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Koronawirus kontra 
Gorolski Święto
PROBLEM: Kiedy tydzień temu rząd czeski ogłosił plan „odmrażania” gospodarki i życia publicznego, zaznaczył, że 
tego lata z powodu epidemii koronawirusa nie ma raczej co liczyć na organizowanie masowych festi wali z udziałem 
kilkutysięcznych tłumów. Organizatorzy 73. Gorolskigo Święta są jednak w pogotowiu. 

Beata Schönwald

Ponieważ nikt nie jest w stanie 
dzisiaj powiedzieć, jak sytu-
acja będzie się dalej rozwijać, 

to także ja nie jestem w stanie tego 
przewidzieć. W każdym razie my 
przygotowujemy się do Gorolskigo 
Święta jak co roku – przekonuje dy-
rektor festiwalu, Jan Ryłko.

Tegoroczna impreza została za-
planowana od 31 lipca do 2 sierp-
nia. Jej organizatorem jest Miej-
scowe Koło PZKO w Jabłonkowie. 
– Jeśli te wszystkie restrykcje, któ-
re w tej chwili obowiązują, zostaną 
zlikwidowane na dzień 30 lipca, to 
my jesteśmy gotowi do tego, żeby 
Gorolski Święto się odbyło – za-
znacza Ryłko. Już teraz ma jednak 
prawie stuprocentową pewność, że 
niektórych punktów programu nie 
uda się zrealizować.

– Zawsze gwoździem programu 
na Gorolskim Święcie jest zespół 
ze Słowacji. Wynika to stąd, że sło-
wackie zespoły najbardziej elek-
tryzują naszą widownię. Tak miało 
być i w tym roku – mówi dyrektor. 
Dodaje, że na chwilę obecną ko-
mitet organizacyjny nie prowadzi 
żadnych rozmów z zagranicznymi 
wykonawcami. – Szansa, że gra-
nice państwowe zostaną otwarte, 
jest moim zdaniem bardzo nie-
wielka. Nie liczymy nawet na to, że 
z obszaru Unii Europejskiej przy-
jadą do nas jakiekolwiek zespoły. 
Nie będzie też więc prawdopo-
dobnie zespołów zagranicznych, 
które występują u nas w ramach 
Tygodnia Kultury Beskidzkiej – 
stwierdza. 

Jeśli nie będzie zakazu przepro-
wadzenia Gorolskigo Święta, to 
brak wykonawców z zagranicy, zda-
niem organizatorów, nie przekreśli 
tej imprezy. – Myślę, że nawet w tej 
sytuacji będziemy w stanie poka-
zać dobre zespoły, bo niezależnie 
od tego, co się dzieje, nie mamy 
zamiaru obniżania poziomu. Od 
ub. roku prowadzimy rozmowy z 

zespołami czeskimi i morawskimi 
i te rozmowy są w dalszym ciągu 
kontynuowane – zaznacza Ryłko.

Zespoły muszą jednak zmierzyć 
się z innym problemem. Od mie-
siąca obowiązuje bowiem zakaz or-
ganizowania prób i zgrupowań. W 
przypadku profesjonalnych zespo-
łów, które mają gotowe programy, 
to przeszkoda do pokonania. Gorzej 
z amatorskimi zespołami, a zwłasz-
cza dziecięcymi, które powinny 
mieć próby bardziej na bieżąco.

– Bystrzyckie zespoły folklo-
rystyczne „Bystrzyca” i „Łączka” 
co roku występują na Gorolskim 
Święcie, ale na razie nie wiemy, jak 
będzie w tym roku. W piątek, czyli 
zaraz w pierwszym dniu imprezy, 
„Bystrzyca” ma wystąpić z progra-
mem Chrystiana Heczki „Ze ži-

vota stromu”, z którym byliśmy na 
festiwalu w Strażnicy. Wystarczy 
więc go sobie przypomnieć, tym 
bardziej że staramy się pracować z 
zespołem przynajmniej w systemie 
on-line. Z „Łączką” jest trudniejsza 
sprawa, bo jest to zespół szkolny, 
którego próby zostały zawieszone 
prawdopodobnie aż do wakacji, a 
praca przez Internet w przypadku 
tak dużej grupy dzieci jest raczej 
niemożliwa – wyjaśnia kierownicz-
ka „Bystrzycy”, Ewa Nemec. 

Na decyzję czekają również miej-
scowe koła PZKO, które w Lasku 
Miejskim mają swoje „budy”. Dla 
wielu z nich utarg ze sprzedaży 
potraw regionalnych na Gorolskim 
Święcie jest głównym źródłem do-
chodu. – Dochód z „Gorola” stano-
wi ponad połowę wpływów do kasy 

naszego Koła. Zarobione pienią-
dze przeznaczamy na utrzymanie 
Domu PZKO. Bez nich będzie trud-
no, zwłaszcza że co miesiąc trzeba 
opłacać rachunki – mówi prezes 
MK PZKO w Bukowcu, Bogdan Si-
kora. 

