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Najważniejsze, by wreszcie 
móc się spotkać 
REGION: W Republice Czeskiej nadal obowiązuje ścisłe ograniczenie liczby osób, które mogą się spotkać 
(do dwóch). To komplikuje między innymi plany polskich organizacji – nawet te dotyczące niedużych imprez 
plenerowych. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Sportowe „Beskid Śląski” mimo obostrzeń zainaugurowało we 
wtorek sezon turystyczny.

Danuta Chlup

Po zniesieniu zakazu prze-
kraczania granic powiatów 
członkowie „Beskidu” z ca-

łego Zaolzia mogli wybrać się na 
Filipkę – jednak z zachowaniem 
zasad sanitarnych, poruszając się 
na trasie dwójkami. W grupie zapo-
zowali jedynie do wspólnych zdjęć. 

Nieprzychylna prognoza pogo-
dy wielu „Beskidzioków” zraziła 
do wymarszu. Na szczyt Filipki 
dotarło w zimowych warunkach 
dziewięcioro uczestników. Byli to 
bez wyjątku mieszkańcy powia-
tu karwińskiego. Wytłumaczenie 
samo się nasuwało – w poprzed-
nich tygodniach nie mogli się w 
ogóle wybrać w Beskidy, dlatego 
złaknieni byli gór. Turyści z regio-
nu trzyniecko-jabłonkowskiego 
nadal w góry chodzili – indywi-
dualnie, małymi grupkami, ogra-
niczając trasy do okolic miejsca 
zamieszkania. 

Wanda Farnik, wiceprezes PTTS 
„Beskid Śląski” ds. turystyki, 
przypomniała, że w normalnych 
warunkach pierwszą wspólną wy-
cieczką w roku bywał noworoczny 
wymarsz na Skałkę.

– Wierzymy, że sytuacja wróci do 
normy i że znów będziemy mogli 
organizować wycieczki grupowe – 
zarówno wtorkowe, jak i sobotnie, 

że znowu bę-
dziemy mogli 
się spotykać 
– wyraziła na-
dzieję. 

T u r y ś c i , 
którzy dotar-
li na Filipkę, 
zapewniali, że 
podczas obo-
w i ą z u j ą c e g o 
od początku 
marca zakazu 
przekraczania 
granic powia-
tów oraz ogra-
niczenia tury-
styki i sportu 
do miejsc za-
m i e s z k a n i a 
nie siedzieli w 
domach, lecz 
poznawali naj-
bliższą oko-
licę. Marian 
Sodzawiczny z 
Cierlicka i Wła-
dysław Broda z 
Piotrowic – Marklowic Dolnych w 
maksymalnej mierze wykorzystali 
fakt, że ich gminy są dość rozległe. 

– Chodziłem na wycieczki po 
okolicach Cierlicka – na Babią 
Górę, na Kościelec. Ale brakowało 
mi wspólnych wypadów, grupy ko-
legów – mówił Sodzawiczny. 

– Bardzo często chodzę na wy-
cieczki z „Beskidem Śląskim” i bar-
dzo to lubię, bo tu są sami fajni lu-
dzie – nawiązał Broda. – Natomiast 
dzięki sytuacji pandemicznej mo-
głem poznać bliżej okolice Piotro-
wic. Zawsze chodziłem po górach, 
po innych miejscowościach i do-

piero teraz przemierzyłem wzdłuż 
i wszerz całe Piotrowice, dotarłem 
do miejsc, które miałem pod no-
sem, a których często nie znałem. 

Najbliższe wycieczki „Beskidu” 
będą organizowane podobnie jak 
ta na Filipkę – nie będzie wspólnej 
trasy i godziny spotkania na szczy-

cie, turyści powinni iść parami z 
zachowaniem odstępów. W sobotę 
odbędzie się rajd na Ostry, który w 
poprzednich latach organizowa-
ny był tradycyjnie w poniedziałek 
wielkanocny.

Ciąg dalszy na stronie 4

•••

Chętnie byśmy coś zorganizowali, ale na razie 
się nie da. Nie tylko, żeby zarobić, ale przede 

wszystkim, żeby się spotkać. Bo tego naprawdę 
wszystkim już brakuje

Adam Kolasa, 

prezes MK PZKO w Łomnej Dolnej

• Mała grupa członków „Beskidu Śląskiego” zainaugu-
rowała sezon na Filipce. W grupie zapozowali jedynie 
do wspólnych zdjęć. Więcej zdjęć na str. 4. 
Fot. DANUTA CHLUP



2  ♩ Głos   |   piątek   |   16 kwietnia 2021WIADOMOŚC I

bi  mar@glos.live

W OBIEKTYWIE...

piątek

sobota

niedziela

dzień: 1 do 2 C 
noc: 2 do 1 C 
wiatr: 2-3 m/s

dzień: 1 do 3 C 
noc: 3 do 2 C 
wiatr: 1-2 m/s

dzień: 2 do 6 C 
noc: 6 do 5 C 
wiatr: 0-1 m/s

Od roku Ministerstwo Zdrowia walczy nie tylko z koro-
nawirusem w naszym kraju, ale także ze zdrowym roz-
sądkiem. Obowiązkowe maseczki w trakcie uprawiania 
sportu czy na spacerze po górach były jednym z wielu 
absurdów, które zmieniający się jak skarpetki szefowie 

resortu wprowadzali do naszego życia. Nie poddaję w wątpliwość bez-
pieczeństwa w czasach zarazy, sensownych obostrzeń mających pro-
wadzić do obniżenia liczby zakażeń, ale jeśli chodzi o kwestie zwią-
zane ze zdrowym stylem życia, większość pomysłów z teczki resortu 
zdrowia to typowe bramki samobójcze strzelone w stanie kompletnej 
dezorientacji. Najnowszy pomysł Petra Arenbergera, czwartego mi-
nistra zdrowia na przestrzeni siedmiu miesięcy, wpisuje się w ten 
klimat idealnie, z bolesnym skutkiem dla sportu amatorskiego w RC. 
Jeszcze w ubiegły piątek amatorscy sportowcy żywili nadzieję, że w 
tym tygodniu będą mogli rozpocząć w miarę regularne treningi, bo za 
takie można było uznać zajęcia w grupie po 20 osób. Plany naszkico-
wane przez poprzednika Arenbergera, Jana Blatnego, szybko jednak 
spaliły na panewce, pozostawiając za sobą ciągnącą się smugę rozcza-
rowania. Z chaotycznej komunikacji dowiedzieliśmy się w poniedzia-
łek, że uprawiający sport na świeżym powietrzu dzieci i dorośli muszą 
przestrzegać dziesięciometrowego dystansu, a w zajęciach może brać 
udział tylko sześć grup po dwie osoby. To w zasadzie uniemożliwia 
powrót sportów zespołowych, które z defi nicji nastawione są na ze-
spół, a nie sztucznie sformowane dwuosobowe grupy. Jednak nawet 
w popularnym tenisie ziemnym, chcąc trenować debla, czyli grę 
podwójną, trzeba będzie zrezygnować z gry na siatce, która notabene 
w deblu ma kluczowe znaczenie. Pandemiczne zasady uprawiania, a 
raczej podkopywania amatorskiego sportu kłują w oczy w kontekście 
zapełnionych po brzegi supermarketów, gdzie nikt nie musi prze-
strzegać bezpiecznej odległości 10 metrów, o dwuosobowych grupach 
nie wspominając. Widać wyraźnie, które grupy lobbystyczne mają w 
pandemii największą siłę przebicia.  

DZIŚ...

16
kwietnia 2021

Imieniny obchodzą: 
Benedykt, Bernadeta, 
Julia
Wschód słońca: 5.54
Zachód słońca: 19.38
Do końca roku: 259 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Sapera
Przysłowia: 
„Kiedy w kwietniu słonko 
grzeje, 
rolnik nie zubożeje”

JUTRO...

17
kwietnia 2021

Imieniny obchodzą: 
Klara, Robert
Wschód słońca: 5.52
Zachód słońca: 19.39
Do końca roku: 258 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Doceniania Męża
Dzień Płyty Winylowej
Przysłowia: 
„Jak w kwietniu mróz, 
to na pagórku siana wóz”

POJUTRZE...

18
kwietnia 2021

Imieniny obchodzą: 
Bogumiła, Bogusława, 
Ryszard
Wschód słońca: 5.50
Zachód słońca: 19.41
Do końca roku: 257 dni
(Nie)typowe święta:
Narodowy Dzień Czytania 
Pisma Świętego
Przysłowia:
„Mokre dni kwietnia 
zazwyczaj wróżą, 
że w lecie będzie owoców 
dużo”

ZDANIEM... Janusza Bi  mara

POGODA

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

BOGUMIN
Magistrat pozyska od 
maja do robót publicz-
nych nowych 47 bezro-
botnych. Część z nich 
poszerzy ekipę sprząta-
jącą miasto m.in. dzięki 
projektowi Urzędu Pracy 
celującemu w młode 
osoby z wykształceniem 
podstawowym. To dobra 
wiadomość, ponieważ 
miasto od pewnego cza-
su boryka się z brakiem 
pracowników do robót 
publicznych wynikającym 
z ograniczonego dofi nan-
sowania ze strony Mini-
sterstwa Pracy i Spraw 
Socjalnych. W związku z 
tym pod koniec ub. roku 
mogło zatrudnić tylko 20 
takich osób, choć były już 
takie lata, kiedy o porzą-
dek w mieście troszczyło 
się ich nawet 200.
 (sch)

HAWIERZÓW
Na terenie miasta po-
wstaną w tym roku trzy 
duże parkingi na 300 
miejsc. Budowa pierwsze-
go ruszy w drugiej poło-
wie bm. Chodzi o parking 
dla 117 aut w pobliżu kina 
letniego. Kolejne dwa 

zosta-
ną wybu-
dowane 
na terenie 
byłej Szkoły 
Podstawowej 
przy ul. Mánesa 
oraz przy Majakow-
skiego. Pierwszy 
z nich pomieści 90 
samochodów, drugi 
77. Realizacja całe-
go przedsięwzięcia 
będzie kosztować ok. 22 
mln koron. (sch)

 KARWINA
Wraz z zakończeniem 
stanu wyjątkowego 
wszystkie autobusy ko-
munikacji miejskiej oraz 
międzymiastowe kursują 
w pełnym zakresie. Wa-
kacyjny rozkład jazdy 
obowiązuje już tylko na 
liniach Karwina – Czeski 
Cieszyn oraz Karwina 
– Orłowa – Pietwałd – 
Ostrawa. Powodem jest 
znaczący ubytek pasaże-
rów.
 (sch)

WĘDRYNIA
Uczniowie miejscowych 
szkół polskiej i czeskiej 

doczekają się prawdopo-
dobnie już w przyszłym 
roku szkolnym nowych 
warsztatów. Powstaną 
one w tym samym miej-
scu, gdzie wcześniej były 
stare, dawno niedziałają-
ce już warsztaty szkolne. 
Nienadający się do użytku 
budynek zostanie zburzo-
ny, a w jego miejscu zo-
stanie wzniesiony nowy, 
wyposażony m.in. w dru-
karki 3D, tokarki i frezar-
ki. Prace mają ruszyć w 
czerwcu br., ich zakończe-
nie przewidywane jest na 
marzec roku przyszłego. 
Koszt inwestycji wyniesie 
6 mln koron, 90 proc. 
pokryje dotacja Minister-
stwa Rozwoju Regional-
nego RC. (sch)

KARWINA

WĘDRYNIA

Papież Franciszek
podczas homilii w Niedzielę Miłosierdzia Bożego

CYTAT NA DZIŚ

•••

Dla Boga nikt nie jest pomyłką, 

nikt nie jest bezużyteczny, nikt 

nie jest wykluczony

BOGUMIN

HAWIERZÓW

We wtorek 13 kwietnia 
w Polsce obchodzony 
był Dzień Pamięci Ofi ar 
Zbrodni Katyńskiej. 
Hołd zamordowanym 
przez NKWD polskim 
ofi cerom oddali 
tego dnia również 
reprezentanci polskiej 
społeczności na 
Zaolziu. 

Witold Kożdoń

Przy pomniku ofi ar II wojny 
światowej na Konteszyńcu w 
Czeskim Cieszynie pojawiły się 

wieńce i znicze od Rodziny Katyńskiej, 
Kongresu Polaków w RC oraz Polskie-
go Związku Kulturalno-Oświatowego. 
Jak co roku odśpiewano tam również 
„Rotę”.

W skromnej uroczystości wziął 
udział płk Jarosław Przybysławski, 
attaché obrony Ambasady RP w Pra-
dze, a także przedstawiciele Kon-
sulatu Generalnego RP w Ostrawie. 

– Konsulat wspiera Rodzinę Katyńską 
w RC już od momentu jej powstania. 
Pomagamy przy tym nie tylko w dzia-
łaniach upamiętniających kolejne 
rocznice, ale również w codziennej 

Pamięć jest potrz

• Ponad 4 mln zł będzie kosztować remont i przebudowa dawnego budynku 
Straży Granicznej w Jasnowicach, w którym powstać ma Centrum Muzyki 
Karpat. Urząd Gminy w Istebnej otrzymał na ten cel rządowe wsparcie z fun-
duszu przeciwdziałania COVID-19 dla gmin górskich.  (Ox.pl)
Fot. Ox.pl
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Rozwój na węglu
Władze Stonawy podpisały ze 
spółką OKD nową umowę okre-
ślającą zasady wydobycia węgla 
w kopalni ČSM, ostatniej czynnej 
kopalni na tym terenie. Zgodnie 
z ustaleniami, gmina uzyska kom-
pensatę w wys. 13 mln koron oraz 
będzie miała wolną rękę w sprawie 
gruntów, na których do tej pory 
obowiązywał zakaz budowy. 
– Planowane wydobycie nie będzie 
dotykało obszarów już zabudo-
wanych, a co jest jeszcze bardziej 
istotne dla rozwoju wioski, w nie-
których częściach gminy pojawią 
się nowe możliwości zabudowy. W 
nowym planie zagospodarowania 
przestrzennego chcemy uwzględnić 
powstanie nowych domów jed-
norodzinnych na Nowym Świecie, 
prócz tego zakładamy uzbrojenie 
terenu na Dolanach, naprzeciwko 
czeskiej szkoły podstawowej – 

przekonuje wójt Stonawy Andrzej 
Feber. Mniej korzystny dla miesz-
kańców będzie natomiast sam fakt, 
że gmina dając zgodę na wydo-
bycie, zobowiązała się tolerować 
jej skutki uboczne. Stąd obietnica 
spółki OKD wypłacenia w zamian 
za to 13-milionowej kompensaty 
oraz ponoszenia kosztów wyrzą-
dzonych szkód górniczych oraz 
rekultywacji terenu. 
Według Febra, gmina wykorzy-
sta kompensatę na programy dla 
mieszkańców w zakresie służby 
zdrowia, pomocy społecznej oraz 
wczasów zdrowotnych dla dzieci. 
Deklaruje również wsparcie dla 
budowy strefy przemysłowej, jako 
że pojawili się już pierwsi zaintere-
sowani wykorzystaniem obiektów 
jednej z zamkniętych kopalń w 
celach uruchomienia produkcji w 
branży przemysłu lekkiego. (sch)

•••
Polska przedłużyła obostrzenia
Od najbliższego poniedziałku dzieci 
wrócą do przedszkoli i żłobków, 
jednak większość pozostałych zasad 
bezpieczeństwa epidemicznego 
została w Polsce przedłużona do 
25 kwietnia. Dodatkowo, do 3 maja 
zamknięte pozostaną hotele i pen-
sjonaty. Za to od 19 kwietnia będzie 
dozwolony sport w obiektach spor-
towych na świeżym powietrzu.
– Podjęliśmy decyzję o przedłużeniu 
restrykcji o tydzień. Przedłużenie 
ma jeden wyjątek: od najbliższego 
poniedziałku dzieci będą mogły 
wrócić do przedszkoli i żłobków – 
oświadczył w środę na konferencji 
prasowej minister zdrowia Adam 
Niedzielski. Oznacza to, że nadal 
pozostają zamknięte centra i galerie 
handlowe (z wyjątkiem m.in. skle-
pów spożywczych, aptek i drogerii, 
salonów prasowych, księgarni), wiel-

kopowierzchniowe sklepy meblowe 
i budowlane, a także teatry, kina, 
muzea i galerie sztuki. Z kolei „aby 
nie było dylematów związanych 
z podejmowaniem decyzji co do 
majówki” do 3 maja zostały przedłu-
żone restrykcje dotyczące hoteli i 
obiektów noclegowych.
Komentując aktualną sytuację 
epidemiczną w Polsce Adam Nie-
dzielski stwierdził natomiast, że od 
ostatnich dwóch tygodni maleje 
liczba osób testowanych na koro-
nawirusa. – Apogeum trzeciej fali, 
jeśli chodzi o liczbę zachorowań, 
mieliśmy w poprzednich tygodniach. 
Teraz ta fala przetacza się przez 
szpitale. Każdego dnia przybywają 
pacjenci wymagający hospitalizacji, 
dlatego przedłużamy obowiązujące 
obostrzenia do 18 kwietnia – dodał 
minister.  (wik)

•••
Autobusem w Beskidy
Spółka transportowa 3ČSAD uru-
chomiła nowe połączenia autobu-
sowe z Beskidami. Kursować będą, 
począwszy od jutra, w każdą sobotę 
i niedzielę.
Autobus, który zawiezie turystów 
do Ostrawicy pod Łysą Górę, 
rozpocznie kurs o godz. 7.15 na 
dworcu autobusowym w Karwinie-
-Frysztacie. Po drodze zatrzyma się 
na trzech przystankach w Orłowej-
-Lutyni, czterech w Hawierzowie, a 
następnie przez Żermanicę, Luczy-
nę, Noszowice, Raszkowice, Janowi-
ce i Frydlant nad Ostrawicą dotrze 
o godz. 9.13 do Ostrawicy. W drogę 
powrotną autobus wyruszy o godz. 
16.30 i w dwie godziny później 
dotrze tą samą trasą do Karwiny. 

Druga autobusowa linia tury-
styczna 3ČSAD połączy Orłową z 
Łomną Górną. Z dworca autobu-
sowego w Orłowej-Lutyni będzie 
odjeżdżać o godz. 8.00, po drodze 
zatrzyma się w Karwinie, Czeskim 
Cieszynie, Trzyńcu, Wędryni i Ja-
błonkowie, by później stanąć już 
na każdym przystanku w Łomnej 
Dolnej i Górnej. Czas przejazdu 
potrwa godzinę i czterdzieści 
minut. Kurs powrotny będzie 
miał odjazd o godz. 15.00. Bliż-
sze informacje można znaleźć na 
www.3csad.cz.
Turysta zapłaci za przejazd w jed-
nym kierunku 50 koron, bilet ulgo-
wy kosztuje tylko 12 koron. 
 (sch)

R E G I O N

Rys. JAKUB MRÓZEK

W SKRÓCIE

KRESKĄ MALOWANE

ebna dla przyszłości

pracy organizacji na rzecz popu-
laryzacji wiedzy o zbrodni katyń-
skiej – mówiła konsul generalna 
RP w Ostrawie Izabella Wołłej-
ko-Chwastowicz. – Uczestnic-

two w tym krótkim i skromnym 
wydarzeniu odzwierciedla zaś 
szacunek, jakim Polacy żyjący na 
Zaolziu darzą swoich bohaterów – 
dodała.

