest niezwykły za sprawą wartości duchowych. Przypomnijmy, że właśnie tutaj rozwijał 
oryginalną działalność fi lozofi czno-religijną Andrzej Kajfosz. Wydawał gazetkę, nazwaną „Teozofi a”, w której starano 
się zgłębić psychiczne siły człowieka, umożliwiające zbliżenie do boskiej mądrości. Jak na górnika, potem ogrodnika 
i samouka rzecz niezwykła. Słowo było też sensem życia nydeckiej poetki, niestety, przedwcześnie zmarłej Ewy 
Milerskiej, która pod Wyrchgórą pisała wiersze wielbiące piękno cieszyńskości.

Daniel Kadłubiec

W centrum tej wsi, paręset 
metrów od Milerskiej 
stoi drewniany dom, 

powstały mocą słowa, utrwalonego 
w nim i na nim. Głosi ono, że „Dom 
zbudowany jest od Jury Sturcza w 
roku 1812”. Obwarowano go także 
boskimi sentencjami, umieszczony-
mi w obu szczytach. Na tym od drogi 
czytamy: „Chrań, Boże, domu tego, 
ognia, wiatru szkodliwego”. Ten z 
naprzeciwka, od Głuchowej głosi, 
iż „Oko boski wszycko widzi, co sie 
dzieje między ludźmi”. Strzegły więc 
domu z dwu najważniejszych stron, 
bowiem niebezpiecznie było zawsze 
od drogi i od wody. Stąd przychodzi-
ło obce, więc i nieprzyjazne. W tak 
chronionym miejscu, nazywanym 
Na Farce, urodziła się 5 kwietnia 
1920 r. Aniela Milerska, która potem, 
w r. 1945 wyszła za bystrzyckiego ro-
daka i nauczyciela Jana Kupca.

Kult ojczystego słowa
Farka była zawsze przepojona kul-
tem ojczystego słowa, stąd mała 
Anielka wchłaniała je za spra-
wą pieśniczek śpiewanych przez 
mamę Zuzannę, będącą encyklo-
pedią cieszyńskich tradycji, a także 
niezwykłą narratorką z przeboga-
tym repertuarem opowiadań, cze-
go sam doświadczyłem. Pogłębiała 
te wartości w miejscowej ludówce, 
potem w bystrzyckiej wydziałów-
ce, gdzie nie tylko uczono, ale i 
wychowywano. Tu rodziły się Jej 
pierwsze zmagania z mową wiąza-
ną, tu zaczęły kiełkować marzenia 
o teatrze, o działalności społecz-
nej. Urzeczywistniły się z chwilą 
powstania PZKO, toteż w Nydku 
zaczynają brzmieć głośno chóralne 
pieśniczki za sprawą wzmiankowa-
nego już nauczyciela Jana Kupca, 
świetnego nauczyciela, którego do-
skonale pamiętam i cenię z czasów 
bystrzyckich, a także rodzime sło-
wo dzięki Anieli Kupcowej, uczą-
cej przez dziesięciolecia rozumie-
nia jego wartości w postaci przez 
nią wystawianych większych czy 
mniejszych sztuk teatralnych.

Swoją fascynacją słowem i trady-
cją bardzo wzbogaciła działalność 
dawnej Sekcji Folklorystycznej ZG 
PZKO, która również dzięki niej 
stała się fenomenem, zważywszy, 
że tworzyli ją badacze i entuzjaści 
nieprofesjonalni. Sądzę, że właśnie 
ta Sekcja pomogła Jej wydobyć z 
szufl ad to, co później znalazło się 
w „Korzeniach” czy „Malinowym 
świecie”, i uświadomić Jej, że to, co 
pisze, jest prawdziwą poezją.

Jakie są jej najważniejsze 
znamiona?
Jest ich wiele, ale wśród nich naj-
ważniejsze – cieszyńskość do szpi-
ku kości, lecz cieszyńskość nie 

jako zaściankowość, ale jako wyraz 
uniwersalności, wyraz wrastania w 
swoją ojczyznę, będącą siłą i pięk-
nem. Spójrzmy.

Niebo, pod nim Czantoria, łąki, 
lasy, potóczki i ludzie do nich na-
leżący w całym kołobiegu roku, a 
zatem od wiosennych przejawów 
życia, przez żniwa, jesienne dzikie 
wino, po „smreki, kiere w hrubych 
mycach na grapie przisiadły” w ta-
kiej ciszy, że aż w uszach dzwoni. 

Cisza, zawsze najmilsza Stwórcy, 
jest przestrzenią całej poezji A. Kup-
cowej, w niej rozlega się i „kóniczków 
grani i praca bez końca, i miłość bez 
granic, w niej połednie idzie cicho 
przez pola, a lato w polu drzymie”.

Nabożny, bo niecodzienny jest 
język i takież same obrazy nim 
przywoływane, podnoszące to 
wszystko, co nasze, ku samemu 
niebu, a więc „skibeczkę chleba, 
pieśniczkę prowdziwą, próg na-
szego dómu, jabłónke czy drozdy, 
kiere w Połednej śpiywają czy tak 
bardzo nasze poleczko, prziszyte 
chodniczkym ku leśnej polanie”.

Świat arkadyjski
Cisza jest również synonimem świę-
tości, nieba, a zatem i raju czy jego 
greckiego odpowiednika na Pelopo-
nezie, czyli Arkadii. Wgłębiając się 
w twórczość A. Kupcowej, nie mogę 
się oprzeć wrażeniu, że kreuje ona 
świat właśnie arkadyjski, obecny, 
jak się rzekło, zarówno w antycz-
nym Peloponezie, jak i Nydku cza-
sów jej młodości. Dlatego nie ma 
piękniejszej ziemi od cieszyńskiej, 
która ponadto jest „szczera jak zło-
to, więc kłaniać się jej trzeba”; tylko 
tutaj „sady pęcznieją urodą, a jesień 
niesie bukiet kalinowych liści”. Raj-
skie są tutejsze widoki, podobnie 
jak cała przyroda, zmieniająca się 
w rytmie pór roku. Nieziemsko jest 
przecież wtedy, kiedy „lato kłosian-
ne na miedzach spoczywo, a w zbo-
żu rozmodlónym kónik sie odzywo” 
(„Kóniczki polne”). Takie same wa-
lory ma zwyczajna niezwyczajna 
kałuża, w której się lato przegląda, 
cały ten malinowy świat z miłością 
tak subtelną jak skrzydła motyla. 
Cudowność wypełnia przestrzeń 
najważniejszą – dom rodzinny z 
ochraniającymi go progami. Im 
przeto trzeba się kłaniać. Wszyst-
ko w nim jest może nawet święte 
– biała izba, dębowy stół, ognisko 
– źródło ciepła, czystego życia, 
rodzinnej trwałości. Cudowność 
tego świata potężnieje w miejscach 
szczególnych, kiedy np. najdłuższy 
jest dzień lub, przeciwnie, gdy noc 
zwycięża nad jasnością. Świętojań-
ska magia miłosna, tak zwiewna jak 
kwitnąca paproć, której nikt nigdy 
nie widział, czy, na drugim biegunie 
usytuowana „Wilia”. Jej cudowność 
zaczyna się wtedy, kiedy „stoczyła 
sie cicho kuliczka jymioły na stół 

wilijowy” („Wilija”), a niesiona jest 
dalej błyszczącymi oczami dzieci, 
choinką, biało nakrytym stołem z 
rozmodlonym śpiewem, zwiastują-
cym przyjście Zbawiciela. 

Można by powielać przykłady 
dokumentujące wielką wrażliwość 
p. Kupcowej na nasze rdzenne sło-
wo, umiejętność wydobywania jego 
dawno zapomnianych znaczeń 
i brzmień, będących ośrodkiem 
obrazów zaskakująco świeżych, 
odkrywczych, poetycko fascynują-
cych, wnikających głęboko w naszą 
świadomość i każących się zatrzy-
mać w beznadziejnym pośpiechu 
koło rzeczy na pozór zwykłych, a 
przecież tak niezwykłych dzięki 
mocy słowa poetki z Farki.

Kazał dawno temu grecki poeta i 
tragik Sofokles recytować chórowi 
w swojej Antygonie: 

„Siła jest dziwów, lecz nad 
wszystkie sięga dziwy człowieka 
potęga. Wynalazł mowę i myśli dał 

skrzydła, i życie ujął w porządku 
prawidła”.

Wynalazł mowę – która jest fun-
damentem człowieka, społeczeń-
stwa i narodu. Ona jest też rodo-
wodem i siłą zwłaszcza wtedy, gdy 
umiemy przystanąć i wsłuchać się 
w jej rytm, gdy potrafi my z niej wy-
dobyć zmagania długiego szeregu 
przodków, gdy potrafi my uwraż-
liwić się na piękno, które czyni 
nas lepszymi, a nasze życie warto-
ściowszym.

Dwa przeciwległe światy
Przyszła na cieszyński świat prawie 
cztery miesiące przed jego rozdar-
ciem, z którego zrodziło się Zaol-
zie, i jemu towarzyszyła heroicznie 
przez prawie cały wiek, wdzierając 
się w ludzkie myśli, czyny, sumienia. 
Odeszła spokojnie 11 września 2019, 
wypełniając z nawiązką niezwykłą 
misję, powierzoną Jej przez Stwórcę. 

Opuściła świat zupełnie inny niż 

zastała. Tamten był pełen ideałów 
narodowych, którym służyła co sił, 
zwłaszcza wielkością słowa ludo-
wego, ten po stu latach prawie bez 
nich, spłaszczony do „mieć”, a nie 
„być”. 

Toteż jej słowa

„O, ludzie! Czy wiycie, 
jako trzeba cynić

To, co jeszcze mómy? (Już 
my też ni mieli...)

I za żodne skarby nigdy 
nie zamiynić.

O, ludzie szkamrzący! 
Czyście zapómnieli?”

są jakby głosem wołającego na 
puszczy, ale głosem, który może, 
a nawet powinien budzić, dopóki 
jeszcze nie całkiem zapomnieli-
śmy. 

• Około 1955 roku, zespół MK PZKO w Nydku, w ostatnim rzędzie w środku Aniela Kupiec z mężem Janem (pierwszy z 
prawej).

• Aniela Milerska około 1935...       i... 1934 roku.  
Zdjęcia:	Archiwum	Ewy	Matloch

Ojciec »Zaolzia« pochodził z Żyrardowa

Paweł Hulka-Laskowski był pisarzem, 
tłumaczem, działaczem i publicystą 
społecznym, ale przede wszyst-
kim religijnym (był ewangelikiem 
reformowanym). Urodził się w 

Żyrardowie w robotniczej rodzinie potomków 
„braci czeskich” 25 czerwca 1881 r. Zmarł 29 
października 1946 r. w Cieszynie.

Nieprzeciętnie utalentowany Hulka-La-
skowski podjął w 1903 r. studia fi lozofi czne, 
historyczne i religioznawcze na uniwersytecie 
w Heidelbergu. Po powrocie z Niemiec wraz 
z żoną Kazimierą i córką Elżbietą zamieszkał 
w Grodzisku Mazowieckim. W czerwcu 1910 
r. oboje zostali aresztowani pod zarzutem 
współudziału w zamachu na komendanta 
carskiej żandarmerii. Po zwolnieniu z więzie-
nia przeprowadzili się do Żyrardowa. Jeszcze 

przed I wojną światową Hulka-Laskowski był 
współpracownikiem takich pism, jak „Bluszcz”, 
„Echo Literacko-Artystyczne” i „Sfi nks”. Najwię-
cej publikował wtedy w „Myśli Niepodległej”.  
Po zakończeniu wojny światowej, w 1920 r., 
wraz z żoną wyjechał do Pragi, gdzie objął 
stanowisko referenta prasowego przy polskim 
poselstwie. Po powrocie do Żyrardowa na-
wiązał współpracę z szeregiem pism, w tym z 
prasą ewangelicką. Od 1924 r. był m.in. stałym 
współpracownikiem „Wiadomości Literackich”. 
Tłumaczył też na polski utwory takich autorów 
jak: Karel Čapek, Božena Němcowa, Jonathan 
Swift , James Fenimore Cooper, Dmitrij Mereż-
kowski, Ernst Kretschmer, Emil Ludwig, Roger 
Marti n du Gard. Najbardziej znany jest jednak 
z przekładu „Przygód dobrego wojaka Szwejka” 
Jaroslava Haška.

II wojnę światową Paweł Hulka-Laskowski 
spędził w Żyrardowie. Po wyzwoleniu, w celu 
podreperowania zdrowia, przeniósł się na Śląsk 
Cieszyński. Niestety zmiana klimatu nie na wie-
le się zdała i ostatecznie Hulka 29 października 
1946 r. zmarł w cieszyńskim szpitalu na wylew 
krwi do mózgu. Grób pisarza znajduje się na 
cmentarzu ewangelickim w Cieszynie. Tam też 
spoczywa jego żona, Kazimiera, która zmarła w 
1976 r.

Pisarz jest uznawany za najwybitniejszego 
obywatela Żyrardowa. Obok „Śląska za Olzą” 
z 1938 r., cztery lata wcześniej napisał książkę 
„Mój Żyrardów” opisującą tamtejszą społecz-
ność robotniczą. Jest także autorem powieści o 
życiu ewangelików „Porucznik Regier”, a także 
wspomnień z czasów II wojny światowej „Księ-
życ nad Cieszynem”.  (wik) • Paweł Hulka-Laskowski. ARC	Miasta	Żytarodwa

Jak to z »Zaolziem« było
Zaolzie nie jest regionem geografi cznym. Takiej nazwy nie sposób znaleźć na żadnej współczesnej mapie. Tym 
bardziej nie jest regionem administracyjnym czy politycznym. Jest wyłącznie obszarem kulturowym, do pewnego 
stopnia także etnografi cznym. – Co więcej, granice Zaolzia są płynne i trudne do wytyczenia, a sama nazwa 
pozostaje obciążona wieloma niejasnościami, a nawet nieporozumieniami i zdaje się ewoluować także w sensie 
znaczeniowym – stwierdza Krzysztof Szelong, dyrektor Książnicy Cieszyńskiej w Cieszynie.

Witold Kożdoń

W czasie prac nad mate-
riałami do cieszyńskie-
go Open Air Museum 

Szelong „odkrył”, kiedy i gdzie po-
jęcie „Zaolzie” pojawiło się po raz 
pierwszy!

Powszechnie wiadomo, że dla 
większości Polaków nazwa „Zaol-
zie” pozostaje pojęciem trudnym 
do zdefi niowania. Najczęściej jest 
utożsamiane z położoną za Olzą 
czeską częścią Śląska Cieszyńskie-
go. Latem tego roku minie sto lat 
od momentu podziału tego histo-
rycznego regionu między ówcze-
sną Czechosłowację a Polskę.

Najpierw był... 
»zabór czeski«
– Co ciekawe, nazwa „Zaolzie” nie 
pojawiła się od razu po tym wydarze-
niu. Początkowo obszar zamieszkały 
w większości przez Polaków, a przy-
znany Czechosłowacji w 1920 r., okre-
ślano nad Wisłą dosadnie mianem 
„zaboru czeskiego”, albo w sposób 
neutralny, a zarazem nieprecyzyjny, 

jako „Śląsk Czeski”, ponieważ nazwa 
ta przysługuje wszak nie tylko części 
Śląska Cieszyńskiego, który znalazł 
się w granicach Czechosłowacji, ale 
także Śląskowi Opawskiemu, Kar-
niowskiemu czy Hulczyńskiemu – 
stwierdza Krzysztof Szelong i dodaje, 
że w latach dwudziestych XX wieku 
pojęcia „Zaolzie” próżno szukać nie 
tylko w prasie centralnej, ale nawet 
w tytułach regionalnych. – W tych 
ostatnich nazwę „Zaolzie” można 
było wprawdzie napotkać, ale po-
jawiała się ona wyłącznie w kon-
tekstach ściśle lokalnych i zawsze 
określała położone za Olzą przysiół-
ki, np. Istebna Zaolzie czy Wędrynia 
Zaolzie. Wobec całego obszaru, który 
stanowił przedmiot polsko-czecho-
słowackiego konfl iktu, nazwa ta nie 
była wówczas stosowana – przeko-
nuje historyk. 