Póki co zarówno organizato-
rzy Gorolskigo Święta, jak i jego 

uczestnicy trwają w niepewności. 
Chociaż zależy im na tym, by ta 
impreza się odbyła, nie chcą jej jed-
nak „za wszelką cenę”. – Na pewno 
ani ja, ani komitet organizacyjny 
nie podejmiemy takiego ryzyka, 
byśmy narażali zdrowie lub życie 
uczestników tej imprezy – kończy 
Ryłko.  

TKB też niepewny
Na przełom lipca i sierpnia został zaplanowany 57. Tydzień Kultury Beskidzkiej. 
W jego imprezach, które odbywają się na estradach w Wiśle, Żywcu, Szczyrku, 
Oświęcimiu i Makowie Podhalańskim, uczestniczy co roku ok. 4 tys. wykonaw-
ców z kraju i zagranicy oraz ok. 200 tys. widzów. Co będzie z TKB w tym roku, 
na razie nie wiadomo. Decyzja ma zapaść pod koniec tego miesiąca. – Nie 
mamy jeszcze ofi cjalnego stanowiska, choć, oczywiście, mamy już pewne 
przemyślenia, obmyślamy alternatywne scenariusze – mówi Magdalena Koim, 
dyrektor programowo-artystyczny TKB. 

• Zarówno organizatorzy Gorolskigo 
Święta, jak i jego uczestnicy trwają w 
niepewności. Fot. NORBERT DĄBKOWSKI
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Prof. Łukasz Szumowski
polski minister zdrowia

CYTAT NA DZIŚ

•••
Na świecie, gdzie mamy temperatury 

znacznie wyższe, dużo słońca, wirus jest 

obecny, epidemia jest obecna. W związku 

z tym nie podejrzewam, żeby nagle czerwiec, 

lipiec miały zlikwidować epidemię. 

Będziemy się z nią borykać przez rok

W I A D O M O Ś C I

PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ...

Fot. ARC Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego

WHO – Światowa Organizacja Zdrowia – to międzynaro-
dowa struktura zrzeszająca kraje płacące składki 

członkowskie. Według Wikipedii, WHO to „organizacja działająca w 
ramach ONZ, zajmująca się ochroną zdrowia. Zadaniem WHO jest 
działanie na rzecz zwiększenia współpracy między państwami w dzie-
dzinie ochrony zdrowia i zwalczania epidemii chorób zakaźnych, a 
także ustalanie norm dotyczących składu lekarstw i jakości żywności. 
Organizacja dąży również do zapewnienia opieki medycznej ludności 
świata oraz zmniejszenia umieralności niemowląt. Do największych 
sukcesów tej organizacji należy zwalczanie epidemii groźnych chorób, 
takich jak: ospa prawdziwa, gruźlica, malaria, cholera czy dżuma po-
przez masowe szczepienie. WHO walczy także z AIDS”.

Brzmi przekonująco, tylko czym się tak naprawdę dziś ta organi-
zacja zajmuje? Ostatnio, ochroną i reprezentacją Chin w kontekście 
„walki” z chińskim wirusem. Najważniejszym początkowo punktem 
była kwestia nazwy. Potem próbowali nam wcisnąć kit, że ludzie się 
tym wirusem nie zarażają. Następnie – jak tylko prezydent USA Do-
nald Trump zasugerował, że wykorzystanie chininy jest obiecujące w 
leczeniu COVID-19 – zwalczali jedną z możliwych kuracji. I to pomi-
mo wielu przypadków na całym świecie udowadniających, że jest sku-
teczne i że w 100 procentach leczy zarażonych wirusem z Wuhan.

I teraz, zamiast zajmować się zwalczaniem pandemii, realizuje swo-
ją politykę, wpisując aborcję na listę priorytetowych zadań w kluczo-
wych usługach medycznych. Badania prenatalne już nie. Co najmniej 
ciekawe...

W dodatku już wyszło na jaw, że WHO jest... w kieszeni Chin. Dy-
rektor generalny Tedros Adhanom Ghebreyesus był i jest sponsoro-
wany przez Chiny. Intrygujące było na przykład to, że Tajwan musiał 
opuścić WHO w momencie, jak Chiny doń wstąpiły. Tajwan należy do 
czołówki krajów, które znakomicie sobie radzą z koronawirusem, ale 
WHO ucisza wszelkie próby pomocy od tego kraju. Od 2007 co roku to 
państwo bezskutecznie wnioskuje o przyjęcie do WHO.