– Musimy przestrzegać wszel-
kich obostrzeń epidemicznych, 
musimy też jednak pamiętać. Nic 
nie może nam przeszkodzić w od-
daniu hołdu pomordowanym w 
Katyniu – mówił z kolei Jan Ryłko, 
prezes Zarządu Rodziny Katyń-
skiej w RC, którego dziadek jest 
jedną z ofi ar sowieckiej zbrodni. 
– Ostatnią informacją, jaką moja 
babcia otrzymała na jego temat, 
była kartka z Ostaszkowa. Po la-
tach babcia pokazała mi niemiec-
ką książkę z 1943 r. ze zdjęciami 
międzynarodowej komisji, która 
badała miejsce zbrodni. Wówczas 
nie można było o tym mówić gło-
śno, na szczęście przyszły czasy, 
kiedy można, a nawet trzeba o tym 
mówić – stwierdził prezes Rodziny 
Katyńskiej.

Halina Pijarska, wiceprezes Za-
rządu Rodziny Katyńskiej w RC, 
również przekonywała, że minio-
ne czasy były bardzo trudne i zo-
stawiły piętno na jej ojcu i cioci. 
Babcia zawsze powtarzała, że wie, 
że to nie żadni Niemcy. Dziadek 
jest na liście ofi ar Katynia, a my 
pielęgnujemy pamięć o tym tra-
gicznym wydarzeniu. Pamięć jest 
ważna nie tylko dla nas. Jest waż-
na również, by podobne okrucień-
stwa i zbrodnie nie powtórzyły się 
w przyszłości – tłumaczyła Halina 
Pijarska. 

• Hołd polskim ofi cerom zamordowa-
nym przez Sowietów oddał m.in. płk 
Jarosław Przybysławski, a  aché obrony 
Ambasady RP w Pradze. 
Fot. WITOLD KOŻDOŃ

45
tys. euro ma kosztować kolejny wspólny projekt Jastrzębia-Zdroju i Karwiny. Otrzyma on wsparcie Euroregionu „Śląsk 
Cieszyński” i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W rezultacie w sąsiedztwie Żelaznego Szlaku Rowerowego po-
wstaną punkty do ładowania rowerów oraz stacje naprawcze. 
Żelazny Szlak Rowerowy prowadzi przez pogranicze polsko-czeskie, a konkretnie przez pięć gmin, trzy polskie: Godów, Ja-
strzębie-Zdrój i Zebrzydowice oraz dwie czeskie: Karwinę i Piotrowice koło Karwiny. Jego główna pętla liczy 55 kilometrów 
długości, ale w terenie rowerzyści mają do wyboru kilka alternatywnych tras. Najkrótsza z nich ma zaś 34 km.
Wkrótce Żelazny Szlak Rowerowy wzbogaci się również o nową infrastrukturę turystyczną. Jak informuje miasto Jastrzę-
bie-Zdrój, na tamtejszym odcinku powstaną dwie stacje do ładowania rowerów elektrycznych (o napięciu 230V) oraz dwie 
samoobsługowe stacje do naprawy rowerów. Cztery zewnętrzne ładowarki będą z kolei ulokowane w Karwinie. Projekt za-
kłada ponadto promocję atrakcji przyrodniczo-kulturowych znajdujących się w bliskim sąsiedztwie szlaku, m.in. historycznej 
dzielnicy Jastrzębia-Zdroju z zabytkowym Parkiem Zdrojowym, Parku Boženy Němcowej w Karwinie, Uzdrowiska Darków czy 
„karwińskiego morza”. (wik)

Przyszły minister 
u prezydenta
Nowym czeskim ministrem 

spraw zagranicznych ma 
być socjaldemokrata Jakub 
Kulhánek. Zastąpi odwołane-
go kolegę partyjnego Tomáša 
Petříčka. Wczoraj rano kandydat 
spotkał się z premierem Andre-
jem Babišem, po południu z pre-
zydentem Milošem Zemanem. 
Według słów prezydenta, Kul-
hánek zostanie mianowany mi-
nistrem w środę 21 kwietnia. Do 
tej pory poprowadzi resort spraw 
zagranicznych wicepremier Jan 
Hamáček. 

Kulhánek od lat należy do gro-
na najbliższych współpracowni-
ków kierownictwa ČSSD, był do-
radcą byłego premiera Bohuslava 
Sobotki, obecnie jest bliskim 
współpracownikiem Hamáčka. 
Opozycja krytykuje nominację 

Kulhánka na stanowisko ministra 
spraw zagranicznych ze względu 
na jego działalność w chińskiej 

spółce CEFC Europe oraz brak 
potrzebnego w tym resorcie do-
świadczenia. (dc)

• Jakub Kulhánek w środę przejmie MSZ. Fot. mat. prasowe
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Najważniejsze, by 
wreszcie móc się spotkać
Dokończenie ze strony 1

Aktualna sytuacja stawia 
pod znakiem zapytania 
różne tradycyjne wiosen-

no-letnie imprezy polskich orga-
nizacji, nawet te kameralne. 

– W maju miewamy smażenie 
jajecznicy, we wrześniu święto 
ziemniaka „Kobzolszoł” – przy-
pomina Irena Kołek, prezes 
Miejscowego Koła Polskiego 
Związku Kulturalno-Oświatowe-
go w Czeskim Cieszynie-Sibicy. 
– Czy któraś z tych imprez odbę-
dzie się w tym roku? Nie potrafię 
odpowiedzieć na to pytanie. Maj 
mamy za pasem. Jeżeli tylko bę-
dzie można się spotkać w grupie 
i jeżeli przepisy sanitarne nie 
będą na tyle ostre, że przy sma-
żeniu jajecznicy trudno było-
by je zachować, zorganizujemy 
imprezę. A do września, mam 
nadzieję, sytuacja się poprawi i 
ustabilizuje. 

Jeżeli latem będzie można 
urządzać imprezy wypoczynko-
we dla dzieci, Dom Polski PZKO w 
Sibicy będzie przez kilka tygodni 
zajęty. Zarezerwowane są już ter-
miny na półkolonie „Wesoła na-
uka” i „Wakacje na Zaolziu”. Kołu 
przyniesie to dochód – jedyny w 
warunkach, kiedy nie ma imprez. 

PZKO-wcom z Łomnej Dolnej 
udało się w ub. roku, w okresie 
poluzowanych obostrzeń, urzą-
dzić smażenie jajecznicy. W tym 
roku zarząd Koła nie ma żad-
nych konkretnych planów, czeka 
na rozwój sytuacji. 

– Właśnie kontaktowałem się 
telefonicznie z niektórymi człon-
kami. Chętnie byśmy coś zorgani-
zowali, ale na razie się nie da. Nie 
tylko, żeby zarobić, ale przede 
wszystkim, żeby się znowu spo-
tkać. Bo tego naprawdę wszyst-
kim już brakuje – powiedział 

wczoraj „Głosowi” pre-
zes Adam Kolasa. 

Podobnie przyznał 
Piotr Brzezny, prezes 
MK PZKO w Orłowej-
-Lutyni. Liczy na to, 
że w drugiej połowie 
czerwca uda się zor-
ganizować „Wianki”. 
– Wszystko zależy 
od liczby osób, któ-
re będą mogły prze-
bywać razem. Nawet 
jeżeli nie dałoby się 
zaprosić zespołów, na-
wet jeżeli nie mogły-
by wystąpić dzieci ze 
szkoły, chcielibyśmy 
„Wianki” zorganizo-
wać, aby się spotkać. 
Wszystkim nam bra-
kuje kontaktów spo-
łecznych – przekonuje 
działacz.  (dc)

Filipka skąpana w śniegu

• Wtorkowa „wyprawa” Beskidu Śląskiego odbyła się w iście zimowych warunkach.

• Celem była Filipka. 
Zdjęcia: DANUTA CHLUP

Kolejna porcja puchu
W górach nadal panuje zima. W ostatnich dniach opady śniegu w Beskidach były na tyle obfi te, że sprawiały 
problemy turystom. Ratownicy górscy ostrzegają, że zapowiadane sobotnie ocieplenie nie będzie automatycznie 
oznaczało poprawy warunków.

Danuta Chlup, Witold Kożdoń

Turystka w wieku 66 lat i jej 
córka utknęły w środę w 
głębokim śniegu kilometr 

od rozdroża na Małym Połomie. 
Młodsza z kobiet ok. godz. 17 za-
dzwoniła na telefon alarmowy Po-
gotowia Górskiego z informacją, że 
jej matka jest całkowicie wyczerpa-
na marszem po nieprzetartym szla-
ku i nie ma sił, aby iść dalej. 

– Z naszej stacji na Jaworowym 
wyruszyliśmy na pomoc turystkom 
pojazdem terenowym, lecz w koń-
cu musieliśmy dotrzeć do nich 
na nartach alpinistycznych. W 
tej części Beskidów leżało ok. 
pół metra śniegu, w tym 30 cm 
świeżego – opisał okoliczności 
interwencji ratownik Marcel 
Svoboda. 

Po odnalezieniu kobiet ra-
townicy ustalili, że starsza pani 
jest wychłodzona i wyczerpa-
na. Na sankach zwieźli ją do 
terenówki. Młodsza turystka 
dotarła tam o własnych siłach. 
Obie zwieziono do doliny, gdzie 
przed wycieczką zaparkowały 
samochód. 

Ratownicy górscy już od po-
czątku tygodnia ostrzegali przed 
lekceważeniem obfi tych opadów. 

– Wszyscy turyści planujący wy-
cieczki w góry powinni to uwzględ-
nić. W takich warunkach łatwo 
przecenić siły i utknąć w trudno 
dostępnym terenie – zwracał uwa-
gę Radan Jaškovský, naczelnik Po-
gotowia Górskiego Beskidy. 

Według czwartkowych poran-
nych informacji meteorologicz-
nych w okolicach Jaworowego po-
krywa śnieżna wynosiła 40-60 cm, 
termometr wskazywał 3 stopnie 

mrozu, gęsta mgła mocno utrud-
niała widoczność. Na Łysej Górze 
było nawet 130 cm śniegu. 

– Jeszcze w piątek ma sypać 
śnieg, może spaść dalszych 30-40 
cm. W tych warunkach zalecamy, 
aby w weekend w ogóle nie chodzić 
w wyższe partie gór, piesze poru-
szanie się po graniach, bez rakiet 
śnieżnych czy nart alpinistycz-
nych, będzie bardzo trudne. W do-
datku ciężar mokrego śniegu może 
łamać gałęzie, co grozi wypadkiem 
– ostrzegł Svoboda w rozmowie z 
„Głosem”.

Bardzo trudne warunki panują 
na szlakach turystycznych w Be-
skidach także po polskiej stronie 
granicy. W wyższych partiach gór 
spadło w tym tygodniu nawet po-
nad pół metra śniegu. Nic więc 
dziwnego, że ratownicy Grupy Be-
skidzkiej Górskiego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego w Szczyr-
ku również apelują do turystów o 
ostrożność.

– W Beskidach śnieży od wtor-
ku. Wszędzie zrobiło się biało, ale 
im wyżej, tym śniegu jest więcej. 

Warunki na szlakach są trudne i 
bardzo trudne. Śnieg jest mokry i 
śliski. Do tego w wyższych partiach 
gór wieje silny wiatr. Występuje 
pełne zachmurzenie – informował 
Łukasz Dunat, ratownik dyżurny 
Grupy Beskidzkiej GOPR w Szczyr-
ku.

– W tym tygodniu spadło u nas 
około pół metra śniegu. O tym, 
jaka jest sytuacja, można się prze-
konać, zaglądając na nasz profi l na 
Facebooku – usłyszeliśmy z kolei w 
popularnym także wśród turystów 
z Republiki Czeskiej schronisku na 

Stożku Wielkim w Wiśle. – W 
ostatnich dniach turystów jest 
u nas mniej, ale nie wiadomo, 
czy wpłynęła na to zimowa po-
goda, czy obowiązujący nadal 
lockdown. Ci natomiast, któ-
rzy jednak nas odwiedzają, są 
raczej dobrze wyekwipowani. 
W efekcie ratownicy GOPR od 
dawna nie musieli interwenio-
wać w naszej okolicy – przeko-
nywali gospodarze obiektu.

Około metra śniegu zalega z 
kolei w okolicach schroniska na 
Klimczoku – jednego z najwy-
żej położonych turystycznych 
obiektów w Beskidzie Śląskim. 

– Podobna sytuacja zdarza się jed-
nak regularnie – stwierdził Zdzi-
sław Kukla, dzierżawca schroniska. 
Zapewnił przy tym, że górale są 
przyzwyczajeni, iż biało może się 
zrobić nawet w maju. – Natomiast 
turystycznie kwiecień to dla nas 
całkowicie martwy sezon, zwłasz-
cza że kolejka linowa na Szyndziel-
nię przechodzi właśnie wiosenny 
przegląd techniczny. Dlatego teraz 
– gdy dodatkowo spadł śnieg – od-
wiedza nas w ciągu dnia ledwie kil-
ka osób. 

●●●

Piesze poruszanie się 
po graniach, bez rakiet 

śnieżnych czy nart 
alpinistycznych, będzie 

bardzo trudne
Marcel Svoboda, 

ratownik górski

• Interwencja Pogotowia Górskiego pod 
Małym Połomem. 
Fot. Pogotowie Górskie Beskidy
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Co lockdown zabrał 
nastolatkom?
Uczniowie klas 6.-9. szkół podstawowych od czterech miesięcy nie chodzą do szkoły i jak na razie nic nie 
wskazuje na ich powrót do ławek. Czy już teraz widoczne są tego skutki, czy dopiero później dadzą znać o sobie? 
Rozmawiamy z doradcą ds. wychowania i profi laktyki zachowań ryzykownych w szkole, nauczycielką Polskiej 
Szkoły Podstawowej w Hawierzowie-Błędowicach Danutą Kulą.

Beata Schönwald 

Czego potrzebuje nastolatek do 
prawidłowego rozwoju, a co traci, 
siedząc zamknięty w domu?
– Potrzebuje oparcia w jasno okre-
ślonych granicach. Musi mieć obok 
siebie kogoś, kto nim pokieruje. 
Najlepiej, kiedy takim człowiekiem 
godnym zaufania jest rodzic lub 
nauczyciel, choć w tym wieku rolę 
przewodników często odgrywają 
np. trenerzy sportowi. Z drugiej 
strony potrzebuje również wol-
ności, poczucia, że może o czymś 
samodzielnie zadecydować i że 
istnieje świat, w którym czuje się 
dobrze, bo nie składa się z samych 
tylko zakazów i ograniczeń. Myślę, 
że nastolatkom właśnie tej wolności 
bardzo teraz brakuje. A także wspól-
nych przeżyć, spotkań, wspólnych 
lekcji wychowania fi zycznego, kó-
łek zainteresowań… Chociaż to 
często sprawa indywidualnego po-
dejścia i usposobienia, to jednak 
zauważam duże różnice w zależno-
ści od wieku dziecka. Inaczej prze-
żywają lockdown dzieci na pierw-
szym stopniu szkoły podstawowej, 
inaczej uczniowie klas szóstych i 
siódmych, a jeszcze inaczej ósmo- i 
dziewiątoklasiści. 

Na czym polega ta różnica?
– Maluchom bardzo brakuje szko-
ły – ukochanej pani nauczycielki, 
która jest dla nich autorytetem, 
wychowawczyni w świetlicy, wspól-
nych zajęć, bieganiny po długim ko-
rytarzu szkolnym. Świadczy o tym 
chociażby to, że w poniedziałek 
pojawiły się w szkole jak jeden mąż 
wszystkie dzieci pierwszego stop-
nia bez względu na to, że musiały 
poddać się testowi i mieć założoną 
maseczkę. Wśród szósto- i siód-
moklasistów nie ma już tego entu-
zjazmu i wydaje mi się, że właśnie 
oni najmniej cierpią z tego powo-
du, że szkoła od czterech miesięcy 
działa zdalnie. W sumie jest fajnie, 
bo można w piżamce pójść na lek-
cję, można wstać o ósmej i od razu 
usiąść przed komputerem. Z jednej 
strony może to być niepokojącym 
sygnałem utraty pewnych nawyków 
społecznych, z drugiej jednak stro-
ny obserwuję, że pomimo wszelkich 
ograniczeń i niedogodności dzieci 
nadal potrafi ą być niezwykle ak-
tywne. Na lekcjach tryskają energią, 
pomysłami, są otwarte na nowe me-
tody nauczania. Po tym zaś, jak na 
przerwach jest gwarno, widzę, jak 
wiele nadal ich łączy, jak dużo mają 
sobie do powiedzenia i jak potra-
fi ą być bezpośredni, jakby nie było 
między nimi ekranu i kilkukilome-
trowej odległości. 

W klasach 8. i 9. już tego nie ma?
– Absolutnie! Przynajmniej nie w 
naszej szkole. Na lekcjach jest ci-
cho jak makiem zasiał. Wielu z nich 

wyłącza kamerkę, do czego zresztą 
mają prawo. Na przerwach podob-
nie brakuje rozmów. Każdy w poje-
dynkę czeka na kolejną lekcję. Jakby 
nic już ich nie łączyło. Przez te trzy-
dzieści lat, które spędziłam w szkole 
jako nauczycielka, obserwuję, że w 
normalnych warunkach zwykle w 
połowie klasy ósmej dochodzi do 
połączenia elementów męsko-dam-
skich. Zaczyna zacierać się podział 
na „eee, chłopcy” i „eee, dziewczy-
ny”. Dziewczyny z chłopakami za-
czynają się na nowo porozumiewać, 
znajdują wspólny język i wspólne 
tematy. Dziewczynie nie jest już głu-
pio usiąść obok chłopaka, zawiązują 
się między nimi naturalne koleżeń-
stwa. Teraz, kiedy szkoła funkcjo-
nuje on-line, trudno mi powiedzieć, 
czy ten proces, który właśnie teraz 
opisałam, w ogóle się odbywa. W 
każdym razie w odróżnieniu od klas 
6. czy 7. nie widzę połączenia wspól-
nych sił klasowych, problem stwa-
rza nawet praca w grupach. Oni wolą 
pracować indywidualnie, każdy za 
siebie. Z tego, co słyszę od ich ro-
dziców, wynika, że tracą motywację 
do nauki. Ja jednak o wiele bardziej 
boleśnie odczuwam ich brak moty-
wacji do pielęgnowania wspólnych 
więzi koleżeńskich.

Czym pani sobie tłumaczy tak od-
mienne podejście 12-, 13-latków i 
ich o rok, dwa lata starszych kole-
gów?

– W ósmej i dziewiątej klasie nasto-
latki tracą pewną naturalność, nie 
chcą już pokazywać swoich emocji. 
Wiele rzeczy, które do tej pory były 
normalne, teraz traktowane są w 
kategoriach „obciachu”. Poza tym 
w klasie dziewiątej młodzież bar-
dziej się skupia na przyszłości, na 
tym, żeby zdać egzaminy wstępne 
do upatrzonej przez siebie szkoły 
średniej. Myślę, że nie jest szczęśli-
wym rozwiązaniem, że te egzaminy 
zostały przesunięte aż na początek 
maja. Uczniom w niczym to nie po-
maga, tylko pogłębia stres. Oni mają 
wrażenie, że już i tak nie zrobią żad-
nego postępu, tylko drepczą w miej-
scu w oczekiwaniu na egzamin.