W takim znaczeniu nazwy „Za-
olzie” zaczęto używać dopiero w 
drugiej połowie lat trzydziestych, 
gdy konfl ikt o przebieg granicy na 
Śląsku Cieszyńskim zdawał się roz-
palać na nowo. Co więcej, w obiegu 
medialnym pojawiło się ono naj-
pierw poza Śląskiem Cieszyńskim. 

Spopularyzował je Paweł Hulka-La-
skowski, który przygotowywał wów-
czas swoją głośną książkę „Śląsk za 
Olzą”. – Przy tej okazji napisał wiele 
tekstów publicystycznych poświę-
conych sytuacji Polaków na Zaolziu, 
wielokrotnie używając tej właśnie 
nazwy – mówi Krzysztof Szelong.

Czym 
zachłystywała się prasa?
Staraniem Instytutu Śląskiego w 
Katowicach w 1938 r. ukazał się 
„Śląsk za Olzą”. Do upowszech-
nienia „Zaolzia” przyczyniła się 
jednak przede wszystkim przepro-
wadzona jesienią tego roku rewizja 
polsko-czechosłowackiej granicy. 
– O Zaolziu stało się wówczas gło-
śno nie tylko w Polsce, ale w całej 
Europie. W tym okresie polska 
prasa wręcz zachłystywała się ta-
kimi określeniami, jak Śląsk Zaol-
zański, potem także Zaolziański, a 
wreszcie krótko i dźwięcznie – Za-
olzie. W efekcie to właśnie wtedy 
pojęcie „Zaolzie” weszło również 
do języka potocznego – tłumaczy 
Krzysztof Szelong. – Nie można 
się zatem dziwić części czeskiej 

opinii publicznej, która jeszcze 
współcześnie pozostaje wobec tego 
pojęcia głęboko nieufna i uważa je 
za naznaczone rewizjonizmem. Z 
tego też zresztą powodu przez cały 
okres powojenny aż do 1989 r. na 
samym Zaolziu nazwa ta nie była 
używana w publicznym dyskursie. 
Każdy bowiem, kto próbował się 
odwołać do tego pojęcia, automa-
tycznie narażał się na podejrzenia 
o rewizjonizm – dodaje.

Swój renesans określenie prze-
żyło za to po upadku komunizmu. 
Tyle że wcale nie przestało wywo-
ływać kontrowersji. Z Zaolziem 
nadal są kłopoty, choć ich źródłem 
nie są już historyczne skojarzenia i 
podteksty. Na przykład wiele miej-
scowości zaliczanych do Zaolzia 
wcale za Olzą nie leży. – Przeciw-
nie, patrząc z polskiej perspekty-
wy, znajdują się one przed Olzą – 
zauważa Krzysztof Szelong.

Na północy do tej grupy należą 
Piotrowice oraz miasto Karwina, 
na południu zaś (w całości lub czę-
ści) Trzyniec, Wędrynia, Bystrzy-
ca, Nydek, Jabłonków i Piosek. – Z 
geografi cznego punktu widzenia 

nazwa Zaolzie ma więc całkowicie 
umowny charakter, a czesko-pol-
ska granica państwowa przebiega 
korytem Olzy jedynie na niewiel-
kim odcinku, od Cieszyna po kar-
wiński Raj oraz w Lutyni Dolnej i 
Boguminie – stwierdza dyrektor 
Książnicy Cieszyńskiej.

Więcej na 
www.openairmuseum.info
Szerzej o pojęciu, obszarze i historii 
Zaolzia można przeczytać na inter-
netowej stronie Open Air Museum 
Cieszyn. Český Tĕšín (www.opena-
irmuseum.info). Transgraniczny 
projekt miał na celu stworzenie no-
wej jakości produktu turystycznego 
opartego na fenomenie miasta po-
dzielonego. I tak jego strona inter-
netowa zawiera chronologię dziejów 
Cieszyna do 1920 r., znajdują się na 
niej intersujące teksty traktujące o 
granicy na Olzie, Olzie „mitycznej 
i historycznej”, a także o Kolei Ko-
szycko-Bogumińskiej czy urbani-
styce Czeskiego Cieszyna. Specjalna 
aplikacja mobilna pozwala ponadto 
na urozmaicenie zwiedzania obu 
nadolziańskich miast. 

• Panorama Czeskiego Cieszyna ze 
Wzgórza Zamkowego w Cieszynie. 
Fot. NORBERT	DĄBKOWSKI
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Janusz Bitt mar

Aktualna trudna sytuacja wymaga po-
święcenia i szybkich decyzji. Na prośbę 
dyrektora generalnego Telewizji Czeskiej, 
Petra Dvořáka, rozpoczął pan pracę w 
Ostrawie z dwutygodniowym wyprze-
dzeniem…
– Myślałem, że moim pierwszym dniem 
pracy w Ostrawie będzie 1 kwietnia, ale 
po rozmowie z dyrektorem generalnym 
nie wahałem się ani minuty dłużej i 
kiedy spytał, czy mogę przyjechać tu 
o dwa tygodnie wcześniej w związku z 
sytuacją panującą nie tylko w naszym 
kraju, nie wahałem się. Wiem, co tele-
wizja publiczna powinna robić w tych 
dniach; jestem jej pracownikiem od 
ponad 23 lat. W Ostrawie mamy zgrany 
team doświadczonych fachowców. Bar-
dzo ich szanuję i cieszę się, że mogę z 
nimi pracować w tych trudnych warun-
kach. Spotykamy się wszyscy w masecz-
kach, a to sytuacja, której nikt z nas nie 
przeżywał nigdy wcześniej. Ale jak to się 
mówi, prawdziwych przyjaciół poznaje-
my w biedzie. Kończę te dwa pierwsze 
tygodnie i mogę powiedzieć, że jest do-
brze. Jestem wśród swoich.

Dla długoletniego korespondenta zagra-
nicznego stres jest niewątpliwie chlebem 
powszednim. Czy tamte doświadczenia 
przydają się panu teraz na fotelu dyrek-
torskim, kiedy to codziennie trzeba po-
dejmować szybkie i często trudne decy-
zje?
– Na pewno są bardzo cenne i przy-
datne. Przede wszystkim w Rosji i na 
Ukrainie bywałem często w sytuacjach, 
w których stres dawał się we znaki bar-
dzo mocno. Oczywiście inaczej czuje się 
człowiek na polu walki, chociażby na 
froncie w Donbasie, inaczej za biurkiem 
w gmachu telewizji czy podczas banal-
nej dezynfekcji rąk na przykład. Klu-
czowe to umieć radzić sobie ze stresem, 
podejmować szybkie decyzje, myśleć o 
ludziach, chronić ich. W Donbasie by-
łem odpowiedzialny nie tylko za efekty 
swojej pracy, ale przede wszystkim za 
współpracowników i kolegów, z którymi 
dzieliłem los.

Chlubą ostrawskiej telewizji są od wielu 
lat fi lmy dokumentalne, reportażowe, a 
ostatnio niezłe seriale kryminalne. Zdra-
dzi pan własne pomysły, które chciałby 
pan wprowadzić w życie?
– Powiem panu szczerze, identyczne 
pytanie zadała mi również komisja, któ-
ra spośród 17 osób miała wyłonić odpo-
wiedniego kandydata. Nie chcę dokony-
wać żadnych zasadniczych zmian. Mnie 
napawa dumą sam fakt, że pracuję w 
Ostrawie. Przyjechałem do domu, gdzie 
wszystko działa poprawnie. Jest bogata, 
tradycyjna, świetna szkoła publicysty-
ki pod wodzą Lenki Polakowej czy też 
grupa Kateřiny Ondřejkowej albo ze-
spół dramaturgów Marcela Nevina. Co 
miałbym zmieniać w redakcjach, które 
działają świetnie? Redakcja newsów 
jest niewielka, ale proszę zobaczyć, jaki 
ogrom pracy wykonują jej redaktorzy 
w terenie na co dzień, zwłaszcza teraz. 
Chciałbym, żeby ludzie byli bardziej 
świadomi tego, że Telewizja Czeska jest 
po ich stronie. Ta telewizja przekazuje 
nam mnóstwo cennych informacji, po-
maga w czasach kryzysu, kiedy ogrom-
nego wysiłku wymaga skrupulatne wy-
łuskiwanie tego, co prawdziwe i tego, 
co kłamliwe. Jest w dodatku przyjazna, 
sympatyczna, urocza, może być nawet 
seksowna, jeżeli tylko zechce. Chcę da-

lej udoskonalać tę redakcję. Żadne duże 
poprawki nie są potrzebne.

Częścią składową ostrawskiej placówki 
jest też redakcja polska. Renata Bilan przy-
gotowuje i prowadzi raz w tygodniu pię-
ciominutowy program dla Polaków w RC, 
to oczywiste więc, że naszych czytelników 
ten temat bardzo interesuje. Czy zasta-
nawiał się już pan może nad ewentualną 
zmianą koncepcji albo czasu nadawania 
wiadomości w języku polskim? 
– Tak, wiem, wielokrotnie miałem okazję 
obejrzeć ten program i uważam, że jest 
potrzebny. Po kilkunastu dniach sprawo-
wania funkcji nie mam jeszcze konkret-
nych planów ani pomysłów na zmiany 
czy poprawki w tej konkretnie dziedzinie, 
ale niewykluczone, że takie wcześniej czy 
później będą. 

Będąc zagranicznym korespondentem, 
znalazł pan wielu serdecznych przyjaciół 
m.in. w Polsce i Rosji. Polska jest krajem 
demokratycznym, dlatego zapytam o Ro-
sję. Jak tam wygląda praca niezależnego 
dziennikarza?
– Jest bardzo trudna. Zawsze swoim przy-
jaciołom w Polsce przytaczam jeden przy-
kład. Jeżeli potrzebowałem jakiejś infor-
macji lub pomocy w Komendzie Głównej 
Policji w Warszawie, to zadzwoniłem na 
komórkę do najwyższego rzecznika ko-
mendy i spytałem, czy za pół godziny 
mógłby powiedzieć parę słów do kamery 
w konkretnej, interesującej mnie sprawie. 
W odpowiedzi usłyszałem, że oczywiście, 
jak najbardziej. Gdybym czegoś takiego 
próbował w Moskwie, to chyba powstałby 
na tej kanwie fi lm komediowy o dzien-
nikarzu, który próbuje z kimś umówić 
się w ten sposób. I to jest chyba najlep-
sza odpowiedź na pana pytanie. Tak to 
działa. Zdobywanie informacji w Rosji 
jest arcytrudne. Tam codziennie ludzie 
są karmieni propagandą, dezinforma-
cjami. Tam w kablówce nie znajdzie pan 
stacji wiarygodnych. Każda inna telewi-
zja, antyputinowska, jest poza głównym 
obiegiem, na przykład telewizja „Deszcz”. 
Niezależne gazety nie znajdą drukarni, 
która byłaby chętna i miała odwagę je 
wydrukować. To samo dotyczy Internetu. 
Jeśli ktoś chciałby publikować w Interne-
cie poglądy odbiegające od głównej linii 
narracyjnej rządu i prezydenta Putina, to 

taką domenę internetową zamkną. Pod 
różnymi pretekstami zresztą. Dzienni-
karstwo niezależne w Rosji porównałbym 
do tego u nas w latach 80. ubiegłego wie-
ku. Rosja robi dobrą minę do złej gry, ale 
wszystko jest bez przerwy poddawane 
kontroli. Redaktorzy naczelni najwięk-
szych dzienników regularnie się spotyka-
ją i naradzają wspólnie, o czym i jak pisać. 
Proszę zresztą popatrzeć na sytuację z 
koronawirusem. Jeszcze parę dni temu 
w Rosji odbywały się mecze piłkarskie i 
hokejowe na zapełnionych po brzegi sta-
dionach. Ludzie spacerowali po galeriach 
handlowych, a agencje Interfax i inne 
podlegające Putinowi śmiały się z tego, 
jakie restrykcje wprowadzano na zacho-
dzie Europy. Ostrzegałem moich czeskich 
kolegów, że to jest tylko propaganda, bo 
przecież najważniejszymi aktualnymi 
sprawami są głosowanie o konstytucji i 
uroczystości na Placu Czerwonym 9 maja.

I w końcu ten balonik pękł…
– Co miało się stać, to się stało. Rosjanie 
zaczynają chorować tak samo, jak miesz-
kańcy innych państw w Europie i na świe-
cie. Rząd w ciągu jednej doby zmienił 
retorykę i mówi, oj, niedobrze się stało, 
wirus pojawił się też w Rosji. Uważajcie 
na siebie! Gdzie w minionych dniach było 
rzetelne dziennikarstwo? Nikt nie odwa-
żył się wcześniej tego powiedzieć. Każdy 
może spróbować być w Rosji niezależnym 
dziennikarzem. Pytanie tylko, jak długo 
utrzyma się jego zapał i czy wyjdzie z tego 
cały i zdrowy.

A najgorsze chwile w pana karierze? Czy 
była to wojna w Donbasie na Ukrainie?
– Tak. Po raz pierwszy w życiu widziałem 
umierających ludzi na froncie.

Rozumiem, że takie doświadczenia mogą 
zmienić sposób patrzenia na świat?
– To nieuniknione, ale cały czas czuję się 
dziennikarzem. Od 30 lat jestem w tym 
zawodzie, najpierw 7 lat w czeskim ra-
diu, a potem 23 lata w czeskiej telewizji. 
Ta praca jest tym najlepszym, co mogło 
mnie w życiu zawodowym spotkać. Póki 
co nie wyobrażam sobie ciekawszego za-
jęcia od pracy dziennikarza, a dokładniej 
– od pracy korespondenta zagranicznego 
Telewizji Czeskiej. Mam nadzieję, że za 
parę lat będę w ten sposób mówił o swojej 

pracy dyrektora ostrawskiej telewizji. Ale 
wiem jedno – jeżeli jeszcze teraz dostał-
bym szansę zrobienia gdzieś trudnego i 
ważnego materiału o jakimś, powiedzmy, 
konfl ikcie wojennym, to nie wahałbym 
się ani minuty. Wciąż posiadam legityma-
cję dziennikarską. 

Wyznacznikiem dobrej telewizji publicznej 
są m.in. sprawdzeni dziennikarze w kluczo-
wych regionach na świecie. David Borek 
w Izraelu, Barbora Šámalowa w Chinach, 
Jakub Szántó, który wcześniej wykonał ka-
wał dobrej roboty na Bliskim Wschodzie. 
Czy to właśnie odróżnia telewizję publicz-
ną od komercyjnych stacji, które korzysta-
ją głównie z wiadomości agencyjnych?
– Posiadanie własnych zagranicznych ko-
respondentów sporo kosztuje. Jest to jed-
nak konieczne, jeżeli chcemy dostarczać 
widzom własnych, jak najbardziej aktu-
alnych i wyczerpujących informacji, któ-
rych wartością dodaną jest punkt widze-
nia, doświadczenie i wrażliwość naszych 
dziennikarzy tam, na miejscu. Niezmier-
nie ważni są też zresztą nasi dziennikarze 
w krajach ościennych. W Polsce chociaż-
by pałeczkę przejął Lukáš Mathé.