Na koniec wspomnieć warto co najmniej bulwersujący fakt, że or-
ganizacja usunęła chęć zmiany płci z listy chorób umysłowych. Ale to 
temat na dłuższy wywód, może przy innej okazji…

Na świecie pojawiło się pytanie, po co komu WHO? Polsce czy Cze-
chom na pewno członkostwo nic nie przynosi ani nie daje. A składki 
fundowane przez podatników to na pewno nie drobniaki. Nawet dziś nie 
da się stwierdzić, ile wynosi owa składka. Ponoć jest dobrowolna... 

NASZ »GŁOS«

Norbert Dąbkowski
dabkowski@glos.live

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

GRÓDEK
Gmina przedłużyła do 7 
maja termin składania 
papierów na stanowisko 
dyrektora miejscowej 
polskiej szkoły podsta-
wowej i przedszkola. W 
pierwotnym terminie nie 
zgłosił się bowiem żaden 
odpowiedni kandydat. 
Konkurs został ogłoszony 
w związku z przejściem 
na emeryturę dotychcza-
sowego szefa placówki, 
Kazimierza Cieślara. 
Nowy dyrektor ma rozpo-
cząć pracę 1 sierpnia.
 (sch)

HAWIERZÓW
W domu Seniora „Luna” 
sprawdza się rozwiązanie 
on-line spotkań klientów 
z rodziną. Po wprowa-
dzeniu zakazu odwiedzin 
placówka postanowiła 
umożliwić swoim pen-
sjonariuszom kontakt z 
najbliższymi za pośred-
nictwem nowoczesnych 
technologii. Seniorzy 
bardzo szybko przyzwy-
czaili się do prowadzenia 
wideo rozmów na odle-
głość. Dzięki nim często 
mają okazję się „spotkać” 
nawet z tymi członkami 
rodziny, którzy np. miesz-

kają za granicą. 
Kierownictwo jest 
zdecydowane kon-
tynuować tę formę 
kontaktów także po 
zakończeniu epidemii.
 (sch) 

TRZYNIEC
Według informacji 
miejskiego Wydziału 
Środowiska Naturalnego 
i Rolnictwa, na terenie 
Wędryni, Bystrzycy i 
Nydku doszło w ciągu 
minionego miesiąca do 
kilku ataków na owce 
spowodowanych praw-
dopodobnie przez wilki. 
W związku z tym wydział 
apeluje do hodowców, 
żeby nocą nie zostawiali 
zwierząt na dużych wy-
biegach. Sytuacja może 
bowiem się powtórzyć. W 
razie ataku hodowca po-
winien w ciągu 48 godzin 
zgłosić straty pod nr. tel. 
774 749 856. Na tej pod-
stawie wyznaczony pra-
cownik ratusza przepro-
wadzi oględziny miejsca, 

zabezpieczy ślady oraz 
ustali wysokość strat.
 (sch)

WIERZNIOWICE
Amatorzy dwóch kółek 
mogą korzystać z nowo 
oznakowanego odcinka 
ścieżki rowerowej pro-
wadzącej z Bogumina do 
Bukowca. Nowe tablice in-
formacyjne pojawiły się tej 
wiosny na odcinku między 
Wierzniowicami a Koco-
będzem. Jego część, która 
łączy Wierzniowice z Dzieć-
morowicami aż po ujście 
Młynki do Olzy, nazwano 
jako trasę bobrów. Nazwa 
pochodzi od śladów zębów, 
które bobry pozostawiły 
na pniach drzew rosnących 
wzdłuż ścieżki.  (sch)

TRZYNIEC

GRÓDEK

WIERZNIOWICE

wtorek

środa

czwartek

dzień: 11 do 13 ºC 
noc: 4 do 2 ºC 
wiatr: 2-6 m/s

dzień: 12 do 14 ºC 
noc: 6 do 2 ºC 
wiatr: 2-6 m/s

dzień: 13 do 16 ºC 
noc: 7 do 4 ºC 
wiatr: 1-3 m/s

DZIŚ...

21
kwietnia 2020

Imieniny obchodzą: 
Anzelm, Konrada
Wschód słońca: 5.42
Zachód słońca: 19.47
Do końca roku: 254 dni
(Nie)typowe święta:
Parilia, 
czyli „urodziny” Rzymu
Przysłowia: 
„Jak w kwietniu mróz, 
to na pagórku siana wóz”

JUTRO...

22
kwietnia 2020

Imieniny obchodzą: 
Kaja, Wanesa
Wschód słońca: 5.40
Zachód słońca: 19.48
Do końca roku: 253 dni
(Nie)typowe święta:
Międzynarodowy Dzień 
Matki Ziemi
Przysłowia: 
„Wczesne kaczki 
z żurawiami, znakiem 
wiosny z ciepłami”

POJUTRZE...