Czy szkolny doradca ds. wychowania 
i profi laktyki ma szansę zaobserwo-
wania na odległość jakiejś anomalii 
wśród uczniów?
– Zdarza się, że kiedy zadaję pracę 
w grupie, zauważam, że niektóre 
osoby odsuwane są na margines 
i przeciwnie, ktoś woli pracować 
sam, a nie z innymi. To sygnał, że 
relacje w klasie nie są takie, jak być 
powinny. Do takich sytuacji docho-
dzi, oczywiście, również na lekcjach 
w szkole. Jednak różnica polega na 
tym, że w trybie on-line jest trudniej 
znaleźć przyczynę takich zachowań 
i im zaradzić. Jako pewne zagroże-
nie postrzegam też to, że ucznio-
wie klas 6. i 7. bardzo wiele czasu 
poświęcają na gry komputerowe. Z 
jednej strony ta wspólna pasja ich 
scala jako grupę, z drugiej komplet-
nie ich pochłania. Starsi natomiast 
nie wpuszczają mnie już do swoje-
go świata, w związku z czym to, co 
dzieje się poza lekcjami, pozostaje 
dla mnie tajemnicą. Pewnym kie-
runkowskazem dla nauczyciela 
może być praca pisemna na dany 
temat. Uczniom łatwiej jest przelać 
na papier swoje uczucia i spostrze-
żenia, niż otwarcie o nich mówić. Ja 
akurat uczę języka czeskiego, więc 
mogę korzystać również z takich 
narzędzi. 

Obecnie jesteśmy świadkami pewnej 
sprzeczności. Polega ona na tym, że 
do tej pory odganialiśmy młodzież od 

smar  onów i tabletów, a teraz prze-
konujemy ich, że w trybie on-line 
można robić praktycznie wszystko – 
uczyć się, spotykać, słuchać koncer-
tów, zwiedzać muzea… Wydaje mi 
się jednak, że w świecie wirtualnym 
czyha na młodzież o wiele więcej 
niebezpieczeństw niż samo złapanie 
koronawirusa? Czy rozmawiacie o 
nich? 
– W szkole organizujemy specjalne 
spotkania np. na temat bezpiecz-
nego i niebezpiecznego Internetu. 
W grudniu, zanim szkoły zostały 
zamknięte, zdążyliśmy je jeszcze 
przeprowadzić. Plusem takich spo-
tkań jest to, że prowadzą je funk-
cjonariuszki policji, co w oczach 
młodzieży podnosi rangę i wiary-
godność przekazywanych informa-
cji. Prócz tego regularnie organizu-
jemy spotkania nt. szykanowania 
w cyberprzestrzeni oraz prawa i 
odpowiedzialności prawnej. O wie-
lu potencjalnych zagrożeniach, 
w tym również dotyczących sfery 
intymnej, rozmawiamy też np. na 
lekcjach wychowania rodzinnego. 
Lockdown przynosi jednak wiele 
nowych problemów, dlatego jako 
doradca ds. wychowania i profi -
laktyki zachowań ryzykownych w 
szkole trzymam rękę na pulsie i 
na bieżąco dokształcam się w tym 
zakresie. Oczywiście, też w trybie 
on-line. 

Być może pod koniec maja lub w 
czerwcu uczniowie drugiego stopnia 
wrócą do szkoły. Co będzie wtedy 
ważniejsze – intensywna nauka 
szkolna czy działania integracyjne, 
takie jak np. popularne w tym okre-
sie wycieczki szkolne?
– Jestem za tym, żeby ważniejsze 
były te drugie działania. Myślę, że 
relacje wśród nastolatków bardzo 
ucierpiały w trakcie lockdownu i 
być może nie zawsze uda się je w 
pełni odbudować. A wiadomo prze-
cież, że to, co przeżywamy w szkole, 
pozostaje na całe życie jako trwała 
wartość. Dlatego uważam, że po 
powrocie do szkoły powinniśmy 
pozwolić młodzieży na odrobienie 
zaległości przede wszystkim w sfe-
rze wzajemnych stosunków. 

W RC uczniowie drugiego stopnia 
szkół podstawowych nie chodzą 
do szkoły już od 18 grudnia. Od 
ub. poniedziałku mogą brać udział 
w konsultacjach organizowanych w 
grupach do 6 osób dziewiątoklasiści 
oraz ci uczniowie, którzy nie radzą 
sobie z nauką. Z kolei od przyszłego 
poniedziałku ze szkolnych konsulta-
cji będzie mogła korzystać również 
młodzież szkół średnich. Warunki 
będą obowiązywały takie same jak w 
przypadku podstawówek, czyli naj-
wyżej 6-osobowe grupy, uczniowie 
ostatnich klas oraz zagrożeni oceną 
niedostateczną.

•••

O wiele bardziej 

boleśnie odczuwam 

brak motywacji 

do pielęgnowania 

wspólnych więzi 

koleżeńskich

• Danuta Kula prowadzi lekcje on-line w 
szkolnej bibliotece.Fot. BEATA SCHÖNWALD
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● Dla grupy Tomahawk tworzenie to odkrywanie, a wizualne stylizacje są ważną częścią całego projektu.

Jak pisał Haruki 
Murakami, przyjaciele, 
z którymi zabijamy czas, 
to właśnie prawdziwi 
przyjaciele. W gronie 
muzycznych przyjaciół 
grupie Tomahawk 
należy się w moim domu 
szczególne miejsce. 
Zapraszam do lektury 
nowego Pop Artu.

313
Janusz Bitt mar

RECENZJE

CO SZEPTANE

TOMAHAWK – 
Tonic Immobility

Piękna fortepianowa coda w utworze 
„Epic” z albumu „The Real Thing” 
(1989) formacji Faith No More była 
jednym z rozruszników, które na prze-
łomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku 
formowały moje gusty muzyczne. Po 
amerykańskiej formacji łączącej w 
swojej muzyce rock z hip-hopem i me-
talem, zaszufl adkowanej ongiś do ka-
tegorii „crossover”, pozostały świetne 
płyty (ostatnia „Sol Invictus” z 2015 
roku) i nadzieja, że kolejne jeszcze po-
wstaną, muzycy ofi cjalnie nie zawie-
sili bowiem działalności. Póki co fani 
mogą się raczyć licznymi ubocznymi 
projektami poszczególnych członków 
zespołu. Największą aktywność w tej 
materii wykazuje bez dwóch zdań 
wokalista Mike Patton. Tomahawk 
to jeden z jego wielu pomysłów na 
zabawę ze słuchaczem znudzonym 
tradycyjnym rockowym brzmieniem. 
„Tonic Immobility” jest najnowszą, 
piątą płytą w dyskografi i zespołu. Al-
bumem o idealnych proporcjach.
Tomahawk miałem okazję zobaczyć 
na żywo przy okazji poprzedniej 
trasy koncertowej do płyty „Oddfel-
lows” (2013). Zastałem wówczas gru-
pę w najbardziej szalonym rockowym 
wcieleniu, przywołującym momen-
tami skojarzenia ze zwariowanym 
eklektycznym kabaretem Franka Zap-
py. Nowe wcielenie Mike’a Pattona za-
chowuje wszystkie cechy nieobliczal-
ności, podróż muzyczną krainą „Tonic 

Immobility” jest niemniej atrakcyjna 
również dla nieprzygotowanego słu-
chacza. Tematycznie album wpisuje 
się w klimat ostatnich trudnych dla 
świata miesięcy. Patton porusza w 
tekstach tematy samotności, izolacji 
w czasach pandemii i wynikających 
z tego problemów psychicznych. An-
tidotum na dziwny świat nie znaleźli 
ani Czesław Niemen, ani Madonna, 
nie znalazł go również Patton, bo na-
wet nie próbował. W otoczeniu rześ-
kich gitarowych riff ów, odważnych 
skoków stylistycznych, wspomnie-
nie ostatniego roku wywołuje raczej 
uśmiech na twarzy. Patton – będący 
skądinąd w doskonałej formie – w 
swoich wokalnych porywach przy-
pomina królewskiego błazna pró-
bującego złagodzić oblicze porażki. 
Dwanaście utworów znajdujących się 
na płycie odzwierciedla zaś tuzin róż-

nych nastrojów. Aż chce się słuchać 
tej płyty w nieskończoność, próbując 
przy okazji odgadnąć diagnozę na-
szych problemów.
„Tonic Immobility” jest najbardziej 
przemyślaną płytą w karierze for-
macji. W pierwszych czterech ka-
wałkach wprawdzie jeszcze nic na to 
nie wskazuje, na początku muzycy 
serwują nam bowiem potężną porcję 
brudnego grania z pogranicza hard-
coru, ale począwszy od ukrytego pod 
numerem 5. „Business Casual” album 
robi się coraz ciekawszy aranżacyj-
nie. „Tatoo Zero” rozpoczyna się od 
smętnej doom metalowej nuty, prze-
chodząc po chwili w wyszczekiwane 
rapowe zwrotki przeplatane gitaro-
wym slalomem i kończąc w zaskaku-
jący sposób – w momencie, którego 
nikt by się raczej nie spodziewał. 
Psychodeliczny „Howlie” uderza w 

wyobraźnię podobnie, jak pierwsze 
albumy Pink Floyd, a Patton jest na 
przemian Doktorem Jekkylem i Pa-
nem Hydem. Wokalne popisy w tym 
czterominutowym utworze wywołują 
ciarki na plecach, uważajcie więc na 
siebie. I to nie koniec genialnych mo-
mentów. „Sidewinder” jest mozaiką 
soulowej namiętności i prog-rocka z 
muzycznych kartek King Crimson. W 
fi nale tego utworu Patton wznosi się 
na swoje wokalne wyżyny, przypomi-
nam zatem, uważajcie na siebie po raz 
drugi. „Recoil”, przedostatni temat 
albumu, cechuje nie tylko typowa dla 
Tomahawk huśtawka nastrojów, ale 
też piękna, poszarpana linia basowa 
i stylizowany na pop śpiew Pattona. 
Każda nuta w tej piosence ma swoje 
uzasadnienie, razem tworząc kompo-
zycję doskonałą. W przypadku Toma-
hawk tworzenie to odkrywanie. 

BREGOVIĆ: TAKICH LUDZI 
JAK KRAWCZYK SIĘ NIE ZAPO-
MINA. To nieodżałowana strata 
dla polskiej muzyki. 5 kwietnia 
w wieku 74 lat zmarł Krzysztof 
Krawczyk, jeden z  najwybitniej-
szych polskich wokalistów, le-
genda polskiej sceny muzycznej. 
Kondolencje dla rodziny Kraw-
czyka napływają z  całej Polski, 
a dołączają do nich również fani 
rozsiani po całym świecie. Pio-
senkarza w pięknych słowach 
wspomina m.in. Goran Bregović, 
który z Krawczykiem – otwartym 
na różne gatunki muzyczne – 
miał okazję w przeszłości współ-
pracować. – On był niezwykły. 
Był tak daleko od show-bizne-

sowych stereotypów. Poznałem 
osobę, z którą mogłem jechać na 
wakacje nad morze czy w góry. 
W show-biznesie to się rzadko 
zdarza – powiedział Goran Bre-
gović. –  Takich ludzi jak on się 
nie spotyka. Może jestem za dłu-
go w show-biznesie, może znam 
zbyt wielu ludzi, ale spotkanie 
z nim jest jedną z najpiękniej-
szych pamiątek z mojego życia – 
podkreślił urodzony w Sarajewie 
Bregović. Owocem przyjaźni był 
wspólny album „Daj mi drugie 
życie” wydany w 2001 roku. Na 
płycie znalazł się m.in. przebój 
„Mój przyjacielu”. 
Pogrzeb Krzysztofa Krawczyka 
odbył się 10 kwietnia i miał cha-

rakter państwowy. W 
ostatniej drodze, obok 
żony Ewy i rodziny, to-
warzyszyli artyście także 
byli członkowie zespołu 
Trubadurzy, a słowo 
Boże przeczytał bliski 
przyjaciel Krawczyka, 
aktor Daniel Olbrychski. 
KOLEJNA ZAPOWIEDŹ 
NOWEJ PŁYTY ZAWIA-
ŁOW. W Internecie po-
jawiła się wyczekiwana, 
wspólna piosenka Da-
wida Podsiadły i Darii 
Zawiałow zatytułowana 
„Za krótki sen”. Utwór 
jest drugą singlową za-
powiedzią nowej płyty 
piosenkarki – „Wojny i 
Noce”, której premiera 
została zaplanowana na 

11 czerwca. W rozmowie z Barto-
szem Sąderem z Onet.pl wokalist-
ka zdradziła kilka szczegółów do-
tyczących nowej muzyki. – To dla 
mnie znów coś zupełnie nowego, 
bo jeszcze nigdy nie miałam go-
ścia na swojej płycie. Ogromnie 
się cieszę, że to Dawid właśnie 
zgodził się być tym pierwszym 
– stwierdziła artystka. W war-
stwie brzmieniowej płyta będzie 
utrzymana w modnej ostatnio 
stylistyce lat 80. – Jeśli chodzi o 
brzmienia lat 80., do naszej twór-
czości przyszły już wraz z albu-
mem „Helsinki”, czyli ponad dwa 
lata temu. „Nie dobiję się do Cie-
bie”, „Szarówka”, „Gdybym miała 
serce” czy „Punk Fu” to utwory 

inspirowane stricte latami 80. 
Wydaje mi się, że „Szarówka” była 
pierwszym utworem zaczerpnię-
tym z lat 80., który był grany w 
mainstreamowych rozgłośniach 
radiowych. Nasz fl irt z francuską 
elektroniką i syntezatorami w po-
łączeniu z gitarami nadal trwa, 
ale przy tym albumie trochę go 
uwspółcześniliśmy.
JANIS WINEHOUSE CHCE ZA-
CHOWAĆ PAMIĘĆ O CÓRCE. 
To już pewne. Powstanie nowy 
film dokumentalny o wokalist-
ce Amy Winehouse, zmarłej 23 
lipca 2011 roku w wieku 27 lat 
z powodu zatrucia alkoholem. 
Jedna z najbardziej utalentowa-
nych brytyjskich artystek bory-
kała się też z uzależnieniem od 
narkotyków. Matka, Janis Wi-
nehouse, opowie historię swojej 
córki w nowym filmie dokumen-
talnym BBC z okazji 10. rocznicy 
śmierci piosenkarki. Jak czyta-
my w oficjalnej notatce praso-
wej, walcząca ze ztwardnieniem 
rozsianym Janis obawia się, że 
postępująca choroba sprawi, że 
wkrótce nie będzie już pamiętać 
córki. Chce zachować w pamięci 
wspomnienia, a kolejny doku-
ment to idealny pomysł. Film, 
którego roboczy tytuł brzmi 
„Amy Winehouse: 10 Years On”, 
nie jest pierwszym dokumen-
tem o piosenkarce. W 2015 roku 
w reżyserii Asifa Kapadii po-
wstał głośny film „Amy”, zdo-
bywca Oscara dla najlepszego 
filmu dokumentalnego.  

● Krzysztof Krawczyk (8. 9. 1946-5. 4. 2021). 
Fot. ARC
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Fot. ARC rodziny 

D L A  D Z I E C I

WITAMY

KRZYŻÓWKA SZKOLNA

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.

Ekologiczne 
czytanie nad Olzą
W maju w Czeskim Cieszynie będzie się czytało – przede 
wszystkim o przyrodzie, o ekologicznym podejściu do naszej 
planety. Biblioteka Miejska zaprasza w dniach 15-22 maja na 
fes  wal literacki „Czytanie nad Olzą”. Już teraz można wziąć udział 
w  konkursach. 

Danuta Chlup

W programie festiwalu 
znalazły się zarówno 
spotkania i warsztaty 

dla dzieci, jak i dla młodzieży oraz 
dorosłych. Bibliotekarz František 
Szymczysko z oddziału dla dzieci 
biblioteki przy ul. Havlíčka za-
chęca do uczestnictwa w warsz-
tatach i konkursach. Te, które nie 
będą mogły odbyć się na żywo, 
zostaną przeprowadzone on-line. 

W poniedziałek 17 maja w go-
dzinach przedpołudniowych w 
bibliotece na Havlíčka spotka 
się z dziećmi Agnieszka Dąbrow-
ska – bibliotekarka z Jaworzna, 
polonistka, teatrolog, która od 
lat prowadzi z dziećmi warszta-
ty literackie. W piątek 21 maja w 
tej samej bibliotece ma się odbyć 
spotkanie z polską pisarką Kata-
rzyną Vanevską, autorką popu-
larnych książek z cyklu „Kto to 
puka” oraz „Ach, te zwierzaki!”. 
Razem z dziećmi będzie odkry-

wała „eko-tropy” w świecie wiel-
kiej sztuki. 

– W naszej bibliotece mamy 
kilka książek tej autorki. Prze-
znaczone są dla młodszych dzie-
ci – mówi František Szymczysko. 

Dla dzieci przeznaczone bę-
dzie także środowe (19 maja) 
przedpołudniowe spotkanie 
autorskie w kawiarni „Avion” z 
pochodzącym z Czeskiego Cie-
szyna Bogdanem Trojakiem i 
jego książką „Safíroví ledňáčci a 
glutaman”.  

• Przed fes  walem literackim bibliotekarze oddziału dla dzieci przy ul. Havlíčka przygotowali dla czytelników solidną porcję 
książek o tematyce ekologicznej. Fot. FRANTIŠEK SZYMCZYSKO

Teodor Chmiel urodził się 29 września ub. roku w Trzyńcu. Ważył 
2730 g i mierzył 46 cm wzrostu. Jest pierwszym synem Stefanii i Ada-
ma Chmielów. Rodzinka mieszka w Czeskim Cieszynie. 

Imię Teodor jest greckiego pochodzenia. Oznacza „dar Boży”, „daro-
wanego przez Boga”. Słowiańskimi odpowiednikami imienia są Bog-
dan, Bohdan oraz staropolski Bożydar. Jedną z najbardziej znanych 
postaci noszących to imię był amerykański prezydent Theodore Ro-
osevelt.  (dc)

Rozwiązanie krzyżówki, której głównym tematem jest szkoła, 
przeczytacie pionowo na ciemniejszym tle. Rozwiązania nadsy-
łajcie na adres e-mail: danuta.chlup@glos.live w terminie do 26 
kwietnia. 

1. Pokój zajmowany przez nauczycieli jakiegoś przedmiotu
2. Na lekcjach tego przedmiotu uczycie się o ciężarze, gęstości sub-

stancji, grawitacji i innych prawach natury 
3. Główne miasto w danym państwie
4. Przymiotnik od rzeczownika klasa
5. Zakończenie
6. Nauczyciel języka angielskiego
7. Pomoże ci w narysowaniu równej linii. 
8. Może być klasyczna do pisania kredą lub interaktywna.  (dc)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Już teraz możecie wziąć udział w konkursach towarzyszących fes  walowi „Czytanie nad 
Olzą”. Pierwszy z nich – „Jestem EKO” – skierowany jest do uczniów klas 8. i 9. oraz szkół 
średnich w Czeskim Cieszynie. Zadaniem jest opracowanie kampanii promującej poprawę 
sytuacji ekologicznej w mieście. Drugi konkurs pt. „EKOposzukiwania” ma charakter gry miej-
skiej dla rodziców z dziećmi o tematyce ekologicznej. Instrukcje i karty do gry można odebrać 
w dowolnej wypożyczalni czeskocieszyńskiej biblioteki. Szczegółowe informacje o konkur-
sach znajdziecie na stronie internetowej fes  val.knihovnatesin.cz. Oba trwają do 7 maja, 
ogłoszenie wyników zaplanowano na 17 maja – w dniu inauguracji fes  walu.
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Piernikowe 
cuda
Wszystko zaczęło się od telefonu Henryki Żabińskiej. 
Była długoletnia przewodnicząca Sekcji Kobiet PZKO 
zachęcała mnie, abym obejrzała na Facebooku piernikowe 
cuda Wandy Michalik z Hażlacha, a w szczególności 
cieszyńskie stroje z piernika. Dodała, że panie z naszych 
klubów kobiet robią wspaniałe rzeczy, ale takich pierniczków 
– strojów jeszcze nie widziała. 