Dowiedziałem się od znajomego trenera, 
że w młodości był pan sędzią piłki ha-
lowej. Rozumiem, że sport jest dla pana 
sposobem na odreagowanie codziennych 
stresów?
– Nie tylko chętnie sport oglądam, ale 
lubię go też uprawiać. Regularnie gram 
w tenisa, a jako kibic uwielbiam oglądać 
mecze piłkarskie i hokejowe. Do dziś je-
stem kibicem piłkarskiego Banika Ostra-
wa i hokejowych Witkowic. Dzieciństwo 
i młodość spędziłem w Hawierzowie, a 
więc jak gdyby nie było innego wyjścia... 
Kocham sport. Jestem w stanie prowa-
dzić długie dyskusje przy kufl u piwa na 
temat wyników sportowych. W 2018 roku 
podczas piłkarskich mistrzostw świata w 
Rosji z dużą satysfakcją i przyjemnością 
komentowałem gościnnie dla sportowej 
redakcji czeskiej telewizji mecze Polaków, 
bo twierdzę, że nie tylko znam Polskę, ale 
znam też tamtejszy futbol. Tak samo było 
w trakcie Euro 2012 w Polsce i na Ukra-
inie. Wtedy przez cały czas w ogóle nie 
zajmowałem się sprawami polityczno-go-
spodarczymi w Polsce, ale tylko i wyłącz-
nie futbolem. 

Jestem wśród swoich
Rozmowa z Miroslavem Karasem, nowym dyrektorem ostrawskiej fi lii Czeskiej Telewizji.

● Miroslav Karas. 
Fot.	JIŘÍ	ZERZOŇ

W krainie cudów �  

Patagonia... Już samo to słowo pachnie przygodą: Andy, pampasy, lamy, kondory! Od dłuższego czasu marzyliśmy 
z mężem o podróży w góry Ameryki Południowej, ale nie znając ni w ząb hiszpańskiego, wciąż wahaliśmy się. Kiedy 
zeszłej jesieni pewien nasz znajomy napisał na Facebooku, że w lutym planuje wyprawę właśnie do Patagonii 
i poszukuje współtowarzyszy, nie zastanawialiśmy się zbyt długo. Bo przecież w grupie zawsze raźniej...

Renata Bilan

Wpłaciliśmy ustaloną 
sumę i w radosnym pod-
nieceniu oczekiwaliśmy 

na instrukcje dotyczące wyjazdu, 
ciesząc się, że choć raz nie musi-
my niczego załatwiać, rezerwować 
noclegów itd. Z obłoków na ziemię 
sprowadziły nas wysłane e-mailem 
zakupione przez samozwańczego 
„szefa” wyprawy bilety lotnicze: z 
niedowierzaniem stwierdziliśmy, 
że przy standardowej cenie biletu 
podróż do celu zajmie nam czte-
ry dni, a na połączenia będziemy 
czekać na lotniskach nawet ponad 
20 godzin! Po ostrzejszej wymianie 
zdań wypisaliśmy się z grupy i zde-
cydowaliśmy się na samodzielną 
podróż, tylko we dwoje. Niestety 
biletu lotniczego nie dało się już 
„przebookować” bez poważnych 
strat fi nansowych. I tak 9 lutego 
rozpoczęliśmy naszą wyprawę na 
drugi koniec świata.

Słów kilka o Patagonii
Kraina, którą dla Europejczyków 
odkrył w XVI portugalski żeglarz 
Ferdynand Magellan, zajmuje po-
wierzchnię nieco ponad miliona 
kilometrów kwadratowych naj-
bardziej na południe wysuniętego 
skrawka kontynentu. Obszar, na 
którym trzy razy zmieściłaby się 
Polska i jeszcze Republika Czeska 
na dodatek, zamieszkuje dwa mi-
liony osób. Oczywiście nie licząc 
turystów, których corocznie przy-
jeżdża tu nawet kilkaset tys. Patago-
nia rozciąga się na obszarze dwóch 
państw: Argentyny, do której nale-
żą około dwie trzecie całego tere-
nu, oraz Chile, gdzie leży reszta tej 
fascynującej krainy. Fascynującej 
głównie dzięki swojemu bogactwu 
przyrodniczemu i krajobrazowe-
mu, na które składa się na przykład 
wspomniany już chilijski park na-
rodowy Torres del Paine (od 1978 
rezerwat UNESCO) czy leżący na 
terenie Argentyny Park Narodowy 
Los Glaciares ze słynnym lodow-
cem Perito Moreno i monumental-
ną skalną wieżą Fitz Roy. Również 
my naszą niespełna 3-tygodniową 
wyprawę zaplanowaliśmy tak, by 
odwiedzić wszystkie te miejsca.

Tour po lotniskach...
Od naszego domu w Hawierzowie 
do Puerto Natales, gdzie ma się 
rozpocząć nasza patagońska przy-
goda, dzieli nas drogą powietrzną 
około 13 tys. 300 kilometrów. W 
rzeczywistości nasza trasa pro-
wadzi przez lotnisko w Wiedniu, 
stamtąd do Stambułu (nocleg), Sao 
Paulo (nocleg), Buenos Aires (noc 
spędzona na lotnisku), Santiago de 
Chile i wreszcie po dokładnie 101 
godzinach spędzonych w podróży i 
pokonaniu ponad 17 tys. km lądu-
jemy na maleńkim lotnisku w Pu-
erto Natales, niewielkiej (liczącej 
ok. 20 tys. mieszkańców) mieścinie 
w Chile. To właśnie stąd wyrusza-
ją tłumy ludzi z całego świata, by 
podziwiać przyrodę tutejszych par-
ków narodowych.

Ponieważ nie ma już tego dnia 
autobusu do Torres del Paine – par-
ku narodowego, który jest pierw-
szym miejscem do zwiedzenia na 
naszej liście, zostajemy na miejscu. 
Decydujemy się na nocleg w tutej-
szym kempingu, w pobliżu dworca 
autobusowego. To urocze miejsce z 
widokiem na zatokę Ultima Espe-
ranza (Zatoka Ostatniej Nadziei). 
Namiot rozbijamy za jednym z wia-
trochronów, bo choć akurat zbyt nie 
wieje, wszyscy autorzy przewodni-
ków przestrzegają przed wiatrem i 
gwałtownymi zmianami pogody w 
tych regionach. Także w lutym, kie-
dy trwa tutaj astronomiczne lato.

Spać kładziemy się wcześnie, bo 
autobus do Laguny Amarga – bra-
my wejściowej do parku Torres del 
Paine – odjeżdża o godz. 7.00 (nie 
jest tak źle, wg czasu środkowo-
europejskiego, od którego jeszcze 
nie zdążyliśmy się odzwyczaić, to 
godz. 11.00).

Na dworcu autobusowym po 
raz pierwszy przekonujemy się, że 
brak znajomości języka jest jednak 
pewnym problemem, do rozmowy 
coraz częściej używamy rąk. Nie-
mniej jakoś dogadujemy się z kie-
rowcą. Autobus jest nowoczesny, 
ku naszemu zaskoczeniu można 
nawet w czasie jazdy wygodnie do-
ładować komórki czy inny sprzęt. 
Powoli przyzwyczajamy się do 
patagońskiergo krajobrazu – roz-
ległych, pustych porośniętych tra-
wą płaskowyżów – pampasów, z 
których na horyzoncie wyłaniają 
się strzeliste szczyty gór. Pojawia-
ją się też zwierzęta: lamy guanako, 
konie, a na brzegu Laguny Amarga 
dostrzegamy różowe plamy – to fl a-
mingi, niestety zbyt płochliwe, by 
można im zrobić zdjęcie z bliska.

Torres del Paine
Wejście do parku Torres del Paine 
to cała procedura. Najpierw straż-
niczka zaprasza nas do pomiesz-
czenia, w którym obowiązkowo 
musimy obejrzeć fi lm o tym, co w 
parku wolno, a co jest zabronione. 
Już uświadomieni przechodzimy 
do okienka, gdzie sprawdzają nasze 
dokumenty (kolejka), potem wypi-
sujemy formularze (kolejka), które 
następnie razem z opłatą za wstęp 
do parku przekazujemy kolejne-
mu urzędnikowi (kolejka). Nie-
ustannie kursujące autokary (bez 
kolejki) podwożą nas pod bramę 
Campingu Central – miejsca, skąd 
można wyruszyć na jedno- lub 
kilkudniowe wycieczki. Zameldo-
wanie, kontrola rezerwacji miejsca 
(konieczna na cały czas pobytu, w 
różnych kempingach, bez niej nie 
ma co marzyć o trekingu w Torres). 
Załatwiwszy wszelkie formalności 
(uff ff !!!) chcemy się wreszcie napić 
kawy. Najpierw kolejka do kasy, 
gdzie otrzymujemy potwierdzenie 
zapłaty, potem do baru po kubek z 
kawą. Powoli się przyzwyczajamy, 
przestajemy gonić czas – a może 
to czas przestaje gonić nas? I wtedy 
dopiero z cała mocą dociera do nas, 
że naprawdę jesteśmy w Patagonii, 
a przed nami „ósmy cud świata”, 
wpisany na listę Światowego Dzie-

dzictwa UNESCO Park Narodowy 
Torres del Paine!

U podnóża wieży
Symbolem parku są trzy strzeliste 
skalne wieże, których widok – o ile 
akurat nie były schowane za chmu-
rami – towarzyszył nam od pierw-
szych chwil spędzonych w tym 
miejscu. Nazwa Torres del Paine 
interpretowana jest w różny sposób. 
Anglojęzyczni na przykład ze słowa 
„paine” skreślają ostatnią literkę i 
tłumaczą nazwę jako Wieże Bólu – 

bo choć skalne iglice nęcą wspina-
czy z całego świata, na szczyt udaje 
się wejść tylko nielicznym. Bardziej 
prawdopodobne jednak jest zapoży-
czenie słowa „paine” z języka Indian 
Tehuelche, dawnych mieszkańców 
tej ziemi, w którym oznacza ono błę-
kit. A tego w tutejszym krajobrazie 
nie brakuje: błękitne są „laguny”, 
czyli górskie jeziora, błękitne są 
rzeczki i potoki, błękitne aż do bólu 
są też liczne lodowce – a i same Tor-
res oglądane z dystansu wydają się 
być niebieskie.

Park zajmujący powierzchnię 
około 240 tys. ha odwiedza rocznie 
ponad 100 tysięcy osób! Dlatego 
też od roku 2016 Park Narodowy 
Torres del Paine reglamentuje licz-
bę turystów na szlakach. Regulacja 
jest w miarę prosta: na trasę nie 
można wyjść bez uprzedniej rezer-
wacji noclegów.

Ciąg dalszy opowieści o Patagonii 
we wtorkowym, świątecznym 
„Głosie”.

● Torres del Paine robią niesamowite 
wrażenie.

● Wjazd do miasta Puerto Natales.

● Autorka reportażu. Zdjęcia:	RENATA	BILAN
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„Kurcze, tu zaś sie to żółci!”.  
Dóma my se oto powiedzieli, 

że se zagrómy, kiery z  nas wiyncyj 
razy wyndzie oto tu na Wyrchgóre, 
niż odwołajóm tyn wirusowy wyjónt-
kowy stan. Coby sie to dobrze racho-
wało, tóż Danka wymyśliła, że za każ-
dym razym tu prziniesymy kónsek 
wstónżki, każdy we swoji barwie. Jo 
tu na czuplu Wyrchgóny wdziubnył 
do ziymie ogrodzyniowóm tyczke, na 
kieróm teraz wiónżym swojóm zieló-
nom bandle – grzecznie pod ty Dan-
czyne czyrwóne, bo tu je przeca moje 
miejsce w naszej rodzinie, zakiyl o 
nic nie idzie. Jeszcze przedwczorym 
żech wygrowoł, ale potym zaś owce 
pogupły i aż patnoście sie ich okoci-
ło do tego śniega i mrozów, kiere la-
toś prziszły na kóńcu marca i za tyn 
czas, coch siedzioł przi owcach i ja-
gniokach to mnie Anula przedbiygła. 
Rachujym jeji żółte bandle. Dzisio tu 
zaś ta łata była osiym razy. Ale jo sie 
fórt dziyrżym aspóń na drugim miej-
scu, Danka też tu cosi mo nawiónza-
ne, zato chłapcy sóm fest pozadku. 
Jasio by tu naisto też gónił, ale oto 
se noge oszkapił i chwilowo je ze gry, 

zaś Mateusz już w swoich patności 
rokach nie bydzie przeca robił taki 
gupoty, jako chodzyni podarmu na 
Wyrchgóre haw a tam. Widzym ale, 
że dzisio tu przeca jyny wylóz, bo 
na tyczce już je nawiónzano aji bioło 
splatka, na razie jedyno, ale za to pro-
wokacyjnie nejwiynkszo i elegancko 
na maszle zwiónzano. 

Uf! Muszym na chwilke przista-
nyć, boch sie aji zfuczoł. Od naszej 
chałpy to je wprawdzie jyny 53 me-
trów przewyższynio, ale grapa to je 
przikro a jo też już to teraz nie wyle-
cym w jednym kónsku aji z dwiyma 
orstwiami na ramiyniu tak, jako kiej-
si. Teraz już muszym pod pierszymi 
krzokami spómalić, ale aspóń sie 
mogym wiyncyj kole siebie poroz-
glóndać, jako to tu mómy pieknie. 
Tak, jako prawił Stasio Szturc, kiej 
byli z radnymi ze SOJ-ki na wyciecz-
ce w Monaku – „Ej, tóż tu je szum-
nie!... Ale Nydek je Nydek”. 

A prowie z  Wyrchgóry, kiero sie 
wypino tu w postrzodku nydeckij 
kotliny sie rozcióngo widok skoro na 
całóm dziedzine, jyny na Kolybiska, 
do Padołów i na Zowyrszczański nad 

Wyndrynióm nie widać. Dycki pra-
wiym, że Wyrchgóra je takim wajcym 
w nydeckim gnieździe uwitym z Pra-
szywej, Ostrego, Czantorii, Soszowa, 
Cieślara, Stożka, Filipki, Łónczki i 
Połednej. Wajcym, kiere je na wiyn-
cyj chrónióne trzyma wachtorzami 
– Łysóm Góróm, Mionszym i Dioł-
kym, wysuniyntymi cosi bliżyj ku 
postrzodku kotliny. Nie być tego, że 
Wyrchgóra je porośniynto trowóm, 
krzokami i strómami, to by isto była 
aji biołym wajcym, bo je wopiynnej 
budowy. Tu oto kónsek niżyj je do-
wny łóm, w kierym kiejsi wopiyń 
wydobywali. No, właściwie aji dzisio 
rano była Wyrchgóra cało bioło, przi-
kryto śniegym i skuto mrozym. Teraz 
ku wieczoru, zaś sie cało wygrzoła i 
zezielyniała, jyny na ponikierych 
grubszych gałynziach strómów, kaj 
słóneczko za cały dziyń nie sióngło, 
zostały ciynki biołe pryngi śniegu, 
jako by ich tam jaki malyrz wymalo-
woł. Każ też indzi sie tak hónym miy-
nióm pory roku? Za każdym razym 
co idym na tyn kopiec, już je cosi 
inaczyj. Teraz je modry od fiołków, 
pomiyndzy kierymi świycóm oczka 

stokrotek a łóński dziewiynćsiły 
prowie wypuszczajóm swoje wło e 
nasióna na wander do świata. Już sie 
przeciskajóm na świat aji gładki list-
ki storczyków, kiere potym kóńcym 
kwietnia i w maju zakwitnóm kistka-
mi żółtych, fiołkowych czy zielónych 
kwiotków. Już teraz widać, że ich zaś 
tu latoś bydzie godnie. Przidzie lato 
z barwami złociyni, jaskrów, dzwón-
ków i motyli. Potym Wyrchgóra za-
wónio macierzónkóm, zabrżmi rży-
niym kóników polnych i wydo nóm 
swojóm czarodziejskóm moc lyczy-
nio w postaci zocnej czantoryjki. A 
na jesiyń tu spod ziymie wypełznóm 
kwiotka jadowitych ocunów. 