23
kwietnia 2020

Imieniny obchodzą: 
Jerzy, Wojciech
Wschód słońca: 5.38
Zachód słońca: 19.50
Do końca roku: 252 dni
(Nie)typowe święta:
Światowy Dzień Książki 
i Praw Autorskich
Przysłowia: 
„Gdy na Wojciecha rano 
plucha, do połowy lata 
będzie ziemia sucha”

POGODA

HAWIERZÓW

• „Pusto wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie?” – tak za-
pewne brzmiałyby słowa „Dziadów” Mickiewicza w 2020 roku. Pozostaje 
mieć nadzieję, że z każdym dniem, tygodniem na ulicach naszych miast i 
wsi, także w Czeskim Cieszynie, będzie coraz mniej pusto. A co będzie, to 
czas pokaże...  (wot)
Fot. Ox.pl

Wypadkowe Beskidy

Do tragicznego w skutkach incy-
dentu doszło w sobotę wieczo-

rem na zboczach Filipki. Upadku z 
roweru nie przeżył tam 43-letni ro-
werzysta górski. Dodatkowo pomo-
cy wymagali w sobotę niefortunni 
paralotniarze, którzy rozbili się na 
stokach Jaworowego i Goduli.

Informacja o nieprzytomnym ro-
werzyście, leżącym na leśnej ścież-
ce w okolicach Nawsia, napłynęła 
do pogotowia ratunkowego kilka-
naście minut przed godz. 19.00. 
Na miejsce zdarzenia wyjechała 
karetka z Jabłonkowa oraz wyle-
ciał helikopter medyczny z Ostra-
wy. Ratownicy medyczni poprosili 
o współpracę także ratowników 
górskich. Na nieprzytomnego ro-
werzystę z uszkodzonym kaskiem 
natknął się inny cyklista. Poszko-
dowany nie dawał oznak życia, 
więc mężczyzna rozpoczął masaż 

serca. Reanimację kontynuowali 
przybyli na miejsce ratownicy me-
dyczni. Z pomocą specjalistyczne-
go sprzętu oraz leków medykom 
udało się wznowić akcję serca i 
mężczyzna w stanie krytycznym 
został przetransportowany do 
Szpitala Uniwersyteckiego w Ostra-
wie, gdzie niestety zmarł. Policja 
badająca okoliczności tragicznego 
zdarzenia nie znalazła natomiast 
śladów udziału osób trzecich.

Interwencja w Nawsiu nie była 
jedyną akcją przeprowadzoną 
przez służby ratunkowe w Beski-
dach. Wcześniej pomagały one 
także paralotniarzom. Przed godz. 
14.00 operatorzy linii alarmowej 
otrzymali informację o upadku pa-
ralotniarza pod szczytem Jaworo-
wego. 36-letni mężczyzna niedługo 
po starcie spadł z wysokości około 
pięciu metrów na tamtejszą nar-

tostradę, doznając obrażeń kręgo-
słupa lędźwiowego. Po otrzymaniu 
pierwszej pomocy przedmedycz-
nej mężczyzna został przetrans-
portowany helikopterem do Szpi-
tala Uniwersyteckiego w Ostrawie.

Zgłoszenie podobnego incyden-
tu z okolic Ligotki Kameralnej ode-
brali godzinę później policjanci. 
Przed godziną 15.00 paralotniarz 
wystartował ze szczytu Goduli, 
niestety z nieznanych powodów 
swój lot zakończył 30 metrów nad 
ziemią w koronie okazałego drze-
wa. Nie doznał przy tym poważ-
nych obrażeń, ale ponieważ ani on 
ani jego koledzy nie byli w stanie 
podać dokładnego miejsca upad-
ku, ratownicy górscy musieli prze-
szukać las, a następnie wspólnie ze 
strażakami ewakuowali niefortun-
nego paralotniarza z drzewa przy 
użyciu sprzętu linowego.  (wik)

Podstawówki 
od 25 maja
W kalendarium dotyczącym 

łagodzenia restrykcji w 
RC, opublikowanym w piątkowym 
„Głosie”, podałam, że nauka na 
pierwszym stopniu szkół podsta-
wowych rozpocznie się już 11 maja. 
W rzeczywistości powrót do ławek 

szkolnych dzieci klas 1.-5. nastąpi 
dopiero 25 maja. Zajęcia będą się 
odbywały na zasadzie dobrowolno-
ści w stałych grupach do 15 dzieci. 
Za wprowadzenie Czytelników w 
błąd przepraszam.

 Beata Schönwald

Pijany wjechał w autobus
Samochód osobowy zderzył się w 
niedzielę przed południem z autobu-
sem. Do wypadku doszło na jednym 
ze skrzyżowań na Alei 17 Listopa-
da w Karwinie. – Według ustaleń 
kierowca samochodu osobowego 
(rocznik 1994) uderzył w tył auto-
busu, który stał na skrzyżowaniu i 
zamierzał skręcić. Samochód został 
w wyniku zderzenia odrzucony w 
bok, na chodnik – opisała przebieg 
zdarzenia Soňa Štětí nská z działu 
prasowego policji. 