Danuta Chlup

Wytwory Wandy Michalik fak-
tycznie zachwycają – nie tylko 
te zainspirowane cieszyńskim 
folklorem, ale także pierniczki z 
obrazkami ukwieconej łąki, z de-
koracjami przypominającymi ko-
ronki, hafty krzyżykowe i ażuro-
we. Wystarczyła chwila rozmowy 
z panią Wandą, aby zrozumieć, 
że jej pierniczki nieprzypadkowo 
kojarzą się z haftami i obrazami. 
– Kiedyś dużo haftowałam i ma-
lowałam akwarele – wyjaśnia 
emerytka z Hażlacha. Akwarele 

te można obejrzeć w Interne-
cie. Najczęściej pojawiają się na 
nich motywy kwiatów w stono-
wanych, łagodnych odcieniach. 
Pani Wanda nie lubi krzykliwych, 
jaskrawych barw – ani na obra-
zach, ani na piernikach. 
Pierniczkami postanowiła się 
zająć po przejściu na emeryturę, 
traktując to jako nowe wyzwanie, 
a zarazem sensowny i kreatywny 
sposób na wykorzystanie wol-
nego czasu. Nie uczestniczyła 
w żadnych kursach, uczyła się 
metodą prób i błędów. Dobie-
rając wzory, korzystała z hafto-
wych i malarskich inspiracji, z 
Internetu, a nawet z ilustracji w 
książkach dla dzieci, które czyta 
wnukom. 
Nim zaczęła piec pierniczki w 
kształcie elementów stroju cieszyń-
skiego, zdążyła dobrze poznać 
ten strój. W młodości tańczyła 
w zespole ludowym, później wła-

snoręcznie wyhaftowała żywotek 
cieszyński córce na konfi rmację. 
Odpowiedni kształt piernika 
uzyskuje, kombinując foremki w 
kształcie serca różnej wielkości: 
żywotek z kabotkiem powstaje z 
serca i dwóch pół-serc w miejscu 
rękawów. Na suknię ma osobną 
foremkę. 
W podobny sposób, kombinu-
jąc foremki – tworzy różne inne 
kształty, zwłaszcza zwierzęta, na 
przykład wielkanocne zające czy 
lubiane przez dzieci legendarne 
jednorożce. 
Niektóre pierniczki przypo-
minają obrazy. Wanda Mi-

chalik przekonuje, że malowanie 
na lukrze jest zdecydowanie trud-
niejsze od malowania na kartce. 
Do pomalowania pierniczków trze-
ba większego wyczucia i cierpliwo-
ści niż do akwareli. 

– Wystarczy, aby na pędzlu było 
odrobinę więcej wody, a już robi 
się dziura w lukrze i piernik jest 
zepsuty. Z kolorami też jest trud-
niej – kiedy maluję akwarelę i 
mieszam dwa kolory, to wiem, 
że wyjdzie mi określony nowy 
kolor. Przy malowaniu na lukrze 

to nie jest takie proste. 
Trzeba dużo cierpliwości, 
nie można się poddawać. 
Czasem udaje się uzyskać po-
żądany efekt dopiero za któ-
rymś z kolei razem – tłumaczy 
twórczyni. 
Ważne jest, 
a b y 

osiągnąć odpowiednią gęstość lu-
kru – do pokrywania większych po-
wierzchni musi być bardziej lejący, 
do tworzenia małych detali – gęst-
szy. Na dobry lukier nie ma recep-
ty, ważne jest doświadczenie. 

– Moja mama piekła zawsze 
pyszne kołacze. Kiedy pyta-
łam ją, jak zrobić dobre ciasto 
na „kołocz”, odpowiadała mi: 
„Dziołcho, na oko”. Teraz ja ro-
bię tak lukier, „na oko” – śmieje 
się pani Wanda. 
Przypomina, że także dobre cia-

sto jest ważne. Prawdziwy pier-
nik musi być początkowo twar-
dy, dopiero po czasie mięknie. 
– Zawsze się śmieję, kiedy ktoś 
pisze, że ma przepis na piernik, 
który jest od razu miękki. Guzik 
prawda! To nie jest w takim ra-
zie piernik – twierdzi moja roz-
mówczyni. 
Dodaje jeszcze jedną cieka-
wostkę – czasem wzory, które 
ludziom wydają się skompliko-
wane, są dla niej proste w wyko-
naniu – i odwrotnie. 
– Mam taką serię „haftowane 
twarze”. Robiłam Marilyn Mon-
roe, Freddiego Mercury’ego, 
Michaela Jacksona. Są z pier-
nika, ale wykonanie przypomi-
na haft krzyżykowy. To bardzo 
żmudna praca, ponieważ każ-
dy niewłaściwie naniesiony 
punkt powoduje, że twarz staje 
się niepodobna do oryginału – 
przyznaje Wanda Michalik. 

Najprostsze – a przy tym bar-
dzo efektownie wyglądające 
– są dla niej pierniczki z obraz-
kami kwitnącej łąki. Łąka to do-
wolność, kwiaty mogą rosnąć 
sobie, jak chcą.
– Nawet mak czy chaber można 
umieścić nisko, bo może być 
przecież złamany – śmieje się 
pani Wanda. 
Piecze i dekoruje pierniczki dla 
własnej przyjemności, dla ro-
dziny, znajomych, czasem dla 
Urzędu Miasta w Cieszynie jako 
przedmioty promocyjne (robiła 
na przykład pierniki w kształ-
cie Wieży Piastowskiej i Rotun-
dy św. Mikołaja). Sprzedaje je 
w Hażlachu czy w Zamarskach, 
skąd pochodzi, na jarmarkach 
świątecznych. Nie myśli o pro-
dukcji na dużą skalę, pierniki 
to dla niej pasja i przyjemność, 
nie sposób na zarabianie i bicie 
rekordów. 

•••
Malowanie na lukrze nie jest takie proste. 
Czasem udaje się uzyskać pożądany efekt 

dopiero za którymś z kolei razem

• Wanda Michalik maluje także akwarele.

Piernikowe 

Wszystko zaczęło się od telefonu Henryki Żabińskiej. 
Była długoletnia przewodnicząca Sekcji Kobiet PZKO 
zachęcała mnie, abym obejrzała na Facebooku piernikowe 
cuda Wandy Michalik z Hażlacha, a w szczególności 
cieszyńskie stroje z piernika. Dodała, że panie z naszych 
klubów kobiet robią wspaniałe rzeczy, ale takich pierniczków 

snoręcznie wyhaftowała żywotek 
konfi rmację. 

Odpowiedni kształt piernika 
uzyskuje, kombinując foremki w 
kształcie serca różnej wielkości: 
żywotek z kabotkiem powstaje z 
serca i dwóch pół-serc w miejscu 
rękawów. Na suknię ma osobną 

W podobny sposób, kombinu-
jąc foremki – tworzy różne inne 
kształty, zwłaszcza zwierzęta, na 
przykład wielkanocne zające czy 
lubiane przez dzieci legendarne 

to nie jest takie proste. 
Trzeba dużo cierpliwości, 
nie można się poddawać. 
Czasem udaje się uzyskać po-
żądany efekt dopiero za któ-
rymś z kolei razem – tłumaczy 
twórczyni. 
Ważne jest, 
a b y 

• Kwitnąca łąka na pierniczkach. • Strój cieszyński z piernika.

• Wanda Michalik ma pozytywne 
podejście do życia. Zdjęcia: ARC W. Michalik
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SETNA ROCZNICA TRAKTATU RYSKIEGO Z 18 MARCA 1921

Jak wyglądało wykuwanie 
pokoju między Polską a Rosją? 
We wrześniu 1920 w Rydze rozpoczęły się rokowania pokojowe między Polską a sowiecką Rosją. Podpisany 
w marcu traktat przyniósł większości obywateli II RP poczucie głębokiej ulgi.

Polska zyskała gwarancje bez-
pieczeństwa, jednak uznając 
oddanie Sowietom rozległych 

dawnych terenów I RP, na wschód 
od nowo wytyczanej granicy – pozba-
wiała polskich właścicieli ziemskich 
szansy połączenia swych majątków 
z krajem ojczystym. Zarazem ukra-
ińscy i białoruscy sojusznicy Polski, 
liczący na zyskanie własnej suwe-
renności pomiędzy nią a Sowietami, 
znaleźli się po obu stronach w roli 
narodów poddanych. Przedstawiamy 
wspomnienia uczestników negocjacji 
w Rydze, odsłaniające kulisy jednego 
z najważniejszych traktatów w pol-
skiej historii. 

Z komunikatu 
podpisanego przez 
przewodniczących obu 
delegacji 
Przewodniczący delegacji pokojowej 
polskiej i przewodniczący delegacji 
pokojowej rosyjsko-ukraińskiej na 
naradzie swej, odbytej w dniu 5 paź-
dziernika, postanowili, wobec osią-
gniętego na konferencjach przewod-
niczących obu stron porozumienia we 
wszystkich zasadniczych kwestiach, 
dotyczącego przedwstępnego pokoju 
i rozejmu, podpisać traktat o rozejmie 
i przedwstępnych warunkach pokoju 
między Polską z jednej a Rosją i Ukra-
iną z drugiej strony – nie później niż w 
piątek, 8 października. 

Ryga, 5 października 1920
Jan Dąbski, „Pokój ryski. Wspomnienie, 

pertraktacje, tajne układy z Joff em, 
listy”, Warszawa 1931

Jan Dąbski,
przewodniczący polskiej delegacji
Celowość ogłoszenia powyższego ko-
munikatu była potem niejednokrotnie 
kwestionowana z wielu stron, nie wy-
łączając nawet niektórych członków 
delegacji polskiej. Rosyjscy zaś mo-
narchiści i niektórzy przedstawiciele 
państw zachodnich nie mogli długo 
ochłonąć z oburzenia, jakie ich ogar-
nęło z tego powodu, że pokój pomię-
dzy Polską a Rosją przecież dochodził 
do skutku. Wobec tego, że sukcesy 
wojsk polskich podniecały nadzieję 
także niektórych kół polskich, które 
gwałtownie zaczęły agitować przeciw 
pokojowi – należało stworzyć akt do-
konany, który by unicestwił wszyst-
kie machinacje antypokojowe. Tę rolę 
spełnił komunikat z 5 października 
1920. Postawił on wobec całego świata 
porozumienie polsko- -sowieckie jako 
fakt polityczny, którego cofnięcie lub 
przekreślenie było niemożliwe. 

Głównym argumentem za nieza-
wieraniem pokoju z Sowietami były 
przewidywania, że rząd sowiecki 
„wkrótce upadnie”. Obalić go miała 
kontrrewolucja, wspomagana przez 
interwencję państw zachodnioeuro-
pejskich. Nigdy nie traktowałem tych 
przewidywań poważnie. Dla obalenia 
istniejącego porządku potrzeba ja-
kichś masowych sił społecznych, któ-
re byłyby zainteresowane w obaleniu 

danego ustroju. Tych sił społecznych 
w Rosji już nie było.

Ryga, 6 października 1920
Jan Dąbski, „Pokój ryski. Wspomnienie, 

pertraktacje, tajne układy z Joff em, 
listy”, Warszawa 193

Eustachy Sapieha, 
minister spraw 
zagranicznych RP, w liście 
do Jana Dąbskiego
Podpisanie traktatu preliminarnego 
bez uprzedniego zasięgnięcia opi-
nii państw z nami zaprzyjaźnionych 
co do ostatecznie sprecyzowanych 
punktów uważam za niewskazane. 
Zrzucam z siebie całkowitą odpowie-
dzialność za to, co stanie się w Rydze. 
Jest to bez mego współudziału i wpły-
wu. Rozwiązanie kwestii wschodniej 
w Pańskim duchu jest rozwiązaniem 
przejściowym. Trwałe rozwiązanie 
mogłoby nastąpić tylko przy współ-
udziale Ententy. Radzę wobec tych 
argumentów powstrzymać się od zbyt 
błyskawicznych posunięć w Rydze. 
Masz Pan wpływ na delegację, wyzy-
skaj go racjonalnie.

Warszawa, 12 października 1920
„Dokumenty i materiały do historii 

stosunków polsko-radzieckich, t. 3”, 
Kwiecień 1920-marzec 1921, 

Warszawa 1964

Karol Poznański,
sekretarz delegacji polskiej
Jeszcze przed podpisaniem traktatu 
pokojowego Polska zawarła 24 lutego 
układ o repatriacji z Rosją i Ukrainą. 
W myśl artykułu I obie strony zobo-
wiązały się przystąpić, natychmiast 
po jego podpisaniu, do najrychlejszej 
repatriacji wszystkich znajdujących 
się w granicach ich terytoriów zakład-
ników, jeńców cywilnych, osób inter-
nowanych, wygnańców, uchodźców i 
emigrantów – i to wszystkich, i tych, 
którzy mieli wyroki skazujące, i tych 
bez wyroków.

Ryga, 24 lutego 1921
Karol Poznański, „Ryga 1920-1921”, 

„Wiadomości”, nr 15 (576/1957) 

Nikołaj Bierieżanskij,
rosyjski emigrant, dziennikarz
Jako świadek wszystkich perypetii 
polsko-sowieckich negocjacji pokojo-
wych uważam, że pokój nie zostałby 
zawarty, gdyby na wadze polskiej stro-
ny przeklęty historyczny los Rosji nie 
postawił powstania w Kronsztadzie. 
Kiedy (1 marca) wybuchło powstanie 
(kronsztadzkich marynarzy przeciw-
ko władzy bolszewickiej), Joff e nie-
spodziewanie zachorował na „zapa-
lenie mięśnia sercowego”. Rokowania 
pokojowe zostały przerwane.

Ale 2 marca Joff e dostał telegram 
od Cziczerina, w którym (...) otrzymał 
rozkaz niezwłocznego porozumienia 
się z Polakami i natychmiastowego za-
warcia ostatecznego pokoju „w świetle 
nowych intryg międzynarodowej bur-
żuazji i rosyjskich białogwardzistów”, 
idąc nawet na ustępstwa terytorialne. 
Następnego dnia Joff e wyzdrowiał, 

tak samo niespodziewanie, jak zacho-
rował. W ciągu dwóch tygodni zrobio-
no znacznie więcej niż przez całą zimę. 

Ryga, 17 marca 1921 
Nikołaj Bierieżanskij, „Polsko-sowietskij 

mir w Rige”, „Istorik i Sovremennik”, 
nr 3, 1922. Z rosyjskiego fragm. 

przełożył Aleksiej Rogozin

Karol Poznański 
20 marca miał się odbyć na Śląsku ple-
biscyt. Rządowi polskiemu, ze wzglę-
dów zrozumiałych, zależało, by traktat 
pokojowy z Rosją podpisać przed ple-
biscytem, choćby o kilka dni. I to wła-
śnie chciała delegacja sowiecka wyzy-
skać, aby wymusić na nas ustępstwa 
we wszystkich kwestiach, które w tym 
czasie (...) nie były jeszcze ostatecznie 
uzgodnione. Przede wszystkim cho-
dziło Sowietom o uchylenie się od 
zwrotu Polsce zabytków kulturalnych. 
(...) Dawano nam do zrozumienia: 
albo panowie Polacy zrezygnujecie z 
tych pamiątek historycznych, a my 
się pospieszymy i wtedy da się traktat 
podpisać przed plebiscytem, albo – 
jeżeli będziecie upierali się przy tych 
nieuzasadnionych żądaniach – my 
jeszcze długo będziemy się spierali. 
Słowem: albo Śląsk, albo zabytki kul-
turalne. Ciężki to dla nas dylemat! 

(…)
W wielkiej sali balowej zasiadły przy 

stole obie delegacje w pełnym skła-
dzie: polska – pod przewodnictwem 
Jana Dąbskiego i sowiecka – pod prze-
wodnictwem Joff ego. Przybył też rząd 
łotewski z premierem Mejerowiczem 
na czele, przybył cały korpus dyplo-
matyczny akredytowany w Rydze, 
zjawili się liczni dziennikarze, kore-
spondenci pism zagranicznych. Dele-
gacje i goście zebrali się punktualnie 
o siódmej wieczorem. Wszystko było 
gotowe. Brak było tylko egzemplarzy 
traktatu, które miano podpisać na tym 
uroczystym posiedzeniu. Miał je ode-
brać z drukarni i dostarczyć na siódmą 
jeden z sekretarzy polskiej delegacji. 
Mija kwadrans, mija pół godziny – nie 
ma ani sekretarza, ani traktatu. Na 
twarzach delegatów po obu stronach 
stołu maluje się zdziwienie i zniecier-
pliwienie; wśród zebranych gości za-
czyna się szemranie. (...) 

Taki podobno pełen naprężenia pa-
nował nastrój w pięknej sali balowej. 
Piszę „podobno”, gdyż mnie tam wte-
dy nie było, bo to ja właśnie byłem tym 
sekretarzem delegacji polskiej, który w 
tajemniczy sposób zaginął bez wieści! 
Tak! Spóźniłem się z traktatem o pół-
torej godziny! (...) Drukarnia nie spóź-
niła się z wykończeniem druku, eg-
zemplarze były gotowe przed siódmą, 
ale gdy mi je doręczono, spostrzegłem 
z przerażeniem, że były to luźne, nie-
zbroszurowane arkusze. Okazało się, 
że drukarnia nie miała własnej intro-
ligatorni. Musiałem więc pojechać do 
jakiegoś warsztatu introligatorskiego i 
błagać, aby mi na poczekaniu zbroszu-
rowano trzy egzemplarze. Siedziałem 
tam jak na rozżarzonych węglach, 
nie spuszczając oczu z zegarka, a nie 
mogłem nawet uprzedzić mojej de-

legacji, gdyż w staroświeckim Domu 
Czarnogłowych nie było telefonu. 
Podpisanie traktatu opóźniło się o 
półtorej godziny.

 (…)
Tak, myśli Dąbski, nie jest to trak-

tat idealny, ale idealnych traktatów 
nie ma na świecie. Traktat ten otwie-
ra jednak przed Polską pomyślne 
horoskopy na przyszłość, stabilizuje 
granicę wschodnią i to na linii, której 
wielkie mocarstwa nie chciały po-
przednio Polsce przyznać, oraz stwa-
rza możliwości pokojowych dobro-
sąsiedzkich stosunków z Rosją. Tak, 
Dąbski wierzy, że wykonał powierzo-
ne mu przez Piłsudskiego i przez rząd 
Rzeczpospolitej zadanie: na jego twa-
rzy maluje się spokój i zadowolenie. 

Ryga, 18 marca 1921
Karol Poznański, „Ryga 1920-1921”, 

„Wiadomości”, nr 15 (576/1957) 

Nikołaj Bierieżanskij
W tym samym czasie, kiedy w 
Kronsztadzie znowu powiewała czer-
wona fl aga (18 marca powstanie stłu-
miono), w Rydze zakończył się drugi 
akt rosyjskiej tragedii...