To miejsce mo dziwnóm moc. 
Kiejsi, jak żech był dzieckym, to tu 
do moich starzików czynsto przyjyż-
dżoł nasz genialny zaolziański poeta 
Henryk Jasiczek. Na dole se pojczoł 
deke, wyloz na Wyrchgóre i tu sie-
dzioł i pisoł ponikiere swoje wiersze. 
Prowie tu napisoł aji swojóm „Litanie 
do drzew”. Łowiym teraz w pamiynci 
aspóń ponikiere fragmynty tej prze-
pieknej modlitwy do sił przirody:

Świerku w burzach ciosany
Grasz jak wiejskie organy,
Módl się za nami.

•••
Jodło, śpiewna żywicą,
Wigilii tajemnico,
Oręduj za nas.

•••
Niepokalana brzozo,
Kiedy cię ranią nożem,
Wybacz nam.

Dziwóm sie na gołe jeszcze strómy 
tu na Wyrchgórze i na tóm naszóm 
tyczke z  nawieszanymi bandlami i 
rozmyślóm, jakiż to bydzie z  tymi 
ozdobiónymi palmami, kiere by my 
teraz w nejbliższóm niedziele mie-
li niyść do kościoła? Jakiż to bydzie 
z goiczkym, z kierym by dziywczynta 
miały chodzić po dziedzinie w Ponie-
działek Wielkanocny? Jakiż to bydzie 
poczóntkym maja z miyszanim owiec 
i tóm mojkóm symbolizujóncóm po-
łónczyni ziymi z  niebym, kole kierej 
sie owce trzi razy obganio w prawóm 
stróne, tak jako sie słóneczko toczy, 
coby wszycko szło, jak mo iść. Dzi-
wóm sie na tóm naszóm obandlónom 
tyczke i widzym w ni teraz takóm 
mojke, kiero je osióm wszyckigo. 
Miała by być szumniejszo i natural-
no, ale aspóń, że je z tego  zielónego 
laminatu. Słónko prowie zachodzi 
za Praszywóm, ty nasze bandle cicho 
szeleszczóm modlitwe, coby óno ju-
tro rano zaś wyszło nad Beskidkym a 
jo nie wiym, po kiery już roz czujym, 
że prowie tu na Wyrchgórze je to nej-
ważniejsze miejsce na świecie. 

No nic! Muszym już iść na dół, bo 
mi to trzeba dzisio jeszcze aspóń roz 
obrócić, coby se Ania nie myślała, że 
to już mo wygrane! 

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

Michoł

NA POSIÓNKU PISANE /21/

Na Wyrchgórze

Fot. ARC

OD CIESZYNA DO BOGUMINA /14/ – Karwina

K.D. Kadłubiec

Jak powstały grziby
A zaś szli, Świynty Jozef z tyn Panym 
Jezusym, i byli w jednej chałupie a 
ta gospodyń napiykła kołoczy. A byli 
tam na noc. I dała jim na ceste tych 
kołoczy. Idóm lasym a ogrómnie 
mioł chynć na ty kołocze tyn Jozef. 
A Jezus już widzioł, że ón ty kołocze 
jy, a co se na niego obezdrził, tak ón 
dycki wzión a ty kołocze z pusy wy-
ciepoł.

Prziszli na kóniec lasa a prawi tak 
Pan Jezus: „Tak se teraz siednymy 
a pojymy se tych kołoczy”. A ón se 
prawi: „Ale dyć uż tam nic ni ma”. – 
„Ale coś z tym zrobił?”. – „Nó nie zjod 
żech to, ale jo to wszystko wyciepoł”. 
A Pan Jezus prawi: „Nó to je szkoda, 
to je Boży dar”. 

Tak se wrócili a grzibów nazbiyra-
li. Hned z tych kołoczy urosły grziby.

Opowiadała  
Eufrozyna Szwedowa

Czymu baba ni mo czasu
I tak też szeł Pan Jezus a tam chłop 
siyk a baba odbiyrała. A Pan Jezus 
prawi: „Na nie byłabyś tako dobro 
a nie dałabyś nóm wody napić?”. A 
óna prawi: „Ni, bo jo ni móm czasu”. 
Ón położył te kose a prawi: „Jo wóm 
prziniesym wody se napić”. Przi-
niós a Pan Jezus prawi tak: „Ty nie 
bydziesz mieć nigdy czasu. Od rana 
do wieczora bydziesz robić a nigdy 
czasu nie bydziesz mieć. A ty szychte 
zrobisz a czas bydziesz mieć dycki”.

A tak chłop mo dycki czas, a ta 
baba nigdy ni mo czasu.

Opowiadała  
Eufrozyna Szwedowa

Uszale
Jo by opowiedzioł jednóm historyje, 
co my, jak my mieli tak po osiym-
nost roków, sie organizowali w taki 

rozmajte kółka. U nas, prowda, Ma-
cierz Szkolna, piónte koło, cióngła na 
całego. Ale przi tym my eszcze mieli 
zorganizowane insze. A to Kółko Sa-
mokształcenia, kiere sie zbiyrało w 
polski szkole przi starym kościele. 
No i my w niedziele robili tak. Nas 
tam było dwudziestu czterech tako-
wych tych Uszali, bo my sie nazywali 
zwiónzek Uszali. Tak my dycki sie 
zbiyrali każdóm niedziele przi ko-
ściele przed dziewióntóm godzinóm. 
A każdóm niedziele mioł jedyn czło-
wiek program zrobić. Niech robił, 
jako chcioł, ale program na całóm 
niedziele musioł być zrobióny. A 
nejbardży nas dycki doproł Kobiela. 
Prziszeł a prawi tak: „Dzisio idymy 
na wycieczke na Kamiónke”. To je do 
Grodziszcza. I tak my szli – Curzy-
dło, jo. Mielimy w kapsie ty sztuczne 
nosy, tak my se to zebrali a szli przez 
Stónawe, przez Olbrachcice. A w Ol-
brachcicach nas esenbacy zastawili 
przi Robotniczym. Nas szło może 
jakich pińdziesiónt, a na przodku my 
mieli tabliczke „Wycieczka Uszali na 
Kamiónke”. I nie chcieli nas puścić 
dali. Ale potym nas puścili. Nó ale 
jo mioł szychte od szustej wieczór, a 
jo prziszeł o trzi sztwierci na szejś do 
dómu dobity jak cygański bymbyn, a 
potym calutkóm nocech eszcze mu-
sioł robić na koksowni. Ale człowiek 
tego nie żałowoł.

Roz my z pióntego koła zrobili 
wieczór śmiychu w Grodziszczu. Do 
Grodziszcza my tam zaszli. A Jacak 
a Wardas byli starsi od nas o trzi, o 
sztyry roki, tak powiedzieli: „Mu-
szymy iść pieszo”. Bo tam nic nie 
jeździło. A óni zamiast do Karwinej 
sie obrócili do Ligotki. Nó i idymy. 
Aż my prziszli ku jednej chałupce, 
co sie tam świyciło, bo sie tam jedyn 
do Trzińca wybiyroł do roboty. Było 

tak ze sztyry godziny rano. Pytómy 
se: „Kaj my sóm?”. – „Na przi Ligot-
ce”. Do Karwinej było trzeba iść trzi 
abo pómału sztyry godziny.Jo uż 
nie prziszeł do roboty. Zrobiłech sie 
maród i gotowe. Ale foter, tyn mie 
wyćwiczył. 

Opowiadał Wilhelm Matusik

Na Glinioczach
To je czynść Szustego. Jak kopali 
szachte, to nejprzód wywozili gline, 
a zrobili hołde gliniannóm, a ka-
miyń wozili na drugóm stróne drogi. 
I tak z tej hołdy gliniannej powstało 
taki osiedle Gliniocze. Tak ludzie, 
kierzi mieli zogóny tam na tej stró-
nie gliniannej hołdy, tak mówili tak: 
„My mómy pole na Glinioczach”. A 
potym sie to tam nazywało jeszcze 
Krzymiyniec. Ty Gliniocze a tyn 
Krzymiyniec tworziły takóm jednóm 
całość.

Za tymi Glinioczami były pola, a 
w środku był jedyn gospodarz. Nazy-
woł sie Paździora. Potym też to tam 
sprzedoł. A jeszcze dali tam za tymi 
Glinioczami byli Jaroszyńscy. Tam 
było może piyńć abo szejść dómów, 
co postawili Jaroszyńscy. Nó i był 
tam jedyn masorz, Rufajzn. Był też 
tam posterunek żandarmeryjny, a 
miyszkoł tam niejaki Polaszek. A je-
dyn z tej rodziny był troche upośle-
dzóny. Niby był na radość ludzióm, 
ale był to borok człowiek. Ale ón też 
mioł swoji móndre i chytre chwile. 

I była tam siedziba szantarów. I 
tego Rómana Polaszka roz posłali 
po piwo. Było to w czasie plebiscyto-
wym. No a tyn Róman był niby taki 
ułómny, ale był uczciwy i usłóżny. 
Tak go posłali do Altmana po piwo. 
Dali mu krygiel a szeł.

Nó i miły Róman szeł przez ty 
Gliniocze przez te hołde do tego Alt-
mana. Kupił tego piwa a naroz idóm 
legijóny. Maszyrujóm od Altmana ku 
Szpicerowi, tam do kolónije. Róma-
nowi sie to zapodobało, postawił 
żbónek z piwym przi płocie i maszy-
ruje z tymi legijónistami. I poszeł.

I szantarzi czakajóm na piwo, ale 

piwa ni ma, Rómana ni ma. Aż po-
tym pod wieczór sie Róman objawił. 
– „Róman, kaj mosz to piwo?” – „Ście 
sóm szantarzi, tak se go chledejcie”.

I jeszcze jedno. Na tym Szustym, 
za tymi Glinioczami, był losek, a 
za nim był Tifbauski Las. Liściasty. 
Przed nim był mały sosnowy la-
sek. Tak w tym małym lasku ludzie 
wysiadowali w niedziele, a w tym 
wielkim były wielki rzeczy – festyny 
szkolne. Tam, koło gospody Graura. 
Robili tam marsze ze szkoły z He-
sówki, od Francka Fusatego. Bo tam 
był dyrektorym Hes. Ón był Niy-
miec, mioł brode, i tóż Francek Fu-
saty. A z tej szkoły, ze Szustego, szły 
marsze na tyn festyn. Z orkiestróm 
wielkóm Helisa. Nó i na miejscu były 
różne gry, niespodzianki, dzieci ćwi-
czyły. 

A tu chcym przipómnieć jednóm 
gre. O tych wojnach kamiyniowych, 
jak sie franciszkorze ze szuścianami 
walili a bili. 

Jak my prziszli na taki jedyn fe-
styn, to graniczorze byli po jednej 
strónie lasu, a my, szuścianie a fran-
ciszkorze po drugi strónie. Ale Fry-
cek Jacak był miyndzy nami strasz-
nie bojowy a odważny. No i przidzie 
roz na tyn festyn szkolny, nazywali 
to też wycieczkóm, przimaszyrujy-
my i ci chłapcy ku bufetu. No i po 
kieliszku. Ale ci graniczorze byli 
nastawióni wrogo do nas. Z niczego 
nic tyn sturził tego, tyn sturził tego, 
a Frycek Jacak nie czakoł, urwoł z 
bufetu takóm deske, a wymajszlowoł 
wszystkich tych graniczorzi, i skóń-
czyła sie zabawa na naszóm korzyść. 
Ale to było na samym poczóntku 
jednego festynu.

Opowiadał Emanuel Kapias

O Kuncach
Na Hóneger był szychtmajster Ka-
sperlik. Ón mioł strasznóm radość z 
tego, jak móg heca zrobić.

Tak doł do jednego przodku robić 
samych Kunców. Było ich dziewiyńć, 
ale nie była to rodzina, ale sami Kun-
cowie. Był Hajnrych, był Paweł, był 

Jano, był Adam. Było ich dziewiyńć. 
Przidzie nowy inżinier, nazywoł sie 
Karkoszka. – „Zdarz Buh, co tady 
dielate?”. – „Oto wozy spinóm”. 
– „Jak se menujete?”. – „Kunc, panie 
inżinier”. 

Idzie dali. – „Zdarz Buh”. Tam 
chłop wozy przepinoł. – „Co tady 
dielate?”. – „Na wozy przepinóm a 
popuszczóm na drugóm blotnie”. 
– „Jak se menujete?”. – „Kunc, pa-
nie inżinier”. Podziwoł se na niego. 
„Kunc, tyn Kunc, tyn Kunc”.

Idzie dali. Tam widzi chłopa, a tyn 
tam ciepie łopatóm. – „Co robicie?”. 
– „Na wyngli ciepiym do woza, bo 
sie nóm to usuło”. – „Jak sie nazywo-
cie?”. – „Kunc”. – „Hróma, zaś Kunc”.

Idzie dali. Tam chłop hrómuje a 
fiksuje: „Krucafiks, hróm do tego”. 
Plecami sie opiyro, woza ni może 
nałożyć. – „Co dielate?”. – „Bież do 
prdele”. – „Nó co dielate?”. – „Nie 
widzisz, mamlasie hrómski, że wóz 
nakłodóm”. – „Jak se menujete?”. 
–  „Kunc”. – „Do hróma, co je to z 
tymi Kuncami?”.

Przidzie pod szachte, widzi, chłop 
tam wozy rozpino, ku szoli ich ci-
śnie. – „Jak se menujete? Snad ne 
Kunc?”. – „Zgodli, panoczku, Kunc 
se nazywóm”. – „Do hróma, tak co je 
to z tymi Kuncami?!”

Opowiadał Alojzy Wacławek

Jak sie ni mógli domówić
Jak sie uż Austryjocy podzioli, prow-
da, tak potym prziszli inżynierowie 
też czescy, ale chłopi tymu z po-
czóntku nie rozumieli.

Tak prziszeł do przodku, mówi: 
„Zdarz Buh”, a tyn hawiyrz tak nie 
dosłychowoł, prawi se: „Ja, dzisio 
nas tu dali dwóch”. – „Tady udiela-
te stojku, a tady udielate hnizdo”. 
Prawi: „Ja, pieróna, stojke, hnizdo 
to zrobiymy, ale sojke skónd wezny-
my?”.

Szła baba, leciała do Suche, a szeł 
szantar, a pytoł sie ji: „Kaj bydlisz?”. 
A óna tóż rozumiała, że kaj pydli, 
prawi se: „Na do Suchej oto lecym”.

Opowiadał Jan Curzydło

Joanna Jurgała-Jureczka 
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Uratować święta
Renifer Niko ratuje święta, Inspektor Ga-

dżet – podobnie. Pidżamersi – też. To, 
oczywiście bajki. Ale my teraz będziemy je 
ratować naprawdę. Bo one będą. Mimo ogra-
niczeń – będą. Ich istotą wcale nie jest to, czy 
odbędzie się poświęcenie pokarmów wielka-
nocnych, czy nie. I, jeśli je uratujemy, będą 
jeszcze bardziej prawdziwe. To są przecież 
święta zwycięstwa. Zwycięstwa życia.

Zofia Kossak w jednym z ostatnich swoich 
utworów, które pisała do szuflady, bo cenzu-
ra nigdy nie pozwoliłaby czegoś podobnego 
wydrukować, opowiedziała o kobiecie, która 
przez wiele lat nie mogła się nawet przyznać, 
że próbuje ratować święta. Ale je ratowała.