Autobusem podróżowało kilka 
osób. Ani pasażerowie, ani kie-
rowca nie doznali obrażeń. Do 
szpitala przewieziono natomiast 
rannego kierowcę samochodu. 
Także u pasażera nie wykluczono 
obrażeń. 26-latek będzie odpo-
wiadał za stworzenie zagrożenia 
bezpieczeństwa w ruchu dro-
gowym pod wpływem alkoholu. 
Badanie alkomatem wykazało 
ponad 1 prom. alkoholu w wydy-
chanym powietrzu.  (dc)

•••
Lepsze maseczki za darmo
Wszyscy starsi mieszkańcy Trzyń-
ca otrzymają od miasta maseczki 
z nanowłókien. Dystrybucją zajmą 
się pracownicy ratusza. Środki 
ochronne będą wrzucali do skrytek 
pocztowych. 
– Udało nam się wynegocjować 
z fi rmą Deva we Frydku-Mistku 
dostawę maseczek z nanotkaniny, 
która jest bardzo skuteczna w za-
trzymaniu wirusów. Zostaną one 
rozdane seniorom powyżej 60. roku 
życia, których jest w Trzyńcu blisko 

10 tysięcy – powiedziała prezydent 
miasta, Věra Palkovská. Maseczki 
z nanowłókien mają podobną 
skuteczność jak półmaski FFP2. 
Zastosowane włókna są tysiąc 
razy cieńsze od włosa ludzkiego. 
Tkanina jest na tyle gęsta, że sta-
nowi zaporę dla wirusów i bakterii. 
Minusem maseczek z tego mate-
riału są specjalne wymogi dotyczą-
ce dezynfekcji. Dlatego seniorzy 
otrzymają także ulotki z instrukcją 
konserwacji i dezynfekcji.   (dc)

W SKRÓCIE...

Czas otwierać 
kościoły
Łagodzenie restrykcji w życiu 

gospodarczym i społecznym 
będzie dotyczyło również życia re-
ligijnego mieszkańców RC. W pią-
tek rząd czeski wyszedł naprzeciw 
postulatom Episkopatu Czech oraz 
Ekumenicznej Rady Kościołów i 
przedstawił plan „odmrażania” 
nabożeństw. Będzie on realizowa-
ny w czterech dwutygodniowych 
etapach. 

Pierwszy, który rozpocznie się 
27 kwietnia, przewiduje udział w 
nabożeństwach lub innych obrzę-
dach religijnych, jak np. chrzciny 
lub śluby, najwyżej 15 osób. Drugi 
(od 11 maja) pozwoli na poszerze-
nie grona wiernych do 30 osób, a 
trzeci (od 25 maja) do 50 osób. Od 
8 czerwca kościoły prawdopodob-
nie będą działały już bez ograni-
czeń. 

Powrót do publicznych nabo-
żeństw przy ograniczonej liczbie 

uczestników zakłada spełnienie 
wielu ogólnie obowiązujących za-
sad higieny. Wymagane będzie 
założenie maski ochronnej, prze-
strzeganie 2-metrowego dystansu 
między poszczególnymi osobami 
z wyjątkiem rodzin czy wydezyn-
fekowanie rąk przy wejściu do ko-
ścioła. 

– Episkopat Czech ma świado-
mość, że nie we wszystkich para-
fi ach będzie możliwy powrót do 
publicznych nabożeństw, ponie-
waż w większych parafi ach nie 
będzie łatwe regulowanie liczby 
uczestników. Od poszczególnych 
proboszczów zależy zatem, czy i jak 
postanowienia rządu wprowadzą w 
życie. Aż do momentu zupełnego 
zniesienia ograniczeń dla wierzą-
cych nadal będą ważne transmisje 
nabożeństw on-line, w radiu lub w 
telewizji – poinformował Episko-
pat Czech. (sch)

W województwie 
morawsko-śląskim 
liczba osób zarażonych 
koronawirusem rośnie 
powoli. Dobowy 
przyrost zachorowań 
utrzymuje się 
stabilnie na poziomie 
ok. dwudziestu 
osób. Od środy 
będzie działał nowy 
punkt testowania 
w Boguminie. 
Rozpoczęto stosowanie tzw. inteligentnej 
kwarantanny.

Danuta Chlup

W regionie zmarło do 
wczoraj w związku z Co-
vid-19 piętnaście osób. 

Dyrektorka Wojewódzkiej Stacji Sa-

nitarno-Epidemiologicznej w Ostra-
wie, Pavla Svrčinowa, podkreśliła, że 
u 13 z nich choroba koronawirusowa 
była bezpośrednią przyczyną zgo-
nu, natomiast dwie osoby zmarły z 
innych przyczyn już po wyleczeniu. 
Liczba chorych wynosiła wczoraj 

Inteligentna   kwarantanna

812, wyleczonych 124. W powiecie 
karwińskim było 141 zarażonych, 
we frydecko-misteckim 201. Cie-
kawostką jest to, że nie ma żad-
nych zachorowań we Frensztacie 
i okolicy. 