Czytanie protokołów pokojowych 
trwało godzinę. Ostrym, twardym 
głosem Dąbski czytał artykuły trakta-
tu pokojowego o tym, co „wraca się”, 
„ustępuje się”, „oddaje się”, „nalicza 
się”, „przekazuje się” Polsce od Rosji. 
Równie szybko i monotonnie Joff e 
czytał wyrzeczenie się przez Rosję 
tego, co budowano, tworzono i gro-
madzono przez stulecia krwią i pracą 
setek pokoleń Rosjan.

Ryga, 18 marca 1921
Nikołaj Bierieżanskij, „Polsko-sowietskij 

mir w Rige”, „Istorik i Sovremennik”, nr 
3, 1922. Z rosyjskiego fragm. przełożył 

Aleksiej Rogozin

Wincenty Witos, premier 
RP, w przemówieniu 
w Teatrze Wielkim
W niezwykłych cokolwiek okolicz-
nościach chcę podać do wiadomości 
akt pierwszorzędnej doniosłości: do-
niesiono mi urzędowo, że delegacja 
nasza pokojowa w Rydze o godzinie 
dziewiątej minut 30 wieczorem po-
łożyła podpis swój pod sprawiedliwy 
traktat pokojowy, po zwycięsko za-
kończonej wojnie. Próba sił, narzu-
cona naszemu państwu, przebyta 
zwycięsko dzięki męstwu żołnierza i 

wytrwałości narodu, należy do prze-
szłości. 

Fakt ten historycznego dla Polski i 
dla świata znaczenia podaję do wia-
domości z uczuciem głębokiego zado-
wolenia, które niewątpliwie podziela 
cały naród polski. Traktat pokojowy 
bowiem, podpisany dziś w Rydze, za-
myka okres krwawych zmagań, które 
olbrzymie połacie ziemi naszej prze-
mieniły w pustynię, miliony ludzi 
naraziły na śmierć lub piekło mąk i 
udręczenia, cofnęły naturalny rozwój 
kultury i gospodarstwa całej Europy. 
Wierzymy, że z tą chwilą nie tylko Pol-
ska, która została wojną najciężej do-
tknięta, ale Europa weszła nareszcie 
w upragniony przez nią stan pokoju, 
tak potrzebny dla uleczenia ran za-
danych przez wojnę. (...) Wschodnie 
granice państwa ustala traktat ryski 
w sposób zdecydowany, usuwający 
wszelkie wątpliwości, bo ustala je na 
podstawie ugody między zaintereso-
wanymi stronami. Okres wojny roz-
poczęty przez zaborcze mocarstwa 
zamyka wola odrodzonej Polski.

Warszawa, 18 marca 1921 
Wincenty Witos, „Wybór pism”, 

Warszawa 1989 

Wybrał i podał do druku 
Aleksiej Rogozin

Zaprezentowany fragment pochodzi 
z materiału „Wykuwanie pokoju” 
opublikowanego w 106. numerze 
kwartalnika historycznego „Karta”. 
„Karta” nr 106 do kupienia na stronie 
księgarni: h  ps://ksiegarnia.karta.org.
pl/produkt/karta-106-2020/.

● Ryga, 1921. Polscy delegaci do roko-
wań z Rosją sowiecką. Od lewej: Edward 
Lechowicz, Leon Wasilewski, Jan Dąbski, 
Henryk Strasburger, Stanisław Kauzik.
Fot. Zakład fotografi czny „Klio” (Ryga)/Biblioteka 
Narodowa
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Dzień trzeci – Opowieść trzecia
Kostki lodu w szklance whisky

LandHomer uważnie przyglądał się 
kostkom lodu na dnie szklanki do 
whisky. Sącząc wykwintny trunek 

nadawał nazwy poszczególnym bryłom – 
Afryka, Euroazja, Ameryka jedna i druga, 
Antarktyda, Australia. Największą trud-
ność sprawiła mu ta ostatnia. Obracając 
szklankę pragnął dostrzec każde załama-
nie kształtu. Kontynenty powinny paso-
wać do siebie jak puzzle, ale Australia wy-
mykała się spod kontroli tworząc rozległe 
wyspy Oceanii. Dopiero, gdy lód utracił 
pierwotne ostre krawędzie, unoszące się 
na powierzchni sześciany stawały się do 
siebie coraz bardziej podobne; nawiązały 
bliski kontakt. Lśniący owal na dnie wyda-
wał się znajomy. LandHomer uznał, że to 
Pangea. Dwieście pięćdziesiąt milionów 
lat temu Ziemia tworzyła jeden Superkon-
tynent. LandHomer był paleontologiem. 
Od dwudziestu lat wykładał na University 
of Cambrige. Profesor trzymał się teorii, iż 
Pangea stanowiła najpiękniejszy okres w 
historii naszej planety.

•••
– Proszę sobie wyobrazić łatwość prze-
mieszczania się – powtarzał swoim stu-
dentom na wykładach. Podróż dookoła 
świata nie miałaby sensu, gdyż poza sta-
łym kontynentem człowiek nie musiałby 
dokonywać żadnych spektakularnych od-
kryć naukowych. Cały świat mieściłby się 
na powierzchni jednego placka ulepionego 
z gliny i skał. Natomiast woda stanowiła-
by naturalną granicę, która de facto unie-
możliwiałaby, na przykład przestępcom, 
ucieczkę na inny kontynent.

– Idąc tym tropem – kontynuował Land-
Homer – człowiek, jako istota rozumna, 
urodził się zbyt późno, czyli w dobie, gdy 
kontynenty oddaliły się od siebie w sposób 
znaczący. Oczywiście dzięki temu ludz-
kość miała możliwość rozwoju w zależno-
ści od stref klimatycznych, uwarunkowań 
geografi cznych itp. Jednak patrząc na 
wszechobecną globalizację, ów zabieg tyl-
ko przesunął w czasie zamazanie się różnic 
kulturowych. Za tysiąc lat ludzkość osią-
gnie tzw. „constans cywilizacyjny”, czyli 
dorobek naukowy, a nawet religie świata 
odnajdą jeden wspólny punkt odniesienia. 
Wtedy życie na Ziemi odzyska upragnioną 
równowagę. Dokona się rewolucja na mia-
rę Wielkiego Wybuchu. Noc oddzieli się od 
dnia. Dzień pierwszy przyjdzie powtórnie.

W publikacji pt. „Odciski stóp na Krecie 
początkiem końca” profesor wyraził prze-
konanie, że gatunek ludzki, tak samo jak 
kontynenty, ma tendencje do oddalania się 
od siebie i ponownego przyciągania w celu 
zachowania gatunku. Jest bowiem pewne, 
iż Pangea nie była pierwszym zlepkiem 
gruntów mającym jednolity kształt. Naj-
starsza znana naukowcom była Rodinia, 
która rozpadła się, by powtórnie stworzyć 
jedną całość. Obecna skorupa ziemska jest 
zbyt młoda i żądna eksperymentów, lecz 
za kilka milionów lat znane nam dziś kon-
tynenty znów będą jednością. 

Profesor LandHomer był nieco dziwacz-
nym typem. Swoim nietuzinkowym za-
chowaniem przypominał doktora Jekylla i 
pana Hyda, czyli lekko upiorną postać jak 
na współczesne czasy, lecz w obecności 
swoich studentów zawsze trzymał fason. 
Zresztą LandHomer miał korzenie książę-
ce. Był wierny etykiecie i nie mógł sobie 
pozwolić na faux pas w towarzystwie in-
nych uczonych. Ba, nawet w towarzystwie 
pretendentów ubiegających się o wyższy 

stopień naukowy. Byłem jego 
studentem, wiem co mó-
wię. Należałem do gro-
na osób, które wiele 
godzin poświęcały 
na rozmowy z 
profesorem na 
temat przy-
szłości, eg-
zystencji i 
teorii prze-
t r w a n i a . 
P o d c z a s 
t a k i c h 
p r y w a t -
nych spo-
tkań Land-
Homer był 
inny, wylu-
zowany i goto-
wy podjąć każde 
wyzwanie. Czasami 
miałem wrażenie, że 
przed spotkaniem 
z nami pochłaniał 
dodatkową porcję 
wiedzy. Moje 
p r z y -

puszczenia graniczyły 
wręcz z pewnością, że profesor był w stanie 
przewidzieć każde pytanie, jakie zamierza-
liśmy zadać. Tak było aż do dnia, gdy wy-
darzyło się coś na miarę powstania świata.

•••
W środę po zakończonym wykładzie po-
szliśmy do pubu. Był dziewiętnasty grud-
nia tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego 
dziewiątego roku. Ostatnie zajęcia przed 
Bożym Narodzeniem. Pamiętam, że byłem 
już spakowany i gotowy do drogi. W domu 
wszystko zapięte na ostatni guzik. Zbliżał 
się Boxing Day. Byłem spokojny, bo mia-
łem prezenty dla całej rodziny. Profesor 
zawsze mawiał, że student jest jak Pan-
gea, czyli zwarty i gotowy na wszystko. W 
szczególności musi być odporny na siły ze-
wnętrzne, gdyż każdy student po przyby-
ciu do domu wpada w objęcia mamy, babci 
i cioci, a te jak wiadomo mają tendencję ro-
zerwania studenta na strzępy. Oczywiście 

wszystko w imię miłości. Tworzenie Ziemi 
również było efektem miłości. Co praw-
da siły działające na poszczególne płyty 
są nieco mocniejsze od uścisków ramion 
mamy, ale efekt jest ten sam. Środa nie 
wyróżniała się niczym szczególnym na tle 

innych dni w Cambrige. Pamiętam 
krople deszczu ze śniegiem na 

szybach starych drewnia-
nych okien. Czerwone 

parapety zaburzały 
nieco szarą aurę, 

ale stanowiły 
pewien rado-

sny element 
w świecie 
p e ł n y m 
s p r z e c z -
ności. Jak 
m a w i a ł 
profesor: 
– Pamię-
t a j c i e 

d r o d z y 
studenci, 

ż e wasza obec-
ność tu i teraz nie 
jest przypadkowa !

W środę w pubie 
też tak powiedział. 

Tak się złożyło, że 
siedziałem wtedy 

twarzą do okna. Land-
Homer opowiadał o 
swoich doświadcze-

niach. Studenci 
słuchali. Ich 

źrenice były 
coraz szer-

sze, a co 
p o n i e -

k t ó r z y 
starali 

s i ę 
d o -

słownie nadstawiać 
uszu, by każda wypowiedź profesora zosta-
ła zapamiętana. Ja natomiast zwróciłem 
uwagę na wydarzenia, jakie działy się na 
zewnątrz… za oknem.

•••
Około godziny dwudziestej drugiej zoba-
czyłem dużego pluszowego misia. Począt-
kowo miałem nadzieję, że to efekt uboczny 
po wypiciu pięciu mocnych piw, ale gdy 
przyjrzałem się dokładniej, zauważyłem, 
że ciało misia odziane było w grecką zbroję. 
Przypominał on postać Hoplita – greckie-
go żołnierza ciężkozbrojnego. W pierwszej 
chwili nie byłem w stanie tego pojąć, lecz 
później zrozumiałem, że miś przyjmując 
szyk obronny był gotowy do walki. Miałem 
wrażenie, że tylko ja to widzę. LandHomer 
mówił coś o konieczności zbadania wysp 
greckich. Później było coś o Argos, Ate-
nach, Itace. Studenci sączyli drinki i spra-
wiali wrażenie osób bez wyobraźni.

– Czy zatem tylko ja zwróciłem uwagę 
na starożytnego pluszowego misia? – za-

stanawiałem się wtedy i poprzez wszelkie 
dostępne zmysły starałem się dostrzec 
więcej i zrozumieć historię, jaka odgry-
wała się po drugiej stronie zamglonej 
szyby. Przy naszym stoliku ruch zamarł 
doszczętnie. Tylko LandHomer prowa-
dził interesujący skądinąd monolog. Nie-
ustannie rozdzierał i sklejał poszczególne 
kontynenty. Miś za oknem wyciągał rękę 
ku niebu i w niezrozumiałym dla mnie 
języku wydawał komendy do ataku. Sta-
rożytnych misiów było chyba więcej, gdyż 
ów dowódca wydawał się być pewnym 
zwycięstwa. Wtedy profesor rozpoczął 
wątek taktyki obronnej starożytnych Gre-
ków. LandHomer był wykładowcą paleon-
tologiem. 

– Skąd więc u niego zamiłowanie do 
taktyk militarnych? – pomyślałem, lecz 
cały czas obserwowałem przygotowania 
pluszowych misiów do walki z niewidocz-
nym do tej pory wrogiem. Hoplita pojawiał 
się co rusz w innym oknie. To było bardzo 
dziwaczne widowisko. Jakbym trzymał pi-
lota od telewizora i zmieniał kanały. Nagle 
okna wypełniły się wodą, a raczej fale mor-
skie zalały je po same framugi. Wtedy uka-
zał się Odyseusz. Pukając do drzwi prosił o 
wskazanie drogi do domu. 

– Panie profesorze! – krzyczałem, szar-
piąc LandHomera za rękaw jego granato-
wego płaszcza. – Panie profesorze! Trzeba 
pomóc Odyseuszowi. On nie może tak tu-
łać się po morzu przez następne dwadzie-
ścia lat. 

Błagałem, ponawiałem prośbę, lecz 
Land, ani Homer nie chcieli pomóc. W 
pośpiechu podbiegłem więc do telefonu, 
który znajdował się w przejściu pomiędzy 
barem i toaletą. Odyseusz walczył ze sztor-
mem. To była nierówna walka człowieka z 
naturą.

– Halo, czy to policja? 
– Czego chcesz idioto? Daj spokój. Jest 

środek nocy – usłyszałem w czerwonej słu-
chawce.

– Na ulicy jest człowiek. On tonie! Szuka 
drogi do domu. Czy możecie kogoś przy-
słać? – wyrzuciłem z siebie kilka słów ni-
czym zbawienną modlitwę.

•••
Wtedy morze ustąpiło. Odyseusz nie po-
jawił się już w oknie. Nie wiem dokąd po-
szedł, ani czy dotarł do domu. Z ciemno-
ści wyłoniły się gwiazdy i ciała niebieskie 
przyjmujące światło obcych planet. Odło-
żyłem słuchawkę. Podszedłem do naszego 
stolika. Profesor opowiadał o tajemniczych 
śladach człowieka odnalezionych na Kre-
cie, gdzie średnia temperatura powietrza 
to dwadzieścia jeden stopni Celsjusza. Po-
mimo południowych klimatów poczułem 
przeraźliwy chłód. Dłonie i stopy zamarz-
ły, a krzesełka w barze okryły się szronem. 
W pubie było coraz zimniej. Uznałem więc, 
że powinniśmy zakończyć spotkanie i ro-
zejść się do domów. 

LandHomer zniknął. Studenci przy sto-
liku zastygli niczym zwarte bryły poszcze-
gólnych kontynentów. Wszyscy z podnie-
sionymi głowami patrzyli w sufi t. Chciałem 
sprawdzić, co jest powodem wszechobec-
nej hipnozy. Wtedy spostrzegłem, że pale-
ontolog miał nas jak na dłoni. Obserwował 
nasze reakcje, panikę i bezruch zamknięty 
w szklance do whisky. Profesor przyglądał 
się nam – kostkom lodu na dnie. Uwielbiał 
ten widok, gdy lodowate sześciany lgnęły 
do siebie jak ludzie pełni uczuć. Cały nasz 
świat zamienił się w kostki lodu oddalone 
od siebie kilka milionów lat świetlnych. 
Nachylając szklankę pod odpowiednim ką-
tem LandHomer postanowił pokonać czas 
i przestrzeń w poszukiwaniu nowej Rodi-
nii i domu dla Odyseusza. 

Bo Co 

stopień naukowy. Byłem jego 
studentem, wiem co mó-
wię. Należałem do gro-
na osób, które wiele 
godzin poświęcały 
na rozmowy z
profesorem na 
temat przy-
szłości, eg-
zystencji i
teorii prze-
t r w a n i a . 
P o d c z a s
t a k i c h
p r y w a t -
nych spo-
tkań Land-
Homer był
inny, wylu-
zowany i goto-
wy podjąć każde
wyzwanie. Czasami
miałem wrażenie, że 
przed spotkaniem
z nami pochłaniał 
dodatkową porcję 
wiedzy. Moje 
p r z y -

nyc d w Ca b ige. a ięta
krople deszczu ze śniegiem na 

szybach starych drewnia-
nych okien. Czerwone 

parapety zaburzały 
nieco szarą aurę, 

ale stanowiły 
pewien rado-

sny element 
w świecie 
p e ł n y m 
s p r z e c z -
ności. Jak 
m a w i a ł 
profesor: 
– Pamię-
t a j c i e 

d r o d z y 
studenci, 

ż e wasza obec-
ność tu i teraz nie 
jest przypadkowa !

W środę w pubie 
też tak powiedział. 

Tak się złożyło, że 
siedziałem wtedy 

twarzą do okna. Land-
Homer opowiadał o 
swoich doświadcze-

niach. Studenci 
słuchali. Ich 

źrenice były 
coraz szer-

sze, a co 
p o n i e -

k t ó r z y 
starali 

s i ę 
d o -

słownie nadstawiać 
● Popiersie Homera, autora „Iliady” i „Odysei”, w 
Bri  sh Museum. Fot. ARC
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Jak zacząć?
Jak zacząć opowieść? Z przytupem! 

Chwycić czytelnika za guzik. I już nie 
puścić. Zaskoczyć. Rozpalić ciekawość. 
Wytrącić z utartych, szarych kolein co-
dzienności. Wprowadzić w świat, którego 
nie będzie chciał opuścić – przynajmniej 
na jakiś czas. I trzeba zacząć to robić od 
początku, od pierwszego zdania.

I
Są początki, pierwsze zdania (o)powie-
ści, które muszą w ten sposób wydać się 
frapujące. Przykładów bez liku, podaję 
te, które akurat znalazły mi się pod ręką: 
„Tymczasem wybuchła wojna i dostałem 
się do niewoli” – to Stanisław Dygat „Je-
zioro Bodeńskie” (cóż za skrót!); „Ktoś 
musiał zrobić doniesienie na Józefa K., 
bo mimo, że nic złego nie popełnił, został 
pewnego ranka po prostu aresztowany” 
– Franz Ka� a, „Proces”; „Nazywałem się 
wtedy Abraham Freudenlich”, Jarosław 
Gibas, „Salve Teatrum”; „– A to nam zabili 
Ferdynanda – rzekła posługaczka do pana 
Szwejka, który opuściwszy przed laty 
służbę w wojsku, gdy ostatecznie przez 
lekarską komisję wojskową uznany został 
za idiotę, utrzymywał się z handlu psami, 
pokracznymi, nierasowymi kundlami, 
których rodowody fałszował” – oczywi-
ście Jaroslav Hašek; „Gdy ojciec i pan 
Trąba postanowili zabić I sekretarza Wła-
dysława Gomułkę, panowały niepodziel-
ne upały, ziemia trzeszczała w szwach, 
rozpoczynała się udręka mojej młodości”, 
to Jerzy Pilch, w „Tysiącu spokojnych 
miast”. 
Pierwsze zdanie powieści może stać się 
przedmiotem wyrafi nowanej polemiki – 
jak choćby w „Popiołach” Żeromskiego 
– „Ogary poszły w las”. Jakie ogary? Dla-
czego poszły? W jaki las? Spierali się o to 
zdanie niegdysiejsi felietoniści „Polityki” 
Jerzy Pilch i Ludwik Stomma. Zgadnijcie 
Państwo, któremu się spodobało, a które-
mu nie? Ech, te literackie gierki...