•••
Jewdokija była stara – najstarsza we wsi. 
Przeżyła wiele i z oddalenia swych lat pa-
trzyła na to, co się dokonywało, a patrzyła z 
mądrością, choć nie kończyła żadnych szkół 
ani nie czytała uczonych ksiąg. Widziała 
piekło na ziemi – widziała rewolucję i wojnę 
z Niemcami, i rządy Stalina, którego nazy-
wali słoneczkiem. Wojna z Germańcem była 
strasznym nieszczęściem. A kiedy się skoń-
czyła – wojska sowieckie stanęły we wsi i 
było widowisko. Żołnierze na wielkich czoł-
gach, a na każdym czołgu portret Stalina i 
trzy litery, ale nie bukwy, jakieś inne. Pytali 
się ludzie sołdata, co by to miało znaczyć, 
a on pod boki się wziął, dumny, że przeżył 
wojnę, świat wielki widział i może teraz 
ciemnemu narodowi objaśnić – objaśnił. 

– U.S.A. Stalin Słoneczko kazał wypisać, a 
znaczy to: – Ubij Sukinsyna Adolfa. Zaś Ad-
olf to był generał Germańców. 

– A czemu nie ruskie bukwy? 
– Ano po to, żeby duraki Francuzy, Angli-

czanie i inna swołocz zachodnia mogły prze-
czytać.

Jewdokija płakała z radości, kiedy Wań-
ka, wnuczek najukochańszy, wrócił z tego 
strasznego wojowania. Wrócił odmieniony, 
milczący, hardy, nieswój. Kiedy spytała, co 

widział w zachodnich krajach, wściekły był, 
mówił, że biedę na niego sprowadzi, że nie 
wiedział niczego, jeno to, że tam wszystko 
źle, a tu raj. 

Niedługo się nim nacieszyła. Rano dał jej 
coś śpiesznie, powiedział, że więcej się nie 
zobaczą i żeby pomodliła się za niego do 
swojego Chrysta. Wywieźli sokolika, jedyną 
bliską duszę, jaka na świecie jej została. Nie 
mogła pytać dokąd i kiedy wróci, bo nie wol-
no było pytać. Został jej po nim srebrny me-
dal z Panną Przeczystą i Świętym Józefem. 
Pamiątka, którą, milcząc, przed światem 
chowała…

•••
Mijały lata. Okazało się, że Stalin Słoneczko 
był bardzo chory. I choć zburzył cerkwie, 
wygnał popów i Boga, jak cara, kazał z tronu 
zrzucić – to jednak teraz polecono narodowi 
modlić się za niego. Salę zebrań zamieniono 
na świątynię. Rozkaz modlitwy, który przy-
szedł z samego Kremla, wykonywał „prezes 
kompartii, komsomoły i pioniery osłupiałe”. 
Zbliżał się ich koniec świata, skoro to Bóg 
był silniejszy, niż Stalin. Jewdokija i inni 
starzy ludzie, pamiętający czasy, kiedy sło-
neczkiem było słońce, nie on, powyciągali z 
ukrycia ikony i krzyże, i modlili się gorąco.

•••
Stara Jewdokija wyszła z sali zebrań partyj-
nych, którą zamieniono na kaplicę. Była sła-
ba, ale szczęśliwa. Doczekała końca pokuty, 
nie trzeba już było milczeć.

– „Chrystos woskres” – zawołał do niej sta-
ry, jak ona, sąsiad, Timofiej Piotrowicz.

Nie dziwiło ją, że tak powiedział, choć to 
jeszcze nie była Wielkanoc.

– „Istinno woskres” – odpowiedziała.
I jeszcze na koniec te same słowa – po pol-

sku:
– Chrystus zmartwychwstał.
– Prawdziwie zmartwychwstał. 

Krzysztof Łęcki
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Moja antologia 
osobista
A gdyby tak, korzystając z czasu kwa-

rantanny, odświeżyć tzw. kwestiona-
riusz Prousta? W wersji kanonicznej składa 
się on z kilkunastu pytań. Odpowiedzi na 
nie mają pomóc poznać charakter pytanej 
osoby. Spotkania towarzyskie zamarły, to 
prawda, ale może warto w ten sposób po-
znać siebie samego? Poznaj samego siebie 
– to wszak stary apel greckich mędrców. 
Współcześnie „obowiązująca” wersja pro-
ustowskiego kwestionariusza składa się z 
pytań takich jak: Główna cecha mojego cha-
rakteru? Cechy, których szukam u mężczy-
zny? Cechy, których szukam u kobiety? Co 
cenię najbardziej u przyjaciół? Co wzbudza 
u mnie obsesyjny lęk? Błędy, które najczę-
ściej wybaczam? I temu podobne kwestie. 
Przyznam, że ja sam przynajmniej na pu-
bliczne wyjawienie szczerych odpowiedzi 
na takie pytania nie jestem zdecydowany. 
Ale jedno z pytań kwestionariusza Prousta 
brzmi jakoś mniej intymnie – Twoi ulubieni 
bohaterowie literaccy?

I
I ono właśnie naprowadziło mnie na po-
mysł czegoś, co chciałbym przedstawić 
jako „moją antologię osobistą”. Ale nie o 
literackich bohaterach będzie, lecz o po-
wieściach i opowiadaniach. Nie będą to, 
rzecz jasna, dzieła mojego autorstwa, tak 
mógł to wymyślić sobie Jorge Luis Borges. 
Argentyński prozaik taką antologię ułożył 
i od niego zapożyczyłem tytuł felietonu, 
ale idzie tu o dzieła literackie, które mnie 
zachwyciły. Zakładam, że może ci z Pań-
stwa, którzy czytacie moje zamieszczane 
w „Głosie” felietony w miarę regularnie, 
będziecie zainteresowani moimi literacko-
-artystycznymi gustami; gustami, o których 
w dzisiejszym felietonie nie dyskutuję, a 
tylko je przedstawiam. Pewnie wybiórczo, 
ale niech pierwsze skojarzenia staną się 
tu najbardziej obiektywnym kryterium. 
No cóż, spróbuję zatem, rozglądając się po 
domowej bibliotece, niczego ważnego nie 
pominąć. Ale jednocześnie podać szczerze 
tytuły, które mnie zachwyciły naprawdę 
– a nie tylko te, które wymienić powinien 
„człowiek na pewnym poziomie”. Tak, taki 
literacki snobizm nie jest czymś niezna-
nym. Tak opisał go w roku 1969 Leopold Ty-
rmand: „Wydaje mi się, że Gombrowicz był 
doceniany i wpływowy wśród pewnej grupy 
polskiej inteligencji – i to jest właściwe, na-
leżał bowiem do pisarzy, których masowy 
odbiór łatwo przerodziłby się w karykaturę. 
Ataki i zacietrzewienie tych, co go nie rozu-
mieli i nie doceniali, stwarzały mu szeroką 
popularność wśród tych, którzy nigdy w ży-
ciu go nie czytali i nie przeczytaliby nigdy” 
(Leopold Tyrmand, „Abecadło Tyrmanda”, 
2020).

II
Skupię się na tytułach powieści i opowia-
dań, bo też zdarzają się pisarze – powiedz-
my – jak dla mnie, jednej tylko powieści. 
Przykładowo – Milan Kundera pozostanie 
dla mnie przede wszystkim autorem „Żar-
tu”. Choć może dodałbym jednak zbiór 
opowiadań „Śmieszne miłości”. Tak więc 
– w miarę chronologicznie – będą to: „Quo 
vadis” Henryka Sienkiewicza, „Dziennik” 
i „Trans-Atlantyk” Witolda Gombrowicza 
(postawienie w jednym rzędzie Sienkiewi-
cza i Gombrowicza wydać się może o tyle 
zabawne, że Gombrowicz nazwał Sienkie-
wicza „pierwszorzędnym pisarzem dru-

gorzędnym”). By jeszcze pozostać przy 
autorach polskich, to na pewno „Piękni 
dwudziestoletni” Marka Hłaski i „Dziennik 
pisany nocą” Gustawa Herlinga-Grudziń-
skiego. Dobra i dodaję jeszcze „Kalendarz i 
klepsydrę” Tadeusza Konwickiego. Dalej – 
na pewno „Dar Humboldta” Saula Bellowa 
(i jeszcze „Ravelstein” tego samego autora), 
„Zamek” Franza Kafki, „1984” George’a Or-
wella, „Doktor Faustus” Tomasza Manna, 
wszystkie opowiadania Jorge Luisa Borge-
sa, a, i byłbym zapomniał, oczywiście „Bie-
sy” i „Bracia Karamazow” Fiodora Dosto-
jewskiego. I jeszcze – jak mogłem przeoczyć 
– „Gepard” Giuseppe Tomasi di Lampedusy, 
„Gra szklanych paciorków” Hermana Hes-
sego (a także „Demian”), no i Sándor Márai 
z jego niezwykłymi „Dziennikami”. Jeśli 
idzie o młodzieńcze fascynacje, to dodał-
bym może jeszcze oczywisty zachwyt nad 
„Mistrzem i Małgorzatą” Michaiła Bułhako-
wa i powieścią Marqueza „Sto lat samotno-
ści”, „Magiem” Johna Fowlesa i – zachwyt 
znacznie mniej oczywisty – nad „Światem 
według Garpa” Johna Irvinga. Gdy idzie o 
powieści z silnym akcentem satyrycznym, 
to podałbym „Paragraf 22” Josepha Hellera 
i dwie powieści Johna B. Priestleya – „Poza 
miastem” i „Londyn”. I, no jasne, „Homo hi-
storicus” Malcolma Bradbury’ego.

III
Z pisarzy współczesnych, po których wiele 
się jeszcze spodziewam, podam tylko dwa 
nazwiska: Michel Houellebecq i Szcze-
pan Twardoch. W tej kategorii dodałbym 
może jeszcze Laurenta Bineta, ale tylko 
jako autora powieści „Siódma funkcja ję-
zyka” i Roberta Harrisa z jego „Trylogią 
rzymską”. I jeszcze Michaela Frayna „Na 
oślep” – a to za inspirujące spojrzenie na 
malarstwo. Teraz powieści sensacyjne, bo 
to jednak mocno odrębna kategoria. Tak 
więc w pierwszym rzędzie: „Dzień sza-
kala” i „Psy wojny” Fredericka Forsytha, 
poza tym – niemal wszystkie powieści, 
nawet te wyraźnie słabsze, Alistaira Mac-
Leana, może dorzuciłbym jeszcze niektó-
re spiskowe sensacje Roberta Ludluma i 
thrillery prawnicze Johna Grishama; no i 
John le Carré, i jego powieści szpiegowskie 
(prawie wszystkie, choć ze szczególnym 
uwzględnieniem „Ze śmiertelnego zim-
na”). Z popularnego ostatnio Lee Childa 
głównie „Nieprzyjaciel”. Osobna katego-
ria to autorzy powieści kryminalnych – tu 
w zasadzie tylko klasyka, a więc przede 
wszystkim Agatha Christie i Raymond 
Chandler. Co do horrorów – to tylko Ste-
phen King, ale głównie „Misery” i „Lśnie-
nie”.

IV
Tak sobie czytam te zapisane przeze mnie 
nazwiska twórców i ich dzieł. Gdyby przyj-
rzeć się im przez pryzmat kwestionariusza 
Prousta, co mówi to, że wybrałem właśnie 
te, a nie inne – o mnie samym? Jaką są 
wizytówka, a jaką wskazówką? Ile w tym 
wszystkim pozycji oczywistych, ile jed-
nak bardziej indywidualnych wyborów? 
No cóż, dla mnie to na pewno nie tylko 
wspomnienia, ale i – jak mawiał Stirlitz 
(„17 mgnień wiosny” i niezapomniany 
Wiaczesław Tichonow w tej roli, żeby przy-
pomnieć młodszym) – „materiał do prze-
myślenia”. I – tak, tak, zgadliście Państwo 
– do stworzenia własnych „antologii osobi-
stych” zachęcam.  
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W SKRÓCIE

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

Zdjęcia:	ARC

PIĄTEK 3 KWIETNIA 

6.10 Leśniczówka (s.) 6.35 Magazyn 
śledczy Anity Gargas 7.05 Czy wiesz, 
że... 7.15 Pytanie na śniadanie 11.00 
Panorama kraj 11.05 Pytanie na śnia-
danie 11.35 Na sygnale. Wszystko do 
stracenia 12.15 Wiadomości 12.30 
Wilnoteka 12.50 Polonia 24 13.25 Mi-
łość nad rozlewiskiem (s.) 14.20 M jak 
miłość (s.) 15.15 Wiadomości 15.30 M 
jak miłość (s.) 16.30 Korona królów 
- taka historia... 17.00 Domisie (dla 
dzieci) 17.30 Teleexpress 17.55 Gra 
słów. Krzyżówka (teleturniej) 18.25 
Okrasa łamie przepisy. Włoszczyzna 
na polskim stole 18.55 Wszystko 
przed nami 19.25 Przystanek Amery-
ka 19.45 Dobranocka 20.00 Wiado-
mości, pogoda, sport 20.45 Na dobre 
i na złe (s.) 21.45 Polonia 24 22.20 
Miłość nad rozlewiskiem (s.) 23.10 
Focus on Poland 23.30 Kabaret za 
kulisami. Pisanie skeczy. 

SOBOTA 4 KWIETNIA 

6.10 Barwy szczęścia (s.) 7.15 Pytanie 
na śniadanie 11.20 Polonia 24 11.55 
Muzyczna scena Halo Polonia 12.15 
Okrasa łamie przepisy 12.50 Ojciec 
Mateusz 22 (s.) 13.40 Na dobre i na 
złe (s.) 14.40 Kabaret za kulisami. 
Pisanie skeczy 15.40 Wolny Ekran 
16.00 Kulturalni PL 17.00 Słownik 
polsko@polski 17.30 Teleexpress 
17.55 M jak miłość (s.) 18.45 Szansa 
na sukces. Opole 2020 19.45 Dobra-
nocka 20.00 Wiadomości, pogoda, 
sport 20.45 Młody Piłsudski 21.40 
Ośmiu wspaniałych 22.35 Lekcje 
pana Kuki. 

NIEDZIELA 5 KWIETNIA 

6.10 Barwy szczęścia (s.) 7.15 Pytanie 
na śniadanie 11.20 Polonia 24 11.55 
Muzyczna scena Halo Polonia 12.15 
Okrasa łamie przepisy. Włoszczyzna 
na polskim stole 12.50 Ojciec Ma-
teusz 22 (s.) 13.40 Na dobre i na złe 
(s.) 14.40 Kabaret za kulisami. Pisa-
nie skeczy 15.40 Wolny Ekran 16.00 
Kulturalni PL 17.00 Słownik polsko@
polski 17.30 Teleexpress 17.55 M jak 
miłość (s.) 18.45 Szansa na sukces. 
Opole 2020 19.45 Dobranocka 20.00 
Wiadomości, pogoda, sport 20.45 
Młody Piłsudski 21.40 Ośmiu wspa-
niałych 22.35 Lekcje pana Kuki. 