W środę zacznie działać nowy 
punkt testowania w Boguminie. 
Okres oczekiwania na wyniki te-
stów udało się w regionie skrócić 
do dwóch dni. Wojewódzka Sta-
cja Sanitarno-Epidemiologiczna 
wczoraj zaczęła praktyczne stoso-
wanie inteligentnej kwarantanny. 

Polega ona na odwzorowywaniu 
mapy poruszania się osoby zara-
żonej na podstawie danych dostar-
czonych m.in. przez operatorów 
sieci komórkowych. Potrzebna jest 
natomiast zgoda pacjenta. 

Nie ziściły się obawy dotyczące 
szybkiego rozprzestrzeniania się 
koronawirusa w domach seniora 
i podobnych placówkach, choć w 
dwóch – Domu Seniora „Iris” oraz 
ośrodku dla chorych na Alzheime-
ra w Ostrawie doszło do wzrostu 
przypadków. Łóżka szpitalne w 

Bilowcu przeznaczone dla chorych 
seniorów z domów opieki społecz-
nej są tylko częściowo wykorzy-
stane. – Łóżek jest w tej chwili 35, 
docelowo ma być sto. W tej chwili 
jest zajętych dziewięć – poinformo-
wał hetman Ivo Vondrák. Na razie 
nie było potrzeby kierowania zara-
żonych pensjonariuszy domów se-
niora na specjalnie dla nich utwo-
rzone oddziały w uzdrowiskach w 
Darkowie i Klimkowicach. 

Województwo przeprowadziło 
tak zwane szybkie testy wszystkich 
pensjonariuszy oraz pracowników 
placówek opieki społecznej, w któ-
rych przebywają seniorzy. W sumie 
wykonano 13,6 tys. tak zwanych 
szybkich testów. Hetman Ivo Von-
drák zapowiedział, że zostaną one 
powtórzone po siedmiu dniach. W 
przygotowaniu jest testowanie pra-
cowników i podopiecznych domów 
dziecka. 

„Głos” zwrócił się do władz wo-
jewódzkich z pytaniem, czy pro-
wadzą na szczeblu regionalnym 
rozmowy z polską stroną dotyczące 
pracowników transgranicznych. 

– Te negocjacje w całości należą 
do kompetencji rządu. Rozmowy 
się odbywają, sytuacja pracowni-
ków transgranicznych należy do 
priorytetów rządu – odpowiedział 
Vondrák.  

• Dystrybucja środków ochronnych do 
placówek służby zdrowia. 
Fot. ARC województwa 

procent respondentów uważa, że cudzoziemcy 
mieliby zyskać prawo do długotrwałego prze-
bywania na terytorium RC tylko w określonych 
sytuacjach. Taki jest wynik badania opinii 
publicznej, przeprowadzonego przez Instytut 
Socjologii Akademii Nauk tuż przed epidemią 
koronawirusa.  (dc)77
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Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

NASZA RECENZJA

Rozmówki polsko-kocie
Kot Benek mógłby dużo opowiedzieć o warszawskiej Saskiej Kępie, a 

zwłaszcza o okolicach ulicy Walecznych – ale nikt go o nic nie pyta. A 
jeżeli już, to są to błahe pytania, w rodzaju: 

– Zjadłbyś coś, Beniu? 
Albo:
– Gdzie byłeś?
Ludzie nie są jednak zbyt rozumnymi istotami – zadają pytania, lecz nie 

słuchają odpowiedzi. Nawet ci, u których Benek mieszka: pan Robert, pani 
Natalia i ich syn, Kostek. Pan Robert jest aktorem i twierdzi, że potrafi  zagrać 
wszystko, nawet kota! Czasami mruczy i miauczy, żeby popisać się przed żoną, 
panią Natalią – i bardzo jest z siebie dumny. Żona klaszcze, pan Robert kłania 
się, wyraźnie z siebie zadowolony, a Benek patrzy na oboje z pobłażaniem. On 
jeden wie, jak słabo panu Robertowi poszło. Żaden porządny kot nie wyda-
wałby takich dźwięków. Zresztą i nieporządny kot również nie miauczałby w 
tak okropny sposób. Prędzej można by posądzać o to złośliwego szczura lub 
zepsutą sokowirówkę.