II
Tak, pierwsze zdanie jest ważne. I dosko-
nale wiedzą o tym pisarze. Dlatego też, 
zmieniają je nawet wówczas, kiedy pierw-
szy fragment powieści został wcześniej 
opublikowany. Ot, chociażby – „Kochan-
ko pierwszych dni, znów jestem twoim!”. 
Tylko literaturoznawcy i wytrwali czytel-
nicy wydań krytycznych rozpoznają, że 
to zdanie rozpoczyna „Ferdydurke” Gom-
browicza, a przynajmniej był to początek 
powieści, gdy autor publikował fragmen-
ty książki w „Skamandrze”. Wszyscy inni 
wiedzą, że „Ferdydurke” zaczyna się od 
zdania: „We wtorek obudziłem się o tej 
porze bezdusznej i nikłej, kiedy właściwie 
noc się już skończyła, a świt nie zdążył się 
jeszcze zacząć na dobre”. Rezygnując z od-
wołań do kochanki, a zatem z nawiązania 
do „Beniowskiego” Słowackiego, Gom-
browicz czyni aluzję do „W poszukiwaniu 
straconego czasu” Prousta. I coś w tym 
nawiązaniu musi być magicznego. Musi 
być coś magicznego, skoro po dziesiąt-
kach lat Carlos Fuentes spośród polskich 
powieści wyróżnia „Ferdydurke” i „Małą 
apokalipsę” Konwickiego, której początek 
sytuacyjny (bo nie pierwsze zdanie) do 
„Ferdydurke” nawiązuje („Zbudziłem się 
o tej mrocznej godzinie, która zaczyna się 
w beznadziejny dzień jesienny” – to dru-
gi akapit „Małej apokalipsy”). Widać są 
pierwsze zdania, które specjalnie zapada-
ją w pamięć pisarzom.

III
Osobny przypadek to pierwsze zdania tzw. 
literatury dokumentu osobistego, czyli 
opartych na wspomnieniach pamiętników, 
listów, a także mniej czy bardziej systema-
tycznie pisanych dzienników. Mogą one 
niekiedy wprowadzać czytelników w konfu-
zję. A przecież – nawet gdy pisane są przez 
literackich amatorów – bywają elementem 
mniej czy bardziej świadomej strategii pi-
sarskiej. I tak – Józef Lubomirski rozpo-
czyna „Historię pewnej ruiny” od zdania 
– „Głęboko sobą pogardzam”. Otóż mimo 
ostentacyjnego moralnego ekshibicjoni-
zmu, szczerość tego wyznania nie zasługuje 
na wiarę, a dalszy ciąg wspomnień upadłe-
go arystokraty, pełen wyjaśnień, tę diagno-
zę potwierdza. Strategia Lubomirskiego 
zasadza się najwyraźniej na formułach Fe-
nelona („Jest dowodem doskonałości nie 
pretendować do tego by być doskonałym”, 
XVII w.) czy La Motte le Vayera („Najdono-
ślejszym składnikiem naszej doskonałości 
jest wyraźne zauważenie naszych niedo-
skonałości”, XVIII w.) – ale łatwo zmienia 
się ona w łatwą kokieterię, która niepo-
strzeżenie przeradza się, bądź to w obronę 
swoich, tak przecież, jak czytamy, godnych 
pogardy, postępków. 
Inaczej zaczyna swoje „Zapiski dla zjawy” 
Jerzy Stempowski: „Berno, 28 sierpnia 1940 
– zwyczaj prowadzenia dziennika intym-
nego zawsze mi się wydawał nieco śmiesz-
nym” – ta uwaga przybierająca postać au-
tokomentarza do właśnie pisanych słów 
mogłaby się zrealizować w formie gombro-
wiczowskiej, ale pewnie – żadnej innej.

IV
Wybitny historyk angielski A.P.J. Taylor 
pisał w swoich publikowanych w tygodni-
ku „The Observer” pamiętnikach: „Mój styl 
był inny (niż równie wybitnego historyka 
oxfordzkiego Lewisa Namiera) oprócz tego, 
że ja również starałem się, by pierwsze zda-
nie było mocne”. Co to znaczy mocne? Jeśli 
autor jest ceniony, moc pierwszego zdania 
może polegać na tym, że na pierwszy rzut 
oka wydaje się ono zniewalająco banalne. I 
tak słynny francuski historyk Michelet swo-
je wykłady o historii Anglii rozpoczynał od 
zadania „Anglia jest wyspą”. Podkreślając 
ten banalny przecież, każdemu znany fakt 
wyciągał z niego Michelet istotne konse-
kwencje – to, że Anglia jest wyspą (a nie kra-
jem kontynentalnym) w znaczący sposób 
warunkowało jej dzieje. 
Do maniery Micheleta nawiązał wprost 
Leszek Kołakowski, rozpoczynając swe 
monumentalne dzieło o marksizmie od 
zadania – „Karol Marks był fi lozofem nie-
mieckim”. Tyle to wie (wiedział?) każdy 
student, ale Kołakowskiemu dało to wła-
śnie, banalne pierwsze zdanie perspek-
tywę opisu fenomenu fi lozofi i – właśnie 
fi lozofi i, a nie ekonomii czy socjologii Ka-
rola Marksa. Pisanie w latach 70. ubiegłe-
go wieku o Marksie jako krytyku ekonomii 
politycznej kapitalizmu zdawać się mu-
siało – widząc opłakany stany gospodarek 
krajów realnego socjalizmu – niewielkim, 
acz zupełnie wówczas zbytecznym wysił-
kiem intelektualnym.

V
No cóż, i to by było dzisiaj na tyle, jak koń-
czył zawsze swoje wykłady profesor mnie-
manologii stosowanej Jan Tadeusz Stani-
sławski. Zapożyczam ten fi nał od niego, bo 
przecież nie tylko pierwsze, ale i ostatnie 
zdania są ważne.  

Wypadek  

Był luty i według przisłowio marzło 
ostro, a rzyka Łucyna skuto była lo-

dym. W gospodzie „U rolnika” uż od rana 
hajcowali, aby na wieczór był zol przijym-
nie wygrzoty. No nejwiyncej buchało cie-
pło z kuchynie, kaj se kole blachy obracały 
dziołchy pod kierownictwym doświadczó-
nej kucharki. Gotowanio było fest, bo 
„Babski bal” był znany, ludziska radzi se 
bawili i dycki było pełno, aż pod strzeche.

Na tyn wygłoszóny bal se tego roku go-
towała i Zuzka. Mama musiała jóm dłógo 
namówiać, żeby szła z ujcami, kierzi se 
na bal gotowali i obiecali wziąć jóm pod 
skrzidła.

– Jo tam nie chcym iść! Żodnego tam nie 
znóm – protestowała. Ale nic nie zmógła. 
– Dziołcha na wydoj, a ty miyndzy ludzi 
nie chodzisz. Yny z roboty do roboty, a żi-
wot ci ucieko. Idź i bow se dobrze!

•••
Posłechła i teraz siedziała przi stole z uj-
cami i czuła se niepotrzebno i zagubióno. 
Taki przichlastek. Ujcowie tu mieli kupa 
znómych, kieliszki gynsto kołowały, wszi-
cy mówili naroz i do tego muzyka zaczła 
grać. Zuzka siedziała ściśnióno w rogu, bo 
zaś przidali stołków ku stołu, aby wiyncej 
ludzi wlazło. Naroz se ku ni przecisnół sy-
nek w biołej koszuli i garniturze i spytoł: 
– Szła byś zy mnóm zatańcować?

Przi stole jakby ucichło i Zuzce se zdało, 
że se wszicy na nich dziwajóm.

– Idź Zuzanko – prawiła ciotka. – Je to 
słószny synek, jo go znóm.

Teraz uż oba czuli se niezryncznie i hó-
nym wcićli se na parkiet. Tu też było tłocz-
no. Chocioż se Zuzka obawiała, jesi se z 
tanecznych spómni kroki dżajfa, ni miała 
czymu se boć. Na jakisi taneczne figury 
nie było miejsca. Wszicy se jakosi zwyrta-
li albo szłapali zieli czy też nogi sómsia-
dóm. Żodnymu to ale nie przeszkadzało i 
z ochotóm se bawili. Nad ich głowami ko-
łysoł se dzwón, kiery co chwila spuszczali 
na tańczónce pory. Niż se Zuzka spamiyn-
tała, byli i óni pod dzwónym. Cało zagań-
bióno poczuła lekki pocałunek.

– To se musi, to je tradycja. A jo je Pa-
weł – przedstawił se jeji tanecznik. Tak se 
poznali.

Paweł jeździł za Zuzankóm tak czynsto, 
jako yny móg. Jego tatowie mieli embecz-

ko i tóż mu go nikiedy pojczali. Widzieli, 
jaki je jejich Paweł zakochany i przoli mu, 
bo se im dziołcha pozdowała.

•••
Zaś była zima, rok co se poznali i Paweł chcioł 
z tej okazyje wziónć Zuzanke na wycieczke. 
Była niedziela, na cestach nie było wiela aut. 
Eszcze dopołednia padoł śniyg i teraz na ce-
ście leżała warstwa ujeżdzónego bieluśkigo 
śniegu, bez jednego kamiónka. Akurat tak 
na sankowani. Paweł jechoł opaternie i pó-
mału, no po ceście był mostek. Na nim śniyg 
przimarznył i auto chytło smyka. Zaczło tań-
cować po całej ceście. To w lewo ku kraju, to 
zaś w prawo i tak pore razy. Prędkość se uż 
wytraciła, jechali ledwo krokym i zdało se, 
że se to dobrze skóńczy. Jednak auto se pó-
mału sunyło na prawóm stróne aź skóńcziło 
w przikopie, kiero była w tym miejscu fest 
głynboko, no zafujano śniegym i auto leżało 
jak w pierzinie. Przi tej smole mieli szczynsci. 
Jak tak tańcowali po ceście nic z naprzeciwka 
nie jechało, bo kónsek dali był szlaban przez 
koleje. Jak przejechoł pocióng, to ruszyła ko-
lóna pojazdów, a było ich dość. Raczi nie my-
śleć, jakby doszło do spotkanio.

•••
Ciekawe, że piyrwszim człowiekym, kierego 
potkali, jak szli po pumoc, był policajt. Taki 
prowdziwy – pomáhat a chránit. Tyn zasta-
wił pojazdy na ceście i z pomocóm sómsiada, 
kiery jechoł kole, starali se wycióngnóń auto 
z przikopy. No nie szło to. Aż hawiyrze, kierzi 
jechali autobusym z jakisi żranice i czakali, aż 
bedóm móc dali jechać, se do tego włożyli. 

– Puśćcie nas ku tymu – wołali i ochoczo 
naskokali do głymbokigo śniega. Tela rynk 
przidźwigło auto i uż go wyciągli. Wielki 
dziynki! Pojazdy se rozjechały. Paweł czuł 
taki wewnyntrzny trząs.

Teraz, jak uż było po wszickim, eszcze roz 
przeżywoł tyn wypadek. Tyn popuczóny 
plech we dwiyrzach, tyn se wyklepie. Ale… 
Zuzanka! Gdyby se ji cosi stało, ani by nie 
chcioł żić!

Jak uż zustali sami, chycił Paweł Zuzanke 
w ramiona: – Jo se tak strasznie boł o ciebie. 
Ty wiysz, że cie miłujm. Weźniesz se mie?

Wiesielisko było jak se patrzi. Eszcze w po-
niedziałek były poprowki.

I żyli dłógo i szczynśliwie...  

Halina Klimsza

NA ŚLUBNYM KOBIERCU /2/

● Na „Babskich balach” zabawa zawsze jest 
przednia. Fot. ARC 
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Osiecka
Niedziela 18 kwietnia, godz. 20.20 

W I E Ś C I  P O L O N I J N E

Pomnik bohaterów 
przestworzy

W Kanadzie powstaje po-
mnik upamiętniający 
polskich lotników wal-

czących w II wojnie światowej, a 
także polski personel naziemny w 
służbie RAF i w Pomocniczej Służbie 
Kobiet. Monument stanie przy pol-
skim centrum kulturalnym w Mis-
sissauga w prowincji Ontario. 

– W Kanadzie po wojnie znalazło 
schronienie wielu asów polskiego 
lotnictwa, wielu polskich żołnierzy, 
którzy nie mogli wrócić do Polski, 
bo przecież ci, którzy wrócili, jak 
Stanisław Skalski, skazany na karę 
śmierci, ryzykowali życiem. Było 
kilka propozycji lokalizacji pomni-
ka, dostaliśmy pozwolenie od Pol-
skiego Centrum Jana Pawła II w Mis-
sissauga i z tej właśnie możliwości 
chcemy skorzystać. Nie ma takiego 
pomnika w Kanadzie – powiedział 
w rozmowie z PAP 97-letni Bolesław 
Fujarczuk, który był radiooperato-
rem w Dywizjonie 303 i jest jednym 
z inicjatorów budowy monumentu.

Pomnik „Spirala Zwycięstwa” ma 
powstać do listopada, będzie przy-
pominać zarówno o lotnikach jak i o 
służbach pomocniczych i dlatego ta-
blica na pomniku nie będzie wymie-
niać żadnych nazwisk.  – Liczymy 
na to, że kiedy tak dorośli Polacy jak 
ich dzieci zobaczą pomnik, zaintere-
sują się wkładem polskiego wojska, 
to stworzy taką ważniejszą sprawę, 
pojawi się opowieść. Obserwowałem 
reakcje widzów np. podczas pokazów 
fi lmu o Dywizjonie 303. Sala była za-
pełniona przeważnie młodymi ludź-
mi, kilka osób po fi lmie podeszło do 
mnie, bo ktoś powiedział, że byłem w 
tym dywizjonie – choć nie od począt-
ku, bo w Anglii znalazłem się dopie-
ro w 1943 roku. Ale właśnie ci młodzi 
ludzie zadawali pytania, chcieli się 
spotkać – dodał Fujarczuk.

Pomysłodawcy pomnika chcą 
również stworzyć rozbudowaną 
stronę internetową opowiadającą 
zarówno o lotnikach, jak również 
o tych, bez których pomocy działa-
nia pilotów nie byłyby możliwe. – To 

personel naziemny, kierowcy cięża-
rówek, dowóz paliwa, historie takie 
jak mojej babci, mamy i ciotki, które 
przez Syberię znalazły się w końcu 
w Wielkiej Brytanii i służyły w Po-
mocniczej Służbie Kobiet. O takich 
historiach opowiada m.in. niewyda-
na książka mojego ojca, są historie 
dokumentowane przez Instytut Si-
korskiego w Londynie, historie, które 
Simon Rese zebrał na stronie Histori-
caleye.com, opowieści rejestrowane 
przez muzeum lotnictwa w Ottawie. 
Chcemy więc stworzyć część eduka-
cyjną – powiedział Chris Ostrowski, 
syn jednego z organizatorów komi-
tetu budowy pomnika, zmarłego w 
2020 roku w wieku 100 lat Marcelego 
Ostrowskiego, pilota i strzelca pokła-
dowego dywizjonu 301.

Fujarczuk podkreślił, że możli-
wości pokazania ciekawej polskiej 
historii jest wiele. – Ja na przykład 
od siedmiu lat organizuję turniej 
golfowy dla weteranów, nie tylko II 
wojny światowej, oczywiście w ubie-
głym roku turnieju nie było. Turniej 
to okazja, by uczcić ważny polski 
wkład do historii, zatem wydarzenia 

takie jak Bitwa o Anglię czy Bitwa pod 
Monte Cassino, Konstytucja 3 Maja. 
Chodziło też o to, by kanadyjskiej pu-
bliczności przekazać, skąd my jeste-
śmy – powiedział weteran.

Autorami projektu są tworzący 
w Kanadzie polscy rzeźbiarze Ania 
i Wojtek Biczysko. Na obelisku ma 
znaleźć się m.in. kompozycja ze sta-
lowych wstęg, symbolizująca walkę 
powietrzną trzech samolotów.

W Kanadzie po wojnie znaleźli 
się m.in. pierwszy dowódca dywi-
zjonu 303 Zdzisław Krasnodębski, 
Bolesław Orliński, który był pi-
lotem i dowódcą 305. Dywizjonu 
Bombowego, Janusz Żurakowski, 
który od 1952 roku jako pilot obla-
tywacz pracował w Avro Aircraft 
i był pierwszym pilotem w Kana-
dzie, który przekroczył barierę 
dźwięku. Bolesław Fujarczuk był 
radiooperatorem pokładowym w 
dywizjonie 303. Archiwalna strona 
Zarządu Głównego Stowarzysze-
nia Polskich Kombatantów w Ka-
nadzie wymienia 48 polskich pilo-
tów i członków załóg odznaczonych 
Virtuti Militari. dzieje.pl

● W Kanadzie po wojnie znalazło schronienie wielu asów polskiego lotnictwa. Fot. ARC

 

PIĄTEK 16 KWIETNIA 

6.00 Polonia 24 6.30 Leśniczówka 
(s.) 7.00 Wojciech Cejrowski - boso 
przez świat. Peru 7.30 Pytanie na 
śniadanie 10.40 Panorama kraj 
10.50 Pytanie na śniadanie 11.20 
Przepis dnia 11.30 Na sygnale. Jak 
pan uważa (s.) 12.00 Wiadomości 
12.15 Wilnoteka 12.35 M jak miłość 
(s.) 14.15 Tego się nie wytnie 15.35 
Czas pieniądza. Skąd pochodzą 
pieniądze 15.55 Bajki naszych ro-
dziców. Bolek i Lolek na wakacjach 
16.15 Bajki naszych rodziców. Rek-
sio 16.30 Rodzinka.pl (s.) 17.00 Tele-
express 17.20 Stacja innowacja 17.40 
Przystanek Zaolzie 17.55 Gra słów. 
Krzyżówka (teleturniej) 18.25 Na 
sygnale. Jak pan uważa 18.50 Przy-
stanek Ameryka 19.10 Olá Polônia 
19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.15 Na dobre i na złe (s.) 21.10 
Kabaret. Supershow Dwójki 22.05 
Polonia 24 22.35 Noce i dnie. Wiatr 
w oczy 23.30 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka. Izabela Skrybant-Dzie-
wiątkowska. 

SOBOTA 17 KWIETNIA 

6.00 Polonia 24 6.30 Stacja inno-
wacja 6.45 Turystyczna jazda 7.00 
Barwy szczęścia (s.) 7.55 Pytanie na 
śniadanie 11.10 Przepis dnia 11.15 Na 
koniec smaku i jeszcze dalej. Augu-
styn we Włoszech 11.25 Nela Mała 
Reporterka. Indiańskie skarby 11.45 
W krainie baśni. Brat i siostra 12.15 
Powroty (mag.) 12.35 Na dobre i na 
złe (s.) 13.30 The Voice Kids 3. Prze-
słuchania w ciemno 16.00 Kultural-
ni PL 17.00 Teleexpress 17.20 M jak 
miłość (s.) 18.10 Szansa na sukces. 
Opole 2021 2 19.05 Kabaretowe Naj. 
Legenda kabaretu - Edward Dzie-
woński 19.30 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.20 Sprawiedliwi. Kto ra-
tuje jedno życie... 21.10 Sanatorium 
miłości 3 22.05 Ja wam pokażę! 