PONIEDZIAŁEK 6 KWIETNIA 

6.20 Wojsko-polskie.pl 6.45 Zwierza-
ki Czytaki 7.00 Figu Migu. Bez ogró-
dek 8.00 Pytanie na śniadanie 10.15 
Program rozrywkowy 11.35 Barwy 
szczęścia (s.) 12.05 Rok 1920. Ka-
lendarium 12.15 Wiadomości 12.30 
Przystanek Ameryka 12.50 Kultu-
ralni PL 13.50 Uzbekistan - Kraina 
otwartych serc 14.20 Młody Piłsud-
ski 15.15 Wiadomości 15.30 Zakochaj 
się w Polsce. Pławniowice 16.00 Cafe 
piosenka 16.30 Korona królów 17.00 
Zwierzaki Czytaki 17.15 Figu Migu. 
Bez ogródek 17.30 Teleexpress 17.55 
Gra słów (teleturniej) 18.20 Katedra 
łacińska we Lwowie 18.55 Barwy 
szczęścia (s.) 19.25 Nad Niemnem 
19.45 Baw się słowami. Jak masz na 
imię? 20.00 Wiadomości, pogoda, 
sport 20.45 O mnie się nie martw 11 

21.45 Polonia 24 22.20 Miłość nad 
rozlewiskiem (s.) 23.10 Focus on Po-
land 23.30 Dominum montes. Góry 
Jana Pawła II. 

WTOREK 7 KWIETNIA 

6.10 Pożyteczni.pl 6.45 W krainie 
baśni. Mały kociołek 7.05 Podwodne 
ABC. Tajemnice rafy koralowej 7.15 
Program religijny 8.00 Pytanie na 
śniadanie 10.10 Program religijny 
11.35 Barwy szczęścia (s.) 12.15 Wia-
domości 12.30 Nad Niemnem 12.50 
Polonia 24 13.25 Miłość nad rozlewi-
skiem (s.) 14.20 O mnie się nie martw 
11 15.15 Wiadomości 15.30 Dominum 
montes. Góry Jana Pawła II 16.30 Ko-
rona królów 17.00 W krainie baśni. 
Mały kociołek 17.20 Podwodne ABC. 
Tajemnice rafy koralowej 17.30 Te-
leexpress 17.55 Gra słów. Krzyżówka 
(teleturniej) 18.25 Przystanek Histo-
ria 18.40 Pod Tatrami 18.55 Barwy 
szczęścia (s.) 19.25 Magazyn z Wysp 
19.45 Baw się słowami. Gdzie miesz-
kasz? 20.00 Wiadomości, pogoda, 
sport 20.45 Ojciec Mateusz 22 (s.) 
21.45 Polonia 24 22.20 Miłość nad 
rozlewiskiem (s.) 23.10 Focus on Po-
land 23.30 Ocaleni. 

ŚRODA 8 KWIETNIA 

6.10 Korona królów (179) 6.40 Dla-
czego wielki post? 7.05 A to polski 
właśnie.... Każe czy karze? 7.15 Pro-
gram rozrywkowy 8.00 Pytanie na 
śniadanie 10.15 Program rozrywko-
wy 11.35 Barwy szczęścia (s.) 12.15 
Wiadomości 12.30 Magazyn z Wysp 
12.50 Polonia 24 13.25 Miłość nad 
rozlewiskiem (s.) 14.20 Ośmiu wspa-
niałych 15.15 Wiadomości 15.30 
Polskie 100 lat. Polskie Państwo 
Podziemne. Aspekty cywilne 16.00 
Polskie 100 lat. Polskie Siły Zbrojne 
na Zachodzie 16.30 Korona królów 
17.05 A to polski właśnie... Każe czy 
karze? 17.10 Nela Mała Reporterka. 
Jezioro Inle 17.30 Teleexpress 17.55 
Gra słów. Krzyżówka (teleturniej) 
18.25 Breda. Pamięć umiera ostatnia 
18.55 Barwy szczęścia (s.) 19.25 Kie-
runek Zachód 19.45 Baw się słowami. 
Kolory 20.00 Wiadomości, pogoda, 
sport 20.45 Echo serca 21.45 Polonia 
24 22.20 Miłość nad rozlewiskiem 
(s.) 23.10 Focus on Poland 23.30 
Polskie 100 lat. Polskie Państwo Pod-
ziemne. Aspekty cywilne. 

CZWARTEK 9 KWIETNIA 

6.10 Korona królów 6.40 Turystycz-
na jazda. Zjednoczone Emiraty Arab-
skie, Ras Al Khaimah 6.55 Zacza-
rowany świat (mag. dla dzieci) 7.15 
Hotel Pod Żyrafą i Nosorożcem. Perła 
(s.) 8.00 Pytanie na śniadanie 11.35 
Barwy szczęścia (s.) 12.15 Wiado-
mości 12.30 Kierunek Zachód 12.50 
Podróże z historią. Legenda czarnej 
wołgi 13.25 Miłość nad rozlewiskiem 
(s.) 14.20 Echo serca 15.15 Wiado-
mości 15.30 Szansa na sukces. Opo-
le 2020 16.30 Korona królów 17.05 
Zaczarowany świat 17.20 Rok 1920. 
Kalendarium 17.30 Teleexpress 17.55 
Gra słów. Krzyżówka (teleturniej) 
18.25 Wschód 18.55 Barwy szczęścia 
(s.) 19.25 Wilnoteka 19.45 Baw się 
słowami. Kształty 20.00 Wiadomo-
ści, pogoda, sport 20.45 Miasto skar-
bów. Ahaswer 21.40 Alarm! 22.00 
Dziennik regionów 22.20 Miłość 
nad rozlewiskiem (s.) 23.10 Focus on 
Poland 23.30 Katedra łacińska we 
Lwowie 0.00 Magazyn śledczy Ani-
ty Gargas.  

 
 S P O R T 

Odszedł Kazimierz Longher, wiceprezes 
Związku Polaków w Rumunii
Smutna wiadomość dotarła do 

nas z rumuńskiej Bukowiny. 
29 marca w wieku 66 lat odszedł 
Kazimierz Longher, wiceprezes 
Związku Polaków w Rumunii. 
Prawdziwy Bukowińczyk. Polak z 
Bukowiny.

Urodził się w miejscowości Pâr-
teștii de Sus w polskiej rodzinie z 
Nowego Sołońca. Będąc inżynie-
rem z wykształcenia, przez lata 
pracował w salinie w Kaczyce. Był 
w grupie, która powołała do życia 
Stowarzyszenie Polaków w Su-
czawie. W latach 1995-2017 był re-
daktorem technicznym polskiego 
czasopisma w Rumunii „Polonus”. 
W roku 2002 został wybrany na 
stanowisko wiceprezesa Związku 
Polaków w Rumunii.

W latach 2006-2018 pracował na 
stanowisku radcy ds. mniejszości 
narodowych w Urzędzie Prefekta 
okręgu Suczawa. Za całą swoją po-
lonijną działalność w roku 2007 z 
rąk Prezydenta RP Lecha Kaczyń-
skiego otrzymał Złoty Krzyż Zasłu-
gi. W 2013 r. odznaczony został me-
dalem Pro Patria polskiego Urzędu 
ds. Kombatantów i Osób Represjo-

nowanych. W roku 2018 prefekt 
Suczawy Mirela Elena Adomnicăi 
wręczyła mu dyplom uznania za 
jego pracę na stanowisku radcy ds. 
mniejszości narodowych.

Był bardzo życzliwy i p rzyja-
cielski, zawsze uśmiechnięty. Za-
wsze z aparatem fotografi cznym. 
Był zaangażowany w każdą edy-
cję Międzynarodowego Festiwalu 
Folklorystycznego „Bukowińskie 
Spotkania”. Kiedyś pomógł ekipie 

„Kuriera Galicyjskiego”, wożąc nas 
swoim samochodem z Czerniowiec 
na wydarzenia w Storożyńcu, Pan-
ce i w Nowej Hucie. Bez Jego po-
mocy nie dali byśmy rady dotrzeć 
na czas. Dla Niego było oczywiste, 
że trzeba nam pomóc. Bukowiń-
czycy tak mają.

Dziś opłakują Go Bukowińczycy 
z urodzenia i z wyboru w Rumunii, 
Polsce, Ukrainie i na całym świecie.

 „Kurier Galicyjski”/UKRAINA

 Tak radzą sobie 
w szkołach na Litwie
Nie tylko w Czechach i Pol-

sce epidemia koronawiru-
sa mocno skomplikowała 

życie w szkołach i to na wszystkich 
szczeblach. Jak czytamy w aktual-
nym wydaniu „Kuriera Wileńskie-
go”, identycznie jest również na 
Litwie. Z problemami muszą się li-
czyć m.in. tamtejsze polskie szkoły.

– Większa część szkół dzieli się 
doświadczeniem. Wzajemna po-
moc jest tu bardzo ważna – pod-
kreślił minister oświaty, nauki i 
sportu, Algirdas Monkevičius. Od 
30 marca wszystkie placówki edu-
kacyjne na Litwie rozpoczęły na-
uczanie zdalne. Minister poinfor-
mował też, że egzaminy maturalne 
zostaną przeniesione na później-
szy okres, a szkoły w najbliższym 
czasie otrzymają komputery dla 
uczniów z rodzin wspieranych so-
cjalnie. – Chcę podziękować kie-
rownictwu szkół, które przez dwa 
tygodnie pracowały w intensyw-
nym reżimie, szykowały się do pra-
cy w nietypowy sposób. Cieszy to, 
że szkoły nie tylko przygotowują 
się, ale też wymieniają się doświad-
czeniem. W tym okresie dało się za-
uważyć wspaniałych kierowników, 
wspaniałych nauczycieli, liderów. 
Zachęcam samorządy do uwzględ-
niania sytuacji każdej ze szkół i nie 
ograniczać teraz szkół rozporzą-
dzeniami czy sprawozdaniami – 
mówił minister Monkevičius. 

Do szkół w tym tygodniu miały 
dotrzeć pierwsze komputery ku-
pione przez resort dla uczniów. 
Spółki komunikacyjne rozważają, 
jak pomóc szkołom w przypadku, 

gdy podczas 
p o w s z e c h -
nego pod-
łączenia do 
s z k o l n y c h 
s y s t e m ó w 
zawieszą się 
sieci komuni-
kacyjne. Re-
sort oświaty 
p r z e p r o w a -
dził sondaż 
wśród szkół 
dotyczący ich 
przygotowa-
nia do zdalne-
go nauczania. Jak się okazało, dla 
7,8 proc. placówek byłoby to wiel-
kie wyzwanie, zaś 92 proc. szkół już 
miało do czynienia ze zdalnym na-
uczaniem, konsultowało uczniów, 
stosując nauczanie za pośrednic-
twem dzienników elektronicznych.

– Rząd stworzył możliwość zaku-
pu 35 tys. komputerów dla dzieci 
z rodzin wspieranych socjalnie – 
mówił minister. Sprzęt potrzebny 
do nauczania zdalnego – 15 tysię-
cy tabletów i 20 tysięcy laptopów 
– kupi Narodowa Agencja Oświaty 
na zlecenie Ministerstwa Oświaty, 
Nauki i Sportu RL. Rząd przezna-
czył na zakup sprzętu kompute-
rowego 9,2 mln euro. Zostaną one 
rozdane pomiędzy samorządy sto-
sownie do liczby uczniów z rodzin 
wrażliwych społecznie. Szkoły i 
samorządy szukają wsparcia rów-
nież w inny sposób. Na stronie 
internetowej https://www.moky-
klanamuose.lt została stworzona 
specjalna platforma, na której z 

ofertą sprezentowania komputera 
mogą wystąpić przedsiębiorcy lub 
prywatne osoby. – Poza rodzinami 
wrażliwymi społecznie mamy rów-
nież rodziny wielodzietne. Szkoły 
muszą im pomóc. Na początku na-
uki zdalnej można wykorzystywać 
smartfony, ale później zachęcam 
do udzielenia im pomocy – mówił 
minister. Zapytany, czy rodzice po-
niosą jakieś konsekwencje w przy-
padku, gdyby dzieci nie uczyły się 
zdalnie, minister podkreślił, że na 
rodziców nie spadną kary.

Są też zapewnienia, że zostaną 
wypracowane rozwiązania doty-
czące egzaminów maturalnych. 
– Zachęcam maturzystów do spo-
kojnego przygotowywania się do 
egzaminów. Na razie przesunę-
liśmy sesję egzaminacyjną, spo-
dziewamy się, że do czerwca kwa-
rantanna się skończy. Jeżeli się nie 
skończy, znajdziemy inny wariant 
– stwierdził Monkevičius.

„Kurier Wileński” /LITWA

Dograć czy nie dograć, 
oto jest pytanie
Najpóźniej 30 kwietnia powinna zapaść ostateczna decyzja w sprawie kontynuacji albo 
też przedwczesnego zakończenia piłkarskiego sezonu w pierwszej i drugiej lidze. Prezes 
Ligowej Asocjacji Piłkarskiej, Dušan Svoboda, w ofi cjalnym oświadczeniu prasowym 
przekonuje, że priorytetem jest dokończenie sezonu. Prozaicznym powodem są, jakże 
inaczej, głównie kwesti e ekonomiczne. 

Janusz Bitt mar

Profesjonalne rozgrywki pił-
karskie w Republice Cze-
skiej, podobnie jak wszystkie 

inne sporty, pauzują od 12 marca 
w związku z wprowadzeniem sta-
nu wyjątkowego na terenie całego 
kraju. Większość właścicieli dru-
żyn obcięła tymczasowo pensje 
piłkarzom, a także pracownikom w 
administracji klubowej. Jak dowie-
dział się „Głos”, w drugoligowym 
FK Fotbal Trzyniec wszyscy pra-
cownicy włącznie z piłkarzami zgo-
dzili się pobierać pensję obniżoną 
o 20 procent. W pierwszoligowym 
Baniku Ostrawa zdecydowali się na 
jeszcze bardziej radykalny krok. Do 
końca czerwca obcięli pensje o 25 
procent. 

W kierownictwie Ligowej Aso-
cjacji Piłkarskiej trwają w tych 
dniach gorączkowe poszukiwania 
recepty na wyjście z impasu. Od-
wołanie reszty sezonu wiązałoby 
się bowiem z dużymi stratami fi -
nansowymi dla klubów. – Wcze-
śniejszy koniec sezonu to wariant 
ostateczny, ale na chwilę obecną 
próbujemy znaleźć światło w tune-
lu. Ze względu na kibiców, ale też 
partnerów biznesowych i prawa do 
transmisji telewizyjnych chcemy 
dograć sezon, nawet z opóźnie-
niem – stwierdził Svoboda. For-
tuna Liga, w odróżnieniu od FNL 
(druga najwyższa klasa), znajduje 
się teoretycznie w nieco lepszej 
sytuacji, do rozegrania fazy pod-
stawowej pozostało bowiem tylko 
sześć kolejek. – W drugiej lidze do 
rozegrania zostało trzynaście kole-
jek. Kiedy ze wszystkich stron sły-
chać o śmiertelnych ofi arach koro-
nawirusa, nie wyobrażam sobie, że 
będziemy w stanie dograć sezon. 
Trzeba się przecież liczyć również 
ze zdrowiem piłkarzy – powiedział 
nam w środę Karel Kula, prezes FK 
Fotbal Trzyniec. 

Sześć nierozegranych dotąd ko-
lejek w Fortuna Lidze to jednak, 
jak się okazuje po reakcji Dušana 
Svobody, słaba pociecha. – Podob-
nie jak w zeszłym roku w Fortuna 
Lidze obowiązują dwie części sezo-
nu – podstawowa i faza dodatkowa, 
w której wyłoniony zostanie mistrz 
RC, drużyny grające w europejskich 
pucharach i drugi spadkowicz w 
meczach barażowych. Chcemy za 
wszelką cenę dograć ten sezon we-
dług zatwierdzonego planu, rów-
nież z drugą fazą – zapewnił pre-
zes Ligowej Asocjacji Piłkarskiej. 
Svoboda zakłada, że rozgrywki mo-

głyby ruszyć w połowie 
maja, ale z ręką na sercu, 
w ten termin nie wierzą 
nawet najbardziej niepo-
prawni optymiści. 

Wróżenie z fusów wy-
gląda więc w Pradze w 
ten sposób, że po pogo-
dzeniu się z ewentualną 
kwarantanną również w 
maju, rozgrywki mogły-
by zostać wznowione po 
ewentualnym złagodze-
niu restrykcji w czerwcu. 
Na obronę tej tezy Svobo-
da przytacza dane z cen-
trali European Leagues, 
zrzeszającej wszystkie 
europejskie rozgrywki na 
szczeblach profesjonal-
nych. – Taki plan przed-
stawili chociażby przed-
stawiciele European 
Leagues. Ofi arą takiego 
rozwiązania padły w tym 
roku mistrzostwa Europy, 
a więc jeśli tylko będzie to możliwe, 
jestem za dograniem profesjonal-
nego sezonu nawet w czasie letnich 
wakacji – zaznaczył Svoboda. W ta-
kim układzie kibicom zaserwowa-
no by dwa mecze w ciągu tygodnia, 
tak jak w słynnej angielskiej Pre-
mier League. – Przewidziany jest 
wariant gry systemem środa-week-
end i osobiście nie widzę w tym 
problemu. Piłkarze są zawodow-
cami – dodał prezes. Nowy sezon 
w Fortuna Lidze i FNL w związku 

z  tym rozpocząłby się dopiero we 
wrześniu, czyli z dwumiesięcznym 
opóźnieniem. 