Dużo lepiej miauczenie wychodzi Kostkowi. Skończył niedawno dziewięć lat 
i, zdaniem Benka, jest jedyną osobą w tej rodzinie, która ma jako takie zdolno-
ści językowe. Chodzi, rzecz jasna, o język koci. Kostek potrafi  miauczeć, mru-
czeć, a czasami nawet parskać – poza tym nie trzeba namawiać go do zabawy. 
Przewalają się wspólnie po dywanie, biegają za piłką do tenisa, czasami siedzą 
przy oknie, spoglądając na moknący w deszczu ogród na tyłach kamienicy. Ich 
mieszkanie zajmuje parter niedużego przedwojennego budynku. Okna kuch-
ni wychodzą na ulicę – zazwyczaj nie dzieje się na niej nic ciekawego. Za to z 
okien zarówno salonu, jak i pokoju Kostka można patrzeć na ogród. Rośnie 
tu grusza, równie stara jak kamienica, rośnie też trawa, rosną także kolczaste 

krzewy, za którymi Benek nie przepada – strasznie kłują w nos! Najważniejsze 
jednak, że przylatują tu ptaki. Ptaki dzielą się na te, które łatwo złapać i te, 
których złapać nie sposób. Te, które łatwo złapać można podzielić na smaczne 
i niesmaczne. Ptaki, których nie sposób złapać dzielą się na szybkie i bardzo 
szybkie. Pani Natalia gniewa się, gdy Benek przynosi do domu skrzydlaty pod-
wieczorek. Jedynie Kostkowi można od czasu do czasu pochwalić się zdoby-
czą. 

– Opowiedzieć ci coś? – mruczy Benek, patrząc na chłopca.
– Chcesz jeść? – Kostek nic nie rozumie.
– Nie – Benek macha z irytacją ogonem. – Chcę opowiedzieć ci o duchu, 

którego spotkałem dzisiaj w piwnicy!
– Dobrze – mówi Kostek. – Naleję ci wody.
Benek kręci z niezadowoleniem głową. Tyle chciałby mu powiedzieć! I to 

nie tylko o sympatycznym duchu, z którym spotyka się każdego tygodnia w 
piwnicy przy rowerach. 

– Może napisalibyśmy rozmówki polsko-kocie? – proponuje wieczorem, gdy 
zakrada się ukradkiem do Kostka łóżka. Ale Kostek już śpi. Więc Benek wzdy-
cha, siada na poduszce i przekrada się do jego snów. Gdy chłopiec otwiera 
rano oczy, jest pewny, że sam wpadł na ten genialny pomysł.

– Rozmówki polsko-kocie? – dziwi się pan Robert. – Czemu nie, mogę być 
ekspertem! – Po czym zaczyna miauczeć, zapraszając Benka na śniadanie.

W rzeczywistości jednak mówi coś w rodzaju:
– Kipi bubu brzdęk chlap ciap.
Benek patrzy na niego z politowaniem. Dorośli już raczej niczego się nie na-

uczą. Ale jest nadzieja, że z Kostkiem utnie sobie kiedyś miłą pogawędkę!
Grzegorz Kasdepke

GRZEGORZ KASDEPKE W ROZMOWIE Z »GŁOSEM«

Z wielką radością 
wpadnę na Zaolzie
Zgodnie z obietnicą, dziś na naszych łamach publikujemy drugą część wywiadu ze znanym pisarzem, Grzegorzem 
Kasdepke. W piątek na naszych łamach opowiadał o tym, co robi na co dzień w Sydney, w którym utknął 
w związku z pandemią. Poniżej publikujemy także fragmenty jego opowiadania, które powstało w Australii. Miłej 
lektury.

Tomasz Wolff 

Od roku jesteś Kawalerem Orderu 
Uśmiechu. Może byś, jako czło-
wiek uśmiechnięty, pozytywnie 
nastawiony do życia, powiedział 
coś krzepiącego w dobie pande-
mii?
– Najpierw krzepiąca wiadomość 
dla wszystkich żonatych męż-
czyzn. Proszę sobie wyobrazić, że 
można ucieszyć własną żonę, gdy 
się zostaje ponownie kawalerem 
(śmiech). Moja była szczęśliwa. 
Ja także. Choć do dziś chodzi za 
mną myśl, że tę nagrodę dostałem 
trochę za wcześnie; ja, 47-latek, 
pamiętam z dzieciństwa tych he-
rosów, którzy otrzymywali  kiedyś 
Order Uśmiechu – i  w pełni zasłu-
żyli na  to jedyne w swoim rodza-
ju wyróżnienie. Czuję, że w moim 
przypadku było to trochę na wy-
rost, że kredyt będę musiał spłacać 
przez długie lata uśmiechami mo-
ich czytelników… Mam nadzieję, że 
go spłacę.
Odnośnie sedna pytania... Kwaran-
tanna pokazała, jak bardzo jeste-
śmy sobie wzajemnie potrzebni. 
Czytelnicy pisarzom, kibice piłka-
rzom, znajomi znajomym… Podej-
rzewam, że gdy tylko to wszystko 
się skończy, radośnie rzucimy się 

sobie w ramiona. Ja na przykład 
nie mogę doczekać się spotkań au-
torskich. Dwa lata temu zrobiłem 
sobie od nich przerwę – lubię spo-
tkania z czytelnikami, a jednocze-
śnie byłem nimi trochę zmęczony. 
A teraz, siedząc w pięknej Australii, 
tęskno mi do bibliotek, domów kul-
tury i szkół podstawowych…