NIEDZIELA 18 KWIETNIA 

6.00 Hity wszech czasów 7.00 Bar-
wy szczęścia (s.) 7.55 Pytanie na 
śniadanie 11.55 Między ziemią a nie-
bem 12.00 Regina Coeli 12.15 Mię-
dzy ziemią a niebem 12.50 Słowo 
na niedzielę 13.00 Transmisja mszy 
świętej pw. św. Mikołaja i Franciszka 
Ksawerego w Otmuchowie 14.15 Jan 
Serce. Lusia 15.15 Kabaret. Super-
show Dwójki 16.05 Leśniczówka (s.) 
17.00 Teleexpress 17.20 M jak mi-
łość (s.) 18.15 Kabaretomaniacy (pr. 
roz.) 19.10 Lajk! 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Osiecka 21.15 
Sprawiedliwy 23.20 Szlak nadziei. 

PONIEDZIAŁEK 19 KWIETNIA 

6.10 Polonia 24 6.45 Alarm! 7.00 
Rok 1.00 Słownik polsko@polski 
6.30 Razem w służbie 6.50 Rok 
1981. Kalendarium 7.00 To je Bo-
rowicz. Podróże ze smakiem 7.30 
Pytanie na śniadanie 10.40 Panora-
ma kraj 10.45 Pytanie na śniadanie 
11.20 Przepis dnia 3 11.30 Barwy 
szczęścia (s.) 12.00 Wiadomości 
12.15 W obiektywie Polonii. Wschód 
12.35 Sprawiedliwi. Kto ratuje jedno 

życie... Grzech 13.25 Osiecka 14.20 
Kulturalni PL 15.20 Okrasa łamie 
przepisy. Ciasta z ognia 15.50 Ugo-
tuj nam bajkę. Piotruś Pan 16.05 
Zaczarowany świat... 16.20 Halo 
halo! Problem z mikrofonem 16.30 
Rodzinka.pl (s.) 17.00 Teleexpress 
17.20 Słownik polsko@polski 17.50 
Gra słów. Krzyżówka (teleturniej) 
18.20 Barwy szczęścia (s.) 18.50 
Powroty 19.10 Alert Covid (mag.) 
19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 O mnie się nie martw 13 22.05 
Polonia 24 22.35 Kochana córeczko 
23.30 Kasta. Rodzinne przejęcie.  

WTOREK 20 KWIETNIA 

6.00 Polonia 24 6.30 Pożyteczni.pl 
7.00 Okrasa łamie przepisy. Ciasta 
z ognia 7.30 Pytanie na śniadanie 
10.40 Panorama kraj 10.45 Pyta-
nie na śniadanie 11.20 Przepis dnia 
3 11.30 Barwy szczęścia (s.) 12.00 
Wiadomości 12.15 Stacja innowacja 
12.35 O mnie się nie martw 13 14.20 
Kochana córeczko 15.20 Prywatne 
życie zwierząt 5 15.50 Przyjaciele 
Misia i Margolci 16.15 Margolcia i 
Miś zapraszają dziś 16.30 Rodzinka.
pl (s.) 17.00 Teleexpress 17.20 Zako-
chaj się w Polsce. Jedlina Zdrój 17.50 
Gra słów. Krzyżówka (teleturniej) 
18.20 Barwy szczęścia (s.) 18.50 Nad 
Niemnem 19.10 Studio Lwów 19.30 
Wiadomości 20.20 Ojciec Mateusz 
24 (s.) 22.05 Polonia 24 22.35 Warto 
rozmawiać 23.30 Kasta. Świadek. 

ŚRODA 21 KWIETNIA 

6.00 Polonia 24 6.30 Korona kró-
lów (s.) 7.00 Rączka gotuje. Żarki 
kuchnia żydowska 7.30 Pytanie 
na śniadanie 10.40 Panorama kraj 
10.45 Pytanie na śniadanie 11.20 
Przepis dnia 3 11.30 Barwy szczęścia 
(s.) 12.00 Wiadomości 12.15 Nad 
Niemnem 12.35 Ojciec Mateusz 24 
(s.) .14.20 Szlak nadziei 15.05 Alert 
Covid 15.25 Ozdrowieńcy 15.50 
Animowanki. Kacperiada. Prawie 
prawda 16.10 Nela Mała Reporterka. 
Indiańskie skarby 16.30 Rodzinka.
pl (s.) 17.00 Teleexpress 17.20 Hi-
storia Ireny Sendlerowej 17.50 Gra 
słów. Krzyżówka (teleturniej) 18.20 
Barwy szczęścia (s.) 18.50 Kieru-
nek Zachód (mag.) 19.10 Magazyn 
z Wysp 19.30 Wiadomości, pogoda, 
sport 20.20 Ranczo 3. Wielkie od-
krycie 22.05 Polonia 24 22.35 Polski 
El Greco 23.30 Kasta. Rowerzystka. 

CZWARTEK 22 KWIETNIA 

6.00 Polonia 24 6.30 Korona królów 
7.00 W kotle historii 7.30 Pytanie 
na śniadanie 10.40 Panorama kraj 
10.45 Pytanie na śniadanie 11.20 
Przepis dnia 3 11.30 Barwy szczęścia 
(s.) 12.00 Wiadomości 12.15 Studio 
Lwów 12.35 Ranczo 3 (s.) 14.20 Pol-
ski El Greco 15.20 Dookoła Bałtyku 
15.50 Al-chemik. Egzamin 16.05 
Nieziemscy. Alarm 16.20 Nauka lite-
rek z Żużu. Alfabet 16.30 Rodzinka.
pl. Wakacje pod Ełkiem 17.00 Tele-
express 17.20 Czas pieniądza. Siła 
pieniądza 17.35 Mówimy po polsku. 
Jak dobrze opisać wygląd 17.50 Gra 
słów. Krzyżówka (teleturniej) 18.20 
Barwy szczęścia (s.) 18.50 Wilno-
teka 19.10 W obiektywie Polonii. 
Wschód 19.30 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.20 Prokurator (s.) 22.05 
Polonia 24 22.35 Ocaleni 23.30 Ka-
sta. Rozwód 0.00 Focus on Poland. 

195
tysięcy kanadyjskich dolarów wynosi całkowity koszt pomnika. Zbiórka 

środków cały czas trwa. Jak podkreślił Chris Ostrowski, pandemia COVID-19 

jest dużą przeszkodą w dotarciu z informacjami. Pomysłodawcy skontaktowali 

się z polonijnymi organizacjami, trwają rozmowy z polonijnymi biznesami. Część 

fi nansowania zapewniło kanadyjskie ministerstwo ds. weteranów, inicjatywę ma 

także wesprzeć ze swojego budżetu Instytut Pamięci Narodowej. Patronat honorowy 

nad budową pomnika objęły Ambasada RP w Ottawie, Konsulat Generalny RP w 

Toronto, kanadyjskie ministerstwo ds. weteranów, IPN, Stowarzyszenie Weteranów 

Polskiej Armii w Ameryce, Związek Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie i Związek 

Narodowy Polski Gmina 1.   
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S P O R T 
W SKRÓCIEBanik Karwina 

szykuje się na Lowosice
Czarne chmury, które zawisły nad drużyną Banika Karwina po niedzielnej porażce na 
parkiecie w Zubrzi, zostały szybko rozpędzone i to przez samych szczypiornistów Banika. 
Podopieczni trenera Michala Brůny pokonali w decydującym piątym ćwierćfi nałowym 
meczu play off  ekstraligi ekipę Zubrzi 29:24 i od wczoraj trenują już pod kątem 
weekendowego półfi nału z Lowosicami. W pierwszym meczu atut własnego boiska będzie 
po stronie Karwiny – początek spotkania w niedzielę o godz. 10.15 (transmisja w stacji ČT 
Sport). 

Janusz Bi  mar

Zapowiada się kolejna ciężka 
przeprawa, ale w fazie pu-
charowej to nic zaskakują-

cego. Zubrzi nie sprzedało tanio 
skóry, grając świetnie i myślę, że 
zacięta walka szykuje się również 
z Lowosicami – powiedział „Gło-
sowi” Marek Michalisko, dyrektor 
sportowy HCB Karwina. 

– Nie będę owijał w bawełnę. Ode-
tchnęliśmy z ulgą – stwierdził szczę-
śliwy Michal Brůna, dla którego to 
pierwszy w karierze awans do pół-
fi nału ekstraligi w roli trenera. Jego 
długoletnie boiskowe doświadcze-
nie procentuje w tym sezonie z na-
wiązką. Banik w decydującym star-
ciu z Zubrzi zaskoczył rywala innym, 
niż zwykle ustawieniem. Środowego 
meczu nie będzie mile wspominał 
Lukáš Mořkovský. Najlepszy strzelec 
Wałachów od pierwszych minut wal-
ki czuł na plecach oddech „anioła 
stróża”, Davida Růžy, który 18-letnie-
mu snajperowi pozwolił na niewiele. 
Růža oprócz przeszkadzania zdążył 
też wspomagać ofensywę, strzelając 
w meczu dwie bramki. 

Kluczową postacią spotkania 
i całej serii był jednak bramkarz 
Nemanja Marjanović. Gwiazdor 
karwińskiej drużyny przystępował 
do środowej walki niewyspany, po 
nocnym powrocie samochodem z 
pogrzebu ojca w Serbii. „Nemo” nie 
uczestniczył nawet w treningach 
poprzedzających środowe spotka-
nie, wrócił dosłownie w ostatniej 
chwili, żeby pomóc drużynie w 
awansie do półfi nału.

– Tu wszystkie słowa są zbędne. 
„Nemo” pokazał piękny charakter, 
nie chciał komplikować nam spra-
wy. Nie dopuszczał do siebie myśli, 
że to może być ostatni mecz w tym 
sezonie – skomplementował 37-let-
niego serbskiego golkipera trener 
Banika. 

Karwiniacy wyciągnęli wnioski 
z przegranego niedzielnego poje-
dynku w Zubrzi. Zagrali odważniej, 
zmuszając gości do popełniania 
błędów. – Szesnaście błędów tech-
nicznych to kiepska wizytówka na-
szej gry. Z takim bilansem nie moż-
na myśleć o zwycięstwie – przyznał 
trener Zubrzi Michal Tonar.

Defensywę Wałachów nękał naj-
bardziej najlepszy strzelec Bani-
ka Vojtěch Patzel. Przed startem 
sezonu Patzel pasowany był na 

największą ofensywną gwiazdę 
karwińskiej ekipy i te przewidy-
wania ekspertów sprawdziły się 
w stu procentach. Właśnie jego 
forma, a także dobra dyspozycja 
reszty zespołu będzie kluczowym 
elementem w półfi nale z Lowosi-
cami. Michal Brůna chce w serii 
z Lowosicami wykorzystać cały 
potencjał swojego zespołu, w nie-
dzielę na karwińskim parkiecie nie 
zabraknie więc również młodego 

polskiego rozgrywającego Artura 
Urbańskiego. 

Półfi nałowa walka w Chance Play 
Off  Strabag Rail Ekstralidze potrwa 
do trzech zwycięskich spotkań. Ze-
społy Karwiny i Lowosic będą gra-
ły na przemian w niedzielę i środę 
na własnym parkiecie, wszystkie 
pojedynki trafi ą zaś do ramówki 
stacji ČT Sport. W drugim półfi nale 
zmierzą się ze sobą drużyny Pilzna 
i Dukli Praga.   

5. ĆWIERĆFINAŁ STRABAG 
RAIL EKSTRALIGI

KARWINA – 
ZUBRZI 29:24
Do przerwy: 16:13. Karwina: Marja-
nović, Mokroš – Růža 2, Patzel 10/5, 
Skalický 5, Nedoma 4, Solák 3, S. 
Mlotek 1, Gromyko 4, Jan Užek, 
Franc, Nantl, Urbański, Noworyta, 
Široký, Plaček. Stan serii: 3:2 dla 
Karwiny. 

45
procent wynosiła skuteczność bram-
karza Nemanji Marjanovica w statysty-
kach obronionych strzałów w decydu-
jącym meczu z Zubrzi

● Bramkarz Banika Nemanja Marjanović, kluczowa postać spotkania i całej serii. 
Zdjęcia hcb-karvina 

● Vojtěch Patzel zdobył 
w meczu dziesięć bra-
mek, najwięcej spośród 
zawodników Banika. 

MECZ TRZYNIEC – ŻIŻKÓW 
PRZEŁOŻONY. Powrót zimy w 
wiosennym kalendarzu skompliko-
wał sprawę m.in. piłkarzom Trzyńca 
i Viktorii Żiżków. Zaplanowany na 
środę 14 kwietnia mecz 18. kolejki 
drugiej najwyższej klasy rozgrywek 
z powodu złego stanu murawy na 
Stadionie Rudolfa Łabaja został 
przełożony na inny termin. Trzyń-
czanie, którzy w tabeli FNL plasują 
się na chwilę obecną w newral-
gicznej strefi e spadkowej, szykują 
się do niedzielnego wyjazdowego 
spotkania z Hradcem Kralowej. Fa-
worytem tego spotkania będą pił-
karze Hradca, podopieczni trenera 
Fran  ška Straki mogą tylko sprawić 
niespodziankę. Początek meczu o 
godz. 17.00. 

•••
POWRÓT LEWANDOWSKIEGO 
OPÓŹNIONY. Wiele wskazuje 
na to, że przerwa w grze Roberta 
Lewandowskiego może się prze-
dłużyć. Kluczowy napastnik piłkar-
skiej reprezentacji Polski, a także 
Bayernu Monachium, boryka się z 
kontuzją, której nabawił się w me-
czu eliminacji do mistrzostw świata 
z Andorą. „Lewy” wprawdzie wrócił 
już do lekkich treningów, ale za-
brakło go również w rewanżowym 
spotkaniu Bawarczyków w Lidze 
Mistrzów, w którym Bayern wygrał 
wprawdzie z Paris St. Germain na 
wyjeździe 1:0, ale nie zdołał awan-
sować do półfi nału. Lewandowski 
obejrzał spotkanie ze swojego 
domu w Monachium i według 
ostatnich prognoz lekarzy, do ostrej 
gry wróci dopiero 24 kwietnia, w 
meczu 31. kolejki Bundesligi, kiedy 
Bayern zagra z FSV Mainz.

•••
UTALENTOWANA POLKA W BAY-
ERNIE. I jeszcze jedna wiadomość z 
Bayernu Monachium, ale z kobiecej 
drużyny piłkarskiej, oczywiście 
związana z polskim sportem. Za-
wodniczką Bayernu została w tym 
tygodniu Weronika Zawistowska, 
która przeniesie się na stałe do 
bawarskiego klubu dopiero latem. 
Zawistowska grająca dotychczas w 
barwach Czarnych Sosnowiec na-
leży do najbardziej utalentowanych 
polskich piłkarek. – Miałam kilka 
ofert, na przykład z Realu Madryt, 
ale uważam, że Bundesliga to naj-
mocniejsza liga na świecie - stwier-
dziła zawodniczka.  

•••
GOMORA W RYDZE? Scena jak 
z mrocznego kryminału, tyle że 
niestety prawdziwa. Jak informuje 
agencja prasowa UNIAN, w Rydze 
został zamordowany agent piłkarski 
Roman Bezzubow, który swoich za-
wodników transferował również do 
Polski. Do prowadzonego przez nie-
go Volkswagena podjechało czarne 
BMW X5. Wtedy padły śmiertelne 
strzały. Roman Bezzubow miał 41 
lat. W listopadzie wytransferował 
do Lechii Gdańsk młodego ukraiń-
skiego piłkarza Mykołę Musoli  na. 
Wcześniej do Polski trafi li inni jego 
zawodnicy – Aleksandrs Fertovs i 
Vladislavs Gabovs. (jb)
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Dnia 26 stycznia i 13 kwietnia 2021 mi-
nęła 10. rocznica, kiedy nas na zawsze 
opuścili nasi Drodzy 

śp. DANIELA i śp. 
FRANCISZEK 

ADAMCZYKOWIE 
z Karwiny Nowego–Miasta

Z miłością i szacunkiem wspominają 
synowa Lenka oraz wnuczka Ada z ro-
dziną. RK-027

W dniu 15 kwietnia 2021 obchodziłaby swoje 70. urodzi-
ny nasza Kochana

śp. MARIA KNOLL
Wspominają najbliżsi.
 GŁ-238

Dnia 15  kwietnia 2021 minęła 9. bolesna rocznica 
śmierci naszej Kochanej Żony i Mamusi

śp. HELENY MALCHEROWEJ
z domu Stańkusz, 

z Olbrachcic 
Zaś 5 lutego obchodziłaby swoje 89. urodziny 
Z miłością i szacunkiem wspominają mąż i córki.
 GŁ-241

Dnia 14 kwietnia 2021 minęła 25. rocznica śmierci na-
szego Kochanego

śp. ANTONIEGO GOLASIKA
z Czeskiego Cieszyna

Z miłością i szacunkiem wspominają najbliżsi.
 GŁ-233

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

Znajdź nas na YouTubie�
 GŁ-089

GŁ-183

GŁ-212

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

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

Pracujemy bez granic
kamieniarstwo.wrzos@vp.pl

CO NA ANTENIE

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

OFERTA PRACY

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

OFERTY

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

Jeszcze czas złożyć wniosek
Konsulat Generalny RP w Ostrawie rozpoczął przyjmowanie wniosków projektów polonijnych realizowanych przez Polaków i Polonię 
w RC. W przypadku projektów planowanych na drugie półrocze br. należy się pospieszyć z ich przygotowaniem, ponieważ termin 
ich składania upływa 30 bm. Wnioski o dofi nansowanie projektów całorocznych lub planowanych na pierwsze półrocze przyszłego 
roku wystarczy złożyć przed 1 listopada.

Dokładne informacje nt. 
przyjmowanych wniosków 
można znaleźć, wchodząc 

na link https://www.gov.pl/web/
czechy/polacy-i-polonia-w-cze-
chach. Z tych najważniejszych 
warto podkreślić np. to, że rozpa-
trywane będą wyłącznie wnioski 
w wersji elektronicznej, przygoto-
wane na odpowiednich formula-

rzach w formacie Excel i wypełnio-
ne przy użyciu polskiej czcionki. 
Dodatkowe załączniki z opisem 
projektu nie będą uwzględnianie. 
Ważne jest również, żeby w e-ma-
ilu nadesłanym na adres ostrawa.
kg.sekretariat@msz.gov.pl podać 
imię i nazwisko i nr telefonu, z któ-
rym można się połączyć w razie ko-
nieczności uzupełnienia wniosku. 

Ponadto w przypadku składania 
większej liczby ofert projektowych, 
konsulat prosi o ich zhierarchizo-
wanie od oferty najbardziej do naj-
mniej istotnej. 