Głównym argumentem za do-
graniem sezonu, poza kwestiami 
ekonomicznymi, jest uniknięcie 
logistycznego chaosu w przypad-
ku całkowitego anulowania sezonu 
2019/2020. – Sezon albo dogramy 
do końca, albo go defi nitywnie skre-
ślimy, ale wtedy nie wyłonimy mi-
strza, ani spadkowicza – zapewnił 
Svoboda. – I taki scenariusz skom-

plikuje nam m.in. sprawy 
związane z kluczem, na 
podstawie którego nomi-
nuje się zespoły z Fortuna 
Ligi do walki w europej-
skich pucharach – ocenił 
Svoboda. Z logicznego 
punktu widzenia wygra-
nymi najczarniejszego 
scenariusza – anulowania 
całego sezonu – są więc 
piłkarze ostatniego klu-
bu tabeli, FK Przybram. I 
odwrotnie – prowadzącej 
z przewagą ośmiu punk-
tów Slavii Praga powinno 
w fotelu lidera zależeć 
na dokończeniu sezonu. 
Tymczasem z obozu Sla-
vii odzywają się głosy, że 
mecze bez udziału wi-
dzów na trybunach (a to 
najbardziej prawdopo-
dobny scenariusz) tracą 
sens. Jan Nezmar, dyrek-
tor sportowy mistrza RC, 

Slavii Praga, poszedł jeszcze dalej 
w swoich dywagacjach. – Dograjmy 
ten sezon, ale tylko do 30. kolejki, a 
fazę dodatkową spiszmy na straty. 
Pojedynki w dodatkowej fazie se-
zonu generują głównie pieniądze 
dla właścicieli praw telewizyjnych. 
Postępujmy rozsądnie, zwłaszcza 
w obecnych czasach – stwierdził w 
tym tygodniu były znakomity na-
pastnik takich klubów, jak SFC Opa-
wa czy Slovan Liberec. I jak tu być 
mądrym? 

•••
Futbol jest jednym z ostatnich 

sportów w RC, które jeszcze nie 
skreśliły defi nitywnie szansy na 

dokończenie sezonu 
Dušan Svoboda, 

prezes Ligowej Asocjacji Piłkarskiej

● Jest parcie, żeby sezonu 2019/2020 
w Fortuna Lidze jeszcze nie spisywać na 
straty. Fot.	mfk	karvina

 NIŻSZE ROZGRYWKI PIŁKARSKIE 
RACZEJ NA „NIE”. W głównym ar-
tykule dzisiejszego wydania sportu 
piszemy o planach włodarzy profe-
sjonalnych rozgrywek piłkarskich w 
Republice Czeskiej. Tymczasem już 
w najbliższy wtorek rozstrzygną się 
defi nitywnie losy sezonu piłkarskiego 
na niższych szczeblach, od trzeciej 
ligi w dół. Werdykt, czy dograć czy 
też zakończyć przedwcześnie sezon, 
podejmą delegaci 7 kwietnia na nad-
zwyczajnym posiedzeniu FAČR (Pił-
karskiej Asocjacji Republiki Czeskiej). 
Głosy z naszego regionu pojawią się 
we wtorkowym, papierowym wyda-
niu gazety. Jak się dowiedzieliśmy 
nieofi cjalnie, najbardziej prawdopo-
dobny scenariusz zakłada anulowanie 
całego sezonu. 
WIMBLEDON TYLKO NA PLAY-
STATION. Zgodnie z oczekiwaniami 
swojego największego święta nie 
doczekają się w tym roku również 
tenisiści. W środę zapadła ofi cjalna 
decyzja w sprawie lipcowego wiel-
koszlemowego turnieju na kortach 
w Wimbledonie, który z powodu 
epidemii koronawirusa został odwo-
łany. W związku z tym 134. edycja 
najbardziej presti żowej imprezy 
tenisowej planety zostanie rozegra-
na w dniach 28 czerwca – 11 lipca 
2021 roku. „Naszym najważniejszym 
zadaniem jest dbanie o bezpieczeń-
stwo tych, którzy decydują o tym, że 
Wimbledon się odbywa, czyli brytyj-
skiej publiczności oraz gości z całego 
świata, naszych graczy, personelu, 
wolontariuszy, partnerów, kontra-
hentów i lokalnych mieszkańców. 
Chcielibyśmy podziękować wszyst-
kim, którzy kochają Wimbledon, 
za zrozumienie tych wyjątkowych i 
niewątpliwie bardzo trudnych oko-
liczności” – czytamy w oświadczeniu 
prasowym.
KOT: TO ZŁY POMYSŁ. Władze FIS 
(Międzynarodowej Federacji Narciar-
skiej) poinformowały, że odwołane z 
powodu pandemii koronawirusa mar-
cowe MŚ w lotach narciarskich zo-
staną rozegrane w grudniu tego roku. 
– Mogę potwierdzić, że MŚ w lotach 
znajdą się w kalendarzu FIS w grud-
niu. Zmagania powinny odbyć się w 
drugiej połowie grudnia, ale jeszcze 
przed świętami – powiedział rzecznik 
prasowy zawodów, Tomi Trbovc. Po 
zatwierdzonym terminie rozczarowa-
nia nie ukrywał reprezentant Polski, 
Maciej Kot. – To zły pomysł. Nie 
pamiętam lotów na mamucie już w 
grudniu – stwierdził Kot. – To będzie 
duże wyzwanie dla zawodników i tre-
nerów, bo odpowiednią dyspozycję 
będzie trzeba przygotować znacznie 
wcześniej. 
SZLACHETNY GEST PESZKI. Sła-
womir Peszko, jeden z niechlubnych 
bohaterów dawnej, ale wciąż nie-
przemilczanej „alkoholowej afery” 
w polskiej kadrze piłkarskiej, robi 
wszystko, żeby znów przekonać do 
siebie kibiców. Pochodzący z Jedlicza 
zawodnik włączył się do szlachetnej 
zbiórki na rzecz Samodzielnego Pu-
blicznego Pogotowia Ratunkowego 
w Krośnie, przekazując do licytacji 
pakiet dziesięciu koszulek piłkar-
skich. W tej kolekcji znajduje się 
m.in. dres upamiętniający jego 100. 
występ w barwach Lechii Gdańsk, 
a także koszulka reprezentacyjnego 
kolego Peszki, Kamila Grosickiego, w 
klubowych barwach Hull City.  (jb)



14  ♩ Głos   |   piątek   |   3 kwietnia 2020 ♩   15Głos   |   piątek   |   3 kwietnia 2020

PROGRAM TV

I N F O R M A T O R 

PIĄTEK 3 KWIETNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 10.35 Opowiadaj (s.) 11.30 AZ 
kwiz 12.00 Południowe wiadomości 
12.30 Sama w domu 14.00 Na tropie 
14.25 Reporterzy TVC 15.10 Podró-
żomania 15.40 Niezwykłe losy 16.35 
Łopatologicznie 17.30 AZ kwiz 18.00 
Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie 
jest mój dom? 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.10 Gliniarze i 
niemowlak (s.) 21.15 13. komnata Marka 
Vybornego 21.45 Wszystko-party 22.35 
Zawodowcy (s.) 23.30 Kryminolog (s.) 
0.30 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne przed-
szkole 9.00 UčiTelka 12.00 Japonia z 
lotu ptaka 12.50 Tajemnice ukryte pod 
powierzchnią 13.15 Królestwo natury 
13.40 Bohemia Incognita 13.55 Olbrzy-
mia pływająca platforma wiertnicza 
15.00 Chcesz mnie? 15.25 Gryzonie w 
natarciu 16.20 GEN – Galeria elity na-
rodu 16.35 Karkonosze 17.25 Wiedeń: 
rzesza, dynastia, marzenie 18.15 Przez 
Bałkany z Adamem Ondrą 18.45 Wie-
czorynka 18.55 Czeskie wsie 19.00 Kra-
ina dla pszczół 19.25 Powietrze to nasze 
morze 19.50 Wiadomości w czeskim 
j. migowym 20.00 Cudowna planeta 
20.55 Medyceusze: Władcy Florencji 
(s.) 21.55 Belfer (s.) 0.00 Najwspanial-
sza gra w dziejach (film) 2.00 Wojny 
światowe. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.50 Ulica (s.) 
9.45 Przychodnia w różanym ogrodzie 
(s.) 11.00 Co o tym sądzą Czesi 12.00 
Południowe wiadomości 12.35 Młody 
Sheldon (s.) 12.55 Przychodnia w róża-
nym ogrodzie (s.) 14.10 Mentalista (s.) 
15.55 Dr House (s.) 16.57 Popołudniowe 
wiadomości 17.25 Co o tym sądzą Czesi 
18.20 Comeback (s.) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Řachanda (bajka) 
22.25 R.I.P.D. Agenci z zaświatów (film) 
0.05 Mentalista (s.). 
PRIMA 
7.25 M.A.S.H. (s.) 9.25 Nakryto do stołu! 
10.25 Poproszę do tańca (film) 12.25 
Południowe wiadomości 12.30 Policja 
Hamburg (s.) 13.30 Gliniarz i prokura-
tor (s.) 14.30 Strażnik Teksasu (s.) 15.30 
Policja w akcji 16.30 Popołudniowe 
wiadomości 16.45 Policja w akcji 17.40 
Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości 
19.55 Top Star 20.15 Kochamy Czechy 
21.55 Ostateczna rozgrywka (film) 0.05 
Policja w akcji. 

SOBOTA 4 KWIETNIA 

TVC 1 
7.15 Pierwsze spojrzenie (film) 7.40 Jak 
Jaś uciekł z zamku (bajka) 8.20 Gejzer 
8.50 Durrellowie (s.) 9.35 Columbo (s.) 
11.05 Wszystko-party 12.00 Tydzień 
w regionach 12.25 Nasze hobby 13.00 
Wiadomości 13.05 Bliźnięta (bajka) 
14.10 O gruszkach uszatkach i jabłusz-
ku rogatku (bajka) 15.00 Ducháček to 
załatwi (film) 16.30 Serduszko (film) 
18.00 Co umiały nasze babcie, a o czym 
my zapomnieliśmy 18.25 Chłopaki w 
akcji 18.55 Prognoza pogody, wiadomo-
ści, sport 20.05 Cuda natury 21.20 Val-
mont (film) 23.35 Detektyw Endeavour 
Morse (s.) 1.05 Bolkoviny. 
TVC 2 
7.00 Maluszki (s. anim.) 7.05 Pszczółka 
Maja (s. anim.) 7.20 Baranek Shaun (s. 
anim.) 7.30 Studio Kolega 9.00 Na ro-
werowym szlaku 9.10 Nasza wieś 9.40 
Na muzycznym szlaku 10.05 Folklorika 

10.35 Wędrówki z parą 11.00 Lotnicze 
katastrofy 11.55 Film o filmie: Szarla-
tan 12.10 Pojedynek w słońcu (film) 
14.15 Szkocja – podróż po pustkowiach 
15.10 Podróż po północnym Kjongsan-
gu 15.40 Tajne życie psów 16.30 Przez 
Bałkany z Adamem Ondrą 17.00 Kame-
ra w podróży 17.50 Cudowna planeta 
18.45 Wieczorynka 18.55 Natura bez 
granic 19.20 Z Arthurem w poszukiwa-
niu słoni 19.50 Wiadomości w czeskim 
j. migowym 20.00 Wyzwolenie (film) 
21.35 November Man (film) 23.20 Me-
dyceusze: Władcy Florencji (s.) 0.20 
Dicte (s.). 
NOVA 
7.20 Looney Tunes Show (s. anim.) 
8.05 Kacze opowieści (s. anim.) 8.55 
Młody Sheldon (s.) 9.10 SuperStar 11.20 
Przyprawy 12.05 Dzwoń do TV Nova 
12.40 Poradnik domowy 13.50 Za-
mieńmy się żonami 15.15 Evan Wszech-
mogący (film) 17.00 Mumia powraca 
(film) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Uczeń czarnoksiężnika (film) 
22.20 American Pie: Zjazd absolwen-
tów (film) 0.25 Mumia powraca (film). 
PRIMA 
7.10 Meteor Monster Truck (s. anim.) 
7.25 M.A.S.H. (s.) 9.00 Autosalon.tv 
10.15 Grubasy ekstra 10.45 Kochamy 
Czechy 12.25 Zagadki kryminalne pan-
ny Fisher (s.) 14.55 Ranczo nowych po-
czątków (film) 16.55 Gdzie diabeł nie 
może (film) 18.55 Wiadomości 19.55 
Top Star 20.15 Mroczny Kraj (s.) 21.35 
Strach (film) 23.50 Miejsce zbrodni (s.) 
1.50 Borat: Podpatrzone w Ameryce, 
aby Kazachstan rósł w siłę, a ludzie żyli 
dostatniej (film). 

NIEDZIELA 5 KWIETNIA 

TVC 1 
6.00 Ciekawostki z regionów 6.25 
Światowcy 6.45 Ducháček to załatwi 
(film) 8.15 Uśmiechy Libušy Šafránko-
vej 8.55 Łopatologicznie 9.45 Kalen-
darium 10.00 Kamera na szlaku 10.35 
Obiektyw 11.05 Naszyjnik (s.) 12.00 Py-
tania Václava Moravca 13.00 Wiadomo-
ści 13.05 O głupiej żonie górnika (baj-
ka) 14.00 O wodnikach (bajka) 15.00 
Koniec semestru (film) 16.00 Słońce ze 
skóry (film) 17.25 List do ciebie 18.25 Co 
umiały nasze babcie, a o czym my za-
pomnieliśmy 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.10 Terrorystka 
(film) 21.40 168 godzin 22.15 Gabinet 
doktora Honzáka 22.55 Dziewczyna do 
zabicia (film) 0.35 Detektyw Endeavour 
Morse (s.). 
TVC 2 
7.20 Baranek Shaun (s. anim.) 7.30 Stu-
dio Kolega 9.00 Czechosłowacki tygo-
dnik filmowy 9.15 Poszukiwania czasu 
utraconego 9.35 Wielka Wojna Ojczyź-
niana 10.30 Alianci zdobywają Rzym 
10.40 Nie poddawaj się plus 11.05 
Nie poddawaj się 11.35 Chcesz mnie? 
12.00 Królestwo natury 12.25 Słowo 
na niedzielę 12.30 Magazyn chrześci-
jański 13.00 Przez ucho igielne 13.25 
Magazyn religijny 13.55 Na pływalni 
z Jaroslavem Petrem 14.20 Razem na 
granicy 14.50 Ludzkość: Nasza wspól-
na historia 15.35 Wielkie miłości 16.00 
Tajemnice Antarktydy 16.05 Lwy z 
namibijskiej pustyni 16.55 Wspaniałe 
amerykańskie miasta 17.50 Japonia 
z lotu ptaka 18.45 Wieczorynka 18.55 
Folklorika 19.20 Ciekawostki z regio-
nów 19.50 Wiadomości w czeskim j. mi-
gowym 20.00 Samuraj i kowboje (film) 
21.55 Zacisze z meblami (film) 23.30 
Katastrofa Challengera 0.15 Życie na 
górze masy plastycznej. 