Na Zaolziu gościłeś kilka razy. 
Może wpadniesz znowu?
– Z wielką radością! Zaolzie uwiel-
biam, mam z tym regionem same 
fantastyczne wspomnienia. Ba, 
mam związane z nim uzależnie-
nia – bo jakże nie skosztować 
słynnych cieszyńskich kanapek ze 
śledziem?! Uwielbiam też długie 
polskie rozmowy przy czeskim pi-
wie. Ech…  Na razie jednak żaden 
samolot nie lata z Australii do Pol-
ski. Jeszcze trochę i zacznę rozwa-
żać podróż okrętem.

Trzymam cię za słowo, a na koniec 
pytanie od mojego 10-letniego 
syna: czy czujesz się czasami jak 
Detektyw Pozytywka?
– Twój syn je wymyślił? Naprawdę?

Tak...
– To gratuluję mu intuicji, bo to 
jest bardzo dobre pytanie (śmiech). 
Detektyw Pozytywka w dużej mie-
rze ma sporo moich cech. Ta lekka 

naiwność i ofermowa-
tość pochodzi prosto z 
mojej głowy. Czasami 
czuję się jak Detektyw 
Pozytywka i czuję, że 
lepiej funkcjonował-
bym w książce, aniżeli 
w prawdziwym życiu. 
Poza tym, przyznam, 
zazdroszczę Pozytywce 
– bo prowadzi dużo cie-
kawsze życie od mojego! 
Ba – jest w przeciwień-
stwie do mnie gwiazdą! 
Gdyby ruszył przez uli-
ce polskich miast i wsi, 
na pewno wszyscy by 
go rozpoznawali. Tym-
czasem, gdy ja nimi 
wędruję, podchodzą do 
mnie wyłącznie osoby, 
które pomyliły mnie z 
Tomaszem Karolakiem. 
Reasumując, bardzo za-
zdroszczę detektywowi 
popularności i jestem 
ciekaw, jak potoczą się 
jego dalsze losy. Na 
pewno pojawi się kolej-
na księga przygód Pozy-
tywko. Obiecałem wy-
dawcy, że w Australii, 
przygotuję szkic, a może 
nawet całą nową książ-
kę. Zdradzam Wam to 
jako pierwszym! 

• Grzegorz Kasdepke czepie z życia pełnymi garściami. Fot. ARC

 Powieść o dawnej Karwinie
Na ogół recenzujemy polskie 

książki – jeżeli nie rodzimych 
autorów, to przynajmniej przetłu-
maczone na polski. Tym razem 
jednak pochylimy się nad czeskim 
wydawnictwem. Powieść „Šikmý 
kostel” („Krzywy kościół”) Karin 
Lednickiej rozgrywa się na naszym 
terenie, w dawnej Karwinie. 

Lednická urodziła się w Kar-
winie, wychowała w Hawierzo-
wie, obecnie mieszka w Ostrawie. 
„Šikmý kostel” jest jej debiutem 
powieściowym, lecz od wielu lat 
obraca się w świecie książek – jest 
tłumaczką literatury pięknej, przez 
dwadzieścia lat prowadziła własne 
wydawnictwo.

„Šikmý kostel” nosi podtytuł: 
„Románová kronika ztraceného 
města 1894-1921 („Kronika powie-
ściowa utraconego miasta 1894-
1921”). Co do podtytułu mam pew-
ne wątpliwości, ponieważ uważam, 
że kronika miasta, nawet powie-
ściowa, powinna zawierać szerszy 
zakres wydarzeń i obrazować ży-
cie większego przekroju lokalnego 
społeczeństwa, niż ma to miejsce 
w książce Lednickiej. Zwłaszcza 

pierwsza część książki ma charak-
ter społeczno-obyczajowy. Autorka 
skupia się przede wszystkim na hi-
storii rodzinnej głównej bohaterki, 
Barbory Matuszkowej, która traci 
męża i syna w katastrofi e górniczej 
w 1894 roku. Dalsza część, rozgry-
wająca się już w XX stuleciu, ma 
szerszy kontekst historyczny. Au-
torka zabiera nas do browaru hra-
biego Larischa, do uzdrowiska w 
Darkowie, które podczas I wojny 
światowej zostało przekształcone 
w szpital polowy, pokazuje pogar-
szającą się sytuację gospodarczą. 
I wreszcie dotyka tematu, który 
wciąż należy do drażliwych – cze-
chosłowacko-polskiego