– Wzorem lat ubiegłych, za prio-
rytetowe uważane będą projekty 
mające na celu: wspieranie naucza-
nia języka polskiego oraz promują-
ce dwujęzyczność; projekty, które 

będą podnosiły i uwydatniały po-
zycję oraz aktywność środowisk po-
lonijnych na terenie Republiki Cze-
skiej; projekty wspierające rozwój 
kontaktów młodzieżowych, nauko-
wych, kulturalnych, gospodarczych 
i sportowych młodego pokolenia z 
Polską; projekty, które mają na celu 
podtrzymywanie związków z Pol-
ską, uczestniczenie w kulturze pol-

skiej oraz motywowanie i ułatwia-
nie powrotów do kraju – czytamy 
w informacji dotyczącej projektów. 
Natomiast szczególną siłę przebicia 
będą miały projekty nawiązujące do 
230. rocznicy Konstytucji 3 Maja, 
dziedzictwa kulturowego Zaolzia, 
w tym twórców pochodzących z 
tych terenów, oraz historii polskiej 
oświaty w RC.  (sch)
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Szczęśliwym jest człowiek,
który liczy swój dom w pokoleniach…

Dnia 19 kwietnia 2021 minie druga rocznica śmierci 

śp. WANDY LASOTOWEJ 
z domu Gojniczek, 

emerytowanej nauczycielki Polskiej Szkoły w Wędryni
zamieszkałej w Łyzbicach

Z miłością i szacunkiem wspomina rodzina.  
 GL-231

Dnia 19 kwietnia 2021 minie 5. rocznica śmierci naszego 
Kochanego

śp. EUGENIUSZA STYSIŃSKIEGO
z Czeskiego Cieszyna

O chwilę wspomnień proszą żona, córka i synowie z ro-
dzinami.
 GŁ-235

Dnia 17 kwietnia minie 2. rocznica śmierci naszego Dro-
giego 

śp. STANISŁAWA RUSNOKA 
z Nydku 

O chwilę wspomnień proszą najbliżsi.
 GŁ-218

Kto znał, wspomni, kto kochał, nie zapomni...
Dziś mija 15. rocznica śmierci

śp. BOLESŁAWA SZEWIECZKA
z Karwiny-Frysztatu

Z miłością i szacunkiem wspominają małżonka Zosia, 
córki Halinka i Janka z rodzinami.
 RK-029

Czas mija, lecz tęsknota i smutek pozostają...
Dnia 19 kwietnia upłynie rok od bolesnej chwili, kiedy 
odszedł od nas na zawsze nasz Najdroższy

śp. RENEK URBANIEC
z Karwiny

Z miłością wspominają i o chwilę wspomnień proszą 
rodzice, żona, synowie i brat.
 GŁ-232

I tak będziesz zawsze z nami...
Dnia 19 kwietnia minie pierwsza rocznica tragicznego 
wypadku, w którym odszedł od nas nasz Drogi

RENEK URBANIEC 
Wszystkich, którzy Go znali i kochali, prosimy o ciche 
wspomnienie.
 GŁ-240

NEKROLOGI

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że po długotrwałej cięż-
kiej chorobie 

śp. EUGENIUSZ DUDA 
odszedł do wieczności. Tą drogą pozwalamy sobie przesłać najbliższym 
wyrazy głębokiego współczucia. W naszej świadomości Eżyn pozosta-
nie człowiekiem gorącego serca, najlepszym kolegą klasowym.

Niech mu ziemia śląska lekką będzie. Cześć Jego Pamięci. GŁ-234

Zasmuceni wiadomością o śmierci naszego Przyjaciela

śp. EUGENIUSZA DUDY
składamy żonie i rodzinie Zmarłego wyrazy szczerego współczucia 
i słowa otuchy w tych trudnych chwilach. Członkowie Klubu 99.
 GŁ-239

PROGRAM TV

PIĄTEK 16 KWIETNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 9.45 Pr. rozrywkowy 10.35 
Doktor Martin (s.) 11.30 AZ kwiz 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Sama w 
domu 14.00 Na tropie 14.25 Reporterzy 
TVC 15.05 Podróżomania 15.40 Nie-
zwykłe losy 16.35 Łopatologicznie 17.30 
AZ kwiz 18.00 Wiadomości regionalne 
18.25 Gdzie jest mój dom? 18.55 Pro-
gnoza pogody, wiadomości, sport 20.10 
Żandarmi z Luhačovic (s.) 21.35 Wszyst-
ko-party 22.30 Zawodowcy (s.) 23.25 
Kryminolog (s.) 0.25 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne przed-
szkole 9.00 Z kucharzem dookoła świa-
ta 9.55 Wielka wojna 10.50 Szalona 
wojna 11.45 Królestwo natury 12.10 Psy 
i ich wyjątkowe historie 13.05 Delfi ny 
południowych mórz 14.05 Ciekawa ka-
mera 14.45 Kawałek drewna 15.05 Jum-
bo Jet: 50 lat w chmurach 15.50 Hitler: 
Zdobywca 16.40 Wspaniałe zjawiska na-
turalne 17.30 Granica w sercu 18.00 Błę-
kitna planeta – następna wyprawa 18.45 
Wieczorynka 18.55 1961: Jurij Gagarin, 
pierwszy człowiek w kosmosie 19.20 
Historie domów 19.50 Wiadomości w 
czeskim j. migowym 20.00 Cudowna 
planeta 21.00 Biała królewna (s.) 22.00 
Morderstwa w Walhalli (s.) 23.35 Pań-
stwo kontra Fritz Bauer (fi lm) 1.15 Samo-
loty myśliwskie. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.00 Ulica (s.) 
9.50 Przychodnia w różanym ogrodzie 
(s.) 11.00 Co o tym sądzą Czesi? 12.00 
Południowe wiadomości 12.45 Krok 
za krokiem (s.) 13.00 Przychodnia w 
różanym ogrodzie (s.) 14.10 Castle (s.) 
15.05 Dr House (s.) 16.57 Popołudniowe 
wiadomości 17.30 Co o tym sądzą Czesi 
18.30 Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.20 Rafťáci (fi lm) 22.25 60 se-
kund (fi lm) 0.35 Dr House (s.). 
PRIMA 
6.15 Astro Boy (s. anim.) 7.00 Nowy 
dzień 8.05 M.A.S.H. (s.) 8.45 Slunečná 
(s.) 10.10 Miłość, dzieci i skradzione 
szczęście (fi lm) 12.00 Strażnik Teksa-
su (s.) 13.00 Policja Hamburg (s.) 15.00 
Agenci NCIS (s.) 15.55 Policja w akcji 
16.55 Wiadomości kryminalne 17.15 
Like House 17.50 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości, pogoda 19.55 Showtime 
20.15 Kochamy Czechy 22.10 Dziewczy-
ny z porcelany (fi lm) 0.25 Like House 
0.55 Policja w akcji 1.55 Agenci NCIS (s.). 

SOBOTA 17 KWIETNIA 

TVC 1 
6.00 Co umiały nasze babcie, a o czym 
my zapomnieliśmy 6.25 Łopatologicz-
nie 7.15 Świniopas Jirka (bajka) 7.55 O 
zamku i wojnie z Turkami (bajka) 8.35 
Pan Tau (s.) 9.40 Gejzer 10.10 Przygody 
Sherlocka Holmesa (s.) 11.05 Wszystko-
-party 12.00 Z metropolii, Tydzień w 
regionach 12.25 Nasze hobby 13.00 Wia-
domości 13.05 Zaklęte pierścienie (baj-
ka) 14.10 Jak się mieli babi gniew (bajka) 
14.55 Szkoła podstawą życia (fi lm) 16.25 
Hercule Poirot (s.) 18.00 Moda z Terezą 
Vu 18.25 Chłopaki w akcji 18.55 Pro-
gnoza pogody, wiadomości, sport 20.10 
Cuda natury 21.20 Piekarz cesarza (fi lm) 
22.40 Maigret i śluza (fi lm) 0.10 Rocco 
Schiavone (s.). 
TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Rodzina Bławat-
ków (s. anim.) 6.30 Świnka Peppa (s. 
anim.) 6.40 Oli i Jula (s. anim.) 6.50 Ma-
sza i niedźwiedź (s. anim.) 7.05 Pan Bor-

suk i pani Lisica (s. anim.) 7.20 Miś i le-
mingi (s. anim.) 7.30 Studio Kolega 9.00 
Na rowerze 9.10 Nasza wieś 9.40 Folklo-
rika 10.05 Czeskie cuda 10.35 Wyścig z 
czasem 11.00 Do Pacyfi ku przez Coast 
Mountains 11.30 Lotnicze katastrofy 
12.15 Psy i ich wyjątkowe historie 13.10 
Babel 13.35 Ty, ja i twój mąż (fi lm) 15.20 
Bohaterowie antycznej Grecji: Jazon 
i Argonauci 16.10 Niesamowity świat 
młodych 17.00 Kamera w podróży 17.50 
Cudowna planeta 18.45 Wieczorynka 
18.55 Granica w sercu 19.25 Curriculum 
Vitae 19.50 Wiadomości w czeskim j. 
migowym 20.00 Bitwa o Anglię (fi lm) 
22.15 Żelazny rycerz (fi lm) 0.15 Gomorra 
(s.) 1.05 McMafi a (s.). 
NOVA 
7.15 Looney Tunes Show (s. anim.) 7.40 
Kacze opowieści (s. anim.) 8.30 Krok za 
krokiem (s.) 9.10 Twoja twarz brzmi zna-
jomo 11.45 Przyprawy 12.40 Dzwoń do 
TV Nova 13.15 Poradnik domowy 14.20 
Zamieńmy się żonami 15.40 Prosto w 
serce (fi lm) 17.35 Sposób na teściową 
(fi lm) 19.30 Wiadomości, sport, pogo-
da 20.20 Łowca i Królowa Lodu (fi lm) 
22.20 Agent i pół (fi lm) 0.15 Sposób na 
teściową (fi lm). 
PRIMA 
6.55 M.A.S.H. (s.) 7.30 Autosalon.tv 8.30 
Cyklosalon.tv 9.00 Hudson & Rex (s.) 
9.55 Kochamy Czechy 11.50 Morder-
stwa według Agathy Christie (fi lm) 13.55 
Ciężar prawdy (fi lm) 15.50 Cyrk się od-
będzie (fi lm) 17.55 Na huśtawce 18.40 
Ewa testuje 18.55 Wiadomości, pogoda 
19.55 Showtime 20.15 Glina (s.) 22.50 
Przetrwać do świtu (fi lm) 0.35 Blade II 
(fi lm). 

NIEDZIELA 18 KWIETNIA 

TVC 1 
6.00 Ciekawostki z regionów 6.25 O 
sprytnej wieśniaczce (bajka) 6.35 Szkoła 
podstawą życia (fi lm) 8.10 Uśmiechy J. 
Štercla 8.55 Łopatologicznie 9.45 Kalen-
darium 10.00 Kamera na szlaku 10.30 
Obiektyw 11.05 Życie na zamku (s.) 
12.00 Pytania Václava Moravca 13.00 
Wiadomości 13.05 100 + 1 królewna (baj-
ka) 14.05 Jak wyleczyć Babę Jagę (baj-
ka) 14.55 Siedmiopiórek (bajka) 16.00 
Piekarz cesarza (fi lm) 17.25 List do ciebie 
18.25 Co umiały nasze babcie, a o czym 
zapomnieliśmy 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.10 Boże młyny (s.) 
21.05 168 godzin 21.40 Wiem, że jesteś 
mordercą (fi lm) 23.20 Sprawy detekty-
wa Murdocha (s.) 0.00 Infi ltracja. 
TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Rodzina Bławat-
ków (s. anim.) 6.30 Świnka Peppa (s. 
anim.) 6.45 Friends (fi lm anim.) 7.05 Pan 
Borsuk i pani Lisica 7.20 Miś i lemingi (s. 
anim.) 7.30 Studio Kolega 9.00 Czecho-
słowacki tygodnik fi lmowy 9.15 Poszuki-
wania utraconego czasu 9.35 Transmisja 
mszy 10.25 Hitlerjugend: Nazistowska 
armia dzieci 11.15 Nie poddawaj się plus 
11.40 Nie poddawaj się 12.10 Królestwo 
natury 12.35 Słowo na niedzielę 12.40 
Magazyn chrześcijański 13.10 Przez 
ucho igielne 13.35 Magazyn religijny 
14.05 Papież – najpotężniejszy człowiek 
na planecie 14.45 Legendy czeskiej piłki 
nożnej 15.15 Błękitna planeta – kolejna 
wyprawa 16.00 Podróż po Helsinkach 
16.30 Z kucharzem dookoła świata 17.25 
Niesamowite zjawiska naturalne 18.15 
Narodowe skarby 18.45 Wieczorynka 
18.55 Nasza wieś 19.20 Ciekawostki z 
regionów 19.50 Wiadomości w czeskim 
j. migowym 20.00 Błękit (fi lm) 21.55 
Mordercze lato (fi lm) 0.15 Poszukiwania 
nazistów 1.00 Grantchester (s.). 

NOVA 
6.45 Looney Tunes Show (s. anim.) 7.15 
Kacze opowieści (s. anim.) 8.00 Krok za 
krokiem (s.) 8.20 Królewna z młyna (s.) 
9.10 Mocarz Jaś (bajka) 10.20 Na psa 
urok (fi lm) 12.10 Opiekunka: Przygoda 
w raju (fi lm) 13.50 Złocienie dla pani na 
zamku (fi lm) 15.30 Rafťáci (fi lm) 17.40 
Wiedzą sąsiedzi, jak kto siedzi (fi lm) 
19.30 Wiadomości, sport, pogoda 20.20 
Twoja twarz brzmi znajomo 22.55 
Odłamki 23.25 Wiedzą sąsiedzi, jak kto 
siedzi (fi lm) 1.05 Złocienie dla pani na 
zamku (fi lm). 
PRIMA 
7.15 M.A.S.H. (s.) 8.10 II wojna światowa 
9.20 Prima Świat 9.55 Złote rączki 10.30 
Prima maskotka 11.00 Partia 11.55 Po-
radnik domowy 12.50 Poradnik Pepy 
Libickiego 13.10 Poradnik Ládi Hruški 
14.30 Dziewczyny z porcelany (fi lm) 
16.45 Bajkeři (fi lm) 18.55 Wiadomości, 
pogoda 19.55 Showtime 20.15 Powieść 
dla mężczyzn (fi lm) 22.30 Świadek 
oskarżenia (fi lm) 1.10 Polowanie na dru-
hny (fi lm). 

PONIEDZIAŁEK 19 KWIETNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Przygody Sherlocka 
Holmesa (s.) 9.55 168 godzin 10.35 Mi-
ni-show Karla Šípa 11.30 AZ kwiz 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Sama 
w domu 14.00 Atuty Miroslava Donu-
tila 14.55 Losy gwiazd 15.50 Napisała: 
Morderstwo (s.) 16.40 Podróżomania 
17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne owce 18.00 
Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie jest 
mój dom? 18.55 Prognoza pogody, wia-
domości, sport 20.10 Raptus (s.) 21.10 
Reporterzy TVC 21.55 Zimna niedziela 
(fi lm) 23.30 Pr. rozrywkowy 0.20 Spra-
wy detektywa Murdocha (s.). 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne przed-
szkole 9.00 Kamera w podróży 9.55 Psy 
i ich wyjątkowe historie 10.40 Niesamo-
wity świat młodych 11.25 Jeż 11.35 Gra-
nica w sercu 12.05 Babel 12.30 Magazyn 
religijny 13.00 Klucz 13.40 Wspaniałe 
amerykańskie miasta 14.35 Samoloty 
myśliwskie 15.20 Przygody nauki i tech-
niki 15.50 Lotnicze katastrofy 16.35 Wy-
ścig z czasem 17.05 Zagubione pociski 
zimnej wojny 18.00 Duże maszyny 18.45 
Wieczorynka 18.55 Design 19.25 Historie 
domów 19.50 Wiadomości w czeskim j. 
migowym 20.00 Bohaterowie starożyt-
nej Grecji: Odyseja 21.00 Duże maszyny 
21.45 Dajcie sensację na pierwszą stronę 
(fi lm) 23.15 Róża Luxemburg (fi lm). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.05 Ulica (s.) 
10.00 Spece (s.) 11.00 Co o tym sądzą 
Czesi 12.00 Południowe wiadomości 
12.35 Krok za krokiem (s.) 13.00 Przy-
chodnia w różanym ogrodzie (s.) 14.10 
Castle (s.) 15.05 Dr House (s.) 16.57 Po-
południowe wiadomości 17.30 Co o tym 
sądzą Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wia-
domości, sport, pogoda 20.20 Spece (s.) 
22.15 Agenci NCIS (s.) 23.10 Dr House 
(s.) 0.50 Castle (s.). 
PRIMA 
7.00 Nowy dzień 8.15 M.A.S.H. (s.) 8.55 
Ognisty kurczak (s.) 10.10 Nasza farma 
w Irlandii (fi lm) 12.00 Strażnik Teksa-
su (s.) 12.55 Policja Hamburg (s.) 14.55 
Agenci NCIS (s.) 15.55 Policja w akcji 
16.55 Wiadomości kryminalne 17.15 
Like House 17.50 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości, pogoda 19.55 Showtime 
20.15 Pielęgniarki (s.) 21.35 Jak zbudo-
wać marzenie 22.40 Glina czy łajdak? 
(s.) 23.55 Like House 0.25 Policja w akcji 
1.25 Agenci NCIS (s.). 

WSPOMNIENIA
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KRZYŻÓWKA KOMBINOWANA

Wśród 
autorów 

poprawnych 
rozwiązań zostanie 
rozlosowana 
książka. 
Rozwiązania 
prosimy wysyłać 
na e-mail: info@
glos.live. Termin 
upływa w środę 28 
kwietnia. Autorem 
dzisiejszego zadania 
jest Jan Kubiczek.

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

Tak było...

• Na zaproszenie do naszej fotografi cznej 
zabawy odpowiedział pan Marek Svoboda, 
przysyłając nam współczesne ujęcie 
schroniska na Ropiczce. Archiwalna 
fotografi a została wykonana w roku 1917 i 
pochodzi z archiwum Władysława Brózdy.

...tak jest
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Rozwiązaniem krzyżówki jest aforyzm, którego autorem jest Stanisław Jerzy Lec, właściwie Stanisław Jerzy de 
Tusch-Letz, pseudonim literacki Stach (ur. 6 marca 1909 we Lwowie, zm. 7 maja 1966 w Warszawie) – polski po-
eta, satyryk, aforysta, tłumacz literatury niemieckiej. 

POZIOMO:
1. współczucie, umiejętność wczu-

wania się w emocje drugiej osoby
2. środkowa część miasta
3. najmniejszy ptak na świecie, ży-

wiący się nektarem
4. Abelardek urzędowo
5. elitarna grupa klasowa
6. ...Sari, słynna sopranistka 
7. umowa sojusznicza z 1951 r., mię-

dzy Australią, Nową Zelandią i 
USA

8. euforia, entuzjazm, stan zachwytu
9. dowcip sytuacyjny, komiczna 

scenka, żart
10. drapieżna ryba słodkowodna, z 

wąsem

11. adekwatnie, jak należy, precyzyj-
nie

12. ROZWIĄZANIE DODATKOWE 
13. zbędny luksus, przepych, nad-

miar, okazałość
14. dawniej: właściciel zajazdu, karcz-

marz
15. drwina zawarta w pozornej apro-

bacie
16. miasto nad Sekwaną, w Norman-

dii
17. zabawka dziewczynki lub powieść 

Bolesława Prusa
18. delikatna skórka zamszowa
19. ocean między Europą a Ame-

ryką
20. jeden z czterech w pokoju

21. gorący sympatyk piosenkarza, 
sportowca

22. ryba z rodziny fl ądrowatych.

PIONOWO:
ABBASI, ADAGIO, ALASKA, AKCENT, 
AMSTAF, BEHAIM, CHASYD, 
CHIRAC, DRŻĄCY, EKOLOG, 
ERKAEM, ETALON, ETRUSK, 
GITARA, IGELIT, ILORAZ, ŁAŹNIE, 
MASTEJ, NIAMEJ, ODDECH, 
OGONEK, POSTĘP, ROBERT, 
ROZBÓJ, ŚCIANA, TRAGIK, ZAKRĘT.

Wyrazy trudne lub mniej znane: 
ANZUS, GŁADZICA, IRCHA, ROUEN, 
ZBYTEK

• Stanisław Jerzy Lec.
Fot. Wikipedia
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