NOVA 
7.20 Looney Tunes Show (s. anim.) 
8.05 Kacze opowieści (s. anim.) 8.55 
Młody Sheldon (s.) 9.10 Królewna Cali-
neczka (bajka) 10.20 Królewna Śnieżka 
(film) 12.10 Kopciuszek. W rytmie miło-
ści (film) 13.45 Król kosza (film) 15.45 
Pasujemy do siebie, kochanie? (film) 
17.50 Postrzyżyny (film) 19.30 Wiado-
mości, sport, pogoda 20.20 SuperStar 
22.20 Odłamki 22.50 Godziny szczytu 
III (film) 0.30 Pasujemy do siebie, ko-
chanie? (film). 
PRIMA 
7.00 M.A.S.H. (s.) 8.05 Natura pod 
lupą 9.15 Prima Zoom Świat 9.45 Gli-
niarz (s.) 11.00 Partia 11.45 Poradnik 
domowy 12.40 Poradnik Pepy Li-
bickiego 13.05 Poradnik Ládi Hruški 
14.00 Poradnik Pepy Libickiego 14.25 
Strach (film) 16.45 Bezva ženská na 
krku (film) 18.55 Wiadomości 19.55 
Top Star 20.15 Muzycy (film) 22.45 
John Stratton (film) 0.40 Ostateczna 
rozgrywka (film). 

PONIEDZIAŁEK 6 KWIETNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Durrellowie (s.) 9.50 
168 godzin 10.25 Gliniarze i niemowlak 
(s.) 11.30 AZ kwiz 12.00 Południowe 
wiadomości 12.30 Sama w domu 14.00 
Autostopowiczka 14.15 Dziewczyna do 
zabicia (film) 15.55 Napisała: Morder-
stwo (s.) 16.45 Podróżomania 17.15 AZ 
kwiz 17.40 Czarne owce 18.00 Wiado-
mości regionalne 18.25 Gdzie jest mój 
dom? 18.55 Prognoza pogody, wia-
domości, sport 20.10 Miejsce zbrod-
ni Pilzno (s.) 21.10 Pielęgniarki 21.55 
Reporterzy TVC 22.35 Na tropie 22.55 
Kryminolog (s.) 0.00 Zawodowcy (s.) 
0.50 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne przed-
szkole 9.00 UčiTelka 12.00 Szkocja 
– podróż przez pustkowia 12.50 Bohe-
mia Incognita 13.05 Kamera w podró-
ży 14.00 Świat według Pernsztejnów 
14.55 Tajne życie psów 15.45 Klucz 
16.15 Czechosłowacki tygodnik filmo-
wy 16.30 Ostatnie dni Jezusa Chrystu-
sa? 17.25 Piłka nożna dla rozwoju 17.55 
Ropojady (film) 18.15 Wielkie miłości 
18.45 Wieczorynka 18.55 Przez ucho 
igielne 19.20 Kawałek drewna 19.50 
Wiadomości w czeskim j. migowym 
20.00 Atlantyda: Dowód 20.55 Char-
les de Gaulle, lotniskowiec przyszłości 
21.55 Niewiniątka (film) 23.40 Telepa-
sja (film) 1.50 Queer. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Come-
back (s.) 9.55 Policja Modrava (s.) 11.00 
Co o tym sądzą Czesi 12.00 Południowe 
wiadomości 12.40 Młody Sheldon (s.) 
13.00 Przychodnia w różanym ogro-
dzie (s.) 14.10 Mentalista (s.) 16.00 Dr 
House (s.) 16.57 Popołudniowe wiado-
mości 17.35 Co o tym sądzą Czesi 18.30 
Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, sport, po-
goda 20.20 Spece (s.) 21.15 Telewizja 
Nova jest z wami 22.05 Zabójcza broń 
(s.) 23.00 Mentalista (s.). 
PRIMA 
7.25 M.A.S.H. (s.) 9.25 Nakryto do sto-
łu! 10.25 Przepis na miłość (film) 12.25 
Południowe wiadomości 12.30 Policja 
Hamburg (s.) 13.30 Gliniarz i prokura-
tor (s.) 14.30 Strażnik Teksasu (s.) 15.30 
Policja w akcji 16.30 Popołudniowe 
wiadomości 16.45 Policja w akcji 17.40 
Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości 
19.55 Top Star 20.15 Błękitny kod (s.) 
22.50 Tak jest, szefie! 23.55 Policja w 
akcji 1.50 Strażnik Teksasu (s.). 

I N F O R M AT O R

Tęskno tu jakoś, smutno, nijako,
choć taka piękna pora.
Nic nie odeszło, nic nie umarło,
tylko ten listek z jawora...  

	 	 	 	 	 H.	Jasiczek

Dziś, 3 kwietnia 2020, mija 20 lat od śmierci naszego 
Kochanego

śp. ALOJZEGO ADAMCA
z Suchej Górnej

O chwilę wspomnień proszą najbliżsi.	 GŁ-160

Rozmaite Twoje drogi wiodły Ciebie poprzez życie,
dziś idziemy w Twoje progi, by Cię uczcić należycie.
Niech Twoje lata w zdrowiu mijają
a wnuki radość sprawiają.

Dnia 30 marca 2020 obchodziła swój zacny jubileusz 70 
lat nasza Kochana Mamusia i Babcia

pani MARTA SIKOROWA
z Mostów koło Jabłonkowa

Z tej okazji najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, błogosławień-
stwa Bożego oraz wiele radosnych dni w kręgu rodzinnym życzą córki 
Barbara, Renata i Beata z rodzinami. 	 GŁ-171				

Sto lat, sto lat, sto lat niech żyje nam

pan LUDWIK KULA
były dyrektor Polskiej Szkoły Podstawowej w Gnojniku
Dużo opieki Matki Boskiej na każdy dzień oraz dużo 
zdrowia i miłości życzą żona i Kubuš.
	 GŁ-165

Nie tak bystro płynie rzeka,
jak nam prędko czas ucieka...

Dnia 5 kwietnia 2020 obchodzi swój zacny jubileusz ży-
ciowy – 90 lat

pan LUDWIK KULA
z Trzanowic

Z tej okazji dużo zdrowia, szczęścia i błogosławieństwa 
Bożego na dalsze lata życzą szwagierka Stefania oraz 
Darina, Marek i Marian z rodzinami.	 GŁ-161

DROGI MĘŻU BRONKU 
Żyj, nie licząc wcale lat, 
wciąż z humorem patrz na świat! 
Siłę ducha, myśli, nóg 
niech jak dotąd daje Bóg! 
Zawsze zdrowy, z lekarstw kpij 
i radośnie zawsze śnij! 
Niechaj młodość w duszy wre, 
ogrzewając życie Twe! 
Z okazji 70. urodzin życzenia składają żona Marta, cór-
ka Basia z Rysiem i syn Bronek z Olą oraz wnuczęta 
Doda, Aga, Maty, Kiki, Kaja, Nati i Adaś.	 GŁ-170

W dniu 5 kwietnia obchodzi swoje zacne dziewięćdziesiąte urodziny

szanowny pan LUDWIK KULA
Z tej okazji dużo zdrowia, szczęścia i błogosławieństwa Bożego na dalsze 
lata życzy za MK PZKO w Trzanowicach Halina Filipiec.
	 GŁ-166

Dnia 3 kwietnia 2020 obchodziłby 90. urodziny 

śp. WŁADYSŁAW POTYSZ 
z Mostów koło Czeskiego Cieszyna,

ostatnio zamieszkały w Karwinie

O chwilę wspomnień prosi siostra z rodziną.
	 GŁ-159

Dnia 5 kwietnia minie 2. rocznica śmierci

śp. JADWIGI SPERLING
emerytowanej nauczycielki z Cierlicka

Wszystkich, którzy Ją znali, o chwilę wspomnień i mo-
dlitwę proszą córka Basia i brat Józek z rodzinami.
	 GŁ-145

Dziś, 3 kwietnia 2020, mija 5 lat od śmierci naszego Ko-
chanego

śp. WIESŁAWA ORSZULIKA
ze Stonawy

O chwilę wspomnień i modlitwę proszą najbliżsi.
	 RK-023

I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana.
			 	 		 	 	 	 	 Rzym.	14,9

W środę, 1 kwietnia 2020, minęła  
1. rocznica śmierci naszej Kochanej 
Mamy

śp. ANNY WAŁACH
z domu Rusz, z Bystrzycy

W dniu 17 stycznia 2020 wspominali-
śmy również 1. rocznicę odejścia na-
szego Kochanego Ojca

śp. mgr. KAROLA WAŁACHA 
z Bystrzycy

Wszystkich, którzy Ich znali i zachowali w pamięci, o chwilę wspomnień 
i modlitwę proszą synowie z rodzinami.	 GŁ-167

Ostatniego dnia marca minęła 100. rocznica urodzin mojej Drogiej Mamy

śp. ANIELI MAROSZCZYKOWEJ
swoją ziemską pielgrzymkę ukończyła w roku 2012

O chwilę wspomnień prosi i zarazem dziękuje córka Helena.
	 GŁ-135

Dnia 8 kwietnia 2020 minie 100. rocznica urodzin 

śp. ANTONIEGO PIEKNIKA 
byłego kierownika polskich szkół podstawowych  

w Mostach koło Jabłonkowa i w Śmiłowicach

Tych, którzy Go znali, proszę o chwilę wspomnień i modlitwę.
	 GŁ-138

Pogrążeni w głębokim żalu zawiadamiamy wszystkich 
krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 30 marca 
2020 w wieku 89 lat zmarła nasza Kochana Mamusia, 
Teściowa, Babcia, Prababcia, Siostra, Szwagierka, Cio-
cia i Sąsiadka

śp. MARTA PYTLOWA
z domu Jaworski, zamieszkała w Trzyńcu

Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się  w najbliż-
szym kręgu rodzinnym w kościele rzymskokatolic-
kim w  Trzyńcu. Po obrzędzie kremacja w Ostrawie. 
W smutku pogrążona rodzina.	 GŁ-174

Z żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

śp. DANUTY WALCZYSKO
emerytowanej nauczycielki  

i wychowawczyni świetlicy szkolnej w Wędryni
Wyrazy szczerego  współczucia  rodzinie i najbliższym składa grono 
pedagogiczne Polskiej Szkoły Podstawowej im. Wisławy Szymborskiej 
w Wędryni.	 GŁ-172

Wyrazy głębokiego współczucia rodzinie i bliskim z powodu śmierci  

śp. ANDRZEJA WYGRYSA
składają Zarząd Główny PZKO oraz redakcja „Zwrot”.	 GŁ-168
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 www.glos.live
Aktualny serwis  

o Polakach na Zaolziu

Firmy budowlane
SWABUD (cz) i SWAKOŃ (pl)
Przyjmujemy zlecenia na  2020 rok  

w zakresie dociepleń budynków, 
poddaszy i wykonawstwa domów  
od fundamentów, wymiany okien.

Kontakt:  776 218 494, 774 085 874,  
774 085 874 (CZ)

+48 602 671 460 (PL)
e-mail: jozefswakon@onet.pl

Szybka i fachowa realizacja zleceń
Cieszyn, Puńcowska 93

www.swabud.cz G
Ł-
69
5

GŁ-096

Znajdź nas na 
Facebooku 

CO NA ANTENIE

POLSKIE AUDYCJE. po-pt. godz. 
19.05 Ostrawa 107,3 MHz i Trzyniec 
105,3 MHz.

CO W TERENIE

CZ. CIESZYN – Parafia NSPJ w 
Cz. Cieszynie informuje, że wy-
jazd do Częstochowy na Zawie-
rzenie w dniu 2 maja 2020 roku z 
powodu nadal trwającej pandemii 
koronawirusa został odwołany.

•••
PTTS „BŚ” – Zawiadamiamy 
członków i sympatyków naszego 
Towarzystwa, że wszystkie wy-
cieczki oraz imprezy zaplanowane 
do końca maja br. są z wiadomych 
przyczyn odwołane. Zapraszamy 
do odwiedzania naszych stron in-
ternetowych http://www.ptts-be-
skidslaski.cz/, na których przed-
stawiamy FOTOZAGADKI w cyklu 
„Przeżyjmy to jeszcze raz”. Zainte-
resowanym o przesłanie w formie 
elektronicznej kroniki BŚ, lata 
1922-38, 2010-16 podajemy adres 
mailowy: tadeusz.farnik@seznam.
cz. Życzymy wszystkim dużo zdro-
wia, sił i optymizmu do przetrwa-
nia niespokojnego czasu.

•••
SUCHA GÓRNA – MK PZKO za-
wiadamia, że planowany na  6 
czerwca 2020 Zjazd Absolwentów 
PSP w Suchej Górnej zostaje od-
wołany.
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• Dziś mamy dla naszych Czytelników kolejną propozycję. Archiwalna fotografi a ze zbiorów Jana Kubiczka przedstawia 
Wielki Połom w latach 70. 
Czekamy na propozycje współczesnego ujęcia. W gazecie zamieścimy pierwsze bądź najlepsze zdjęcie, jakie dostaniemy. Foto-
grafi e prosimy wysyłać na: dabkowski@glos.live bądź info@glos.live. Serdecznie zapraszamy do współpracy!

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

Tak było...

KRZYŻÓWKA KOMBINOWANA

Wśród autorów poprawnych rozwiązań zostanie rozlosowana książka. 
Rozwiązania prosimy wysyłać na e-mail: info@glos.live. Termin upływa 

w środę 15 kwietnia. Nagrodę książkową za poprawne rozwiązanie krzyżówki 
kombinowanej z 20 marca otrzymuje Elżbieta Wagner-Gąsior z Karwiny. Au-
torem dzisiejszej krzyżówki jest Jan Kubiczek.

Rozwiązanie krzyżówki kombinowanej z 20 marca: 
W OCZACH TKWI SIŁA DUSZY 

...tak jest

1 2

3 4

5 6

7 8 9 10

11

12 13

14 15

16 17 18 19

20

Rozwiązaniem krzyżówki jest cytat, którego autorem jest Paulo Coelho de Souza – brazylijski pisarz i 
poeta. 

POZIOMO:
1. jaskrawo ubarwiony owad znad jezior, stawów, 

np. świtezianka 
2. ludowy instrument muzyczny, mylnie utożsamia-

ny z dudami
3. urządzenie do określania położenia obiektów w 

głębi wód
4. odzyskanie sprawności fi zycznej, zdrowia
5. wyborczy lub elektryczny
6. arystokrata niższy rangą od hrabiego
7. drzazga pod paznokciem lub bolesne wspomnie-

nie
8. duży biały – w kinie, plazmowy lub ciekłokrysta-

liczny – w telewizorze
9. ptaki czczone w starożytnym Egipcie
10. Armando Maradona, duma argentyńskiego fut-

bolu
11. ROZWIĄZANIE DODATKOWE 
12. strażak bardzo wysokiej rangi
13. mieszkaniec Kastylii

14. imię Cembrzyńskiej
15. bajkowe stworzenie jakim jest Shrek
16. Adama lub niezgody
17. imię Newtona, autora trzech praw dynamiki
18. model Toyoty
19. szczyt w górach Hindukusz lub książę cieszyński 

Przemysław I 
20. wystawność, przepych, bogactwo.

PIONOWO: 
ABAKAN, AKTEON, ANDONE, ARNIKA, AWARIA, 
BARCIŚ, BRZDĄC, CHODÓW, DESZCZ, EDYTOR, 
ELIASZ, ENRICO, FASOLA, GRYPSY, ILIADA, 
INDYGO, KABAŁA, KOBALT, KOSARZ, KRYWAŃ, 
KTÓRYŚ, NAKRYĆ, OBROWO, OGNIWO, SABAŁA, 
ŚCIANA, WCZELE, WEIMAR, WRONKI, ZACISK, 
ŻYWIEC.

Wyrazy trudne lub mniej znane: 
ECHOLOKATOR, IBISY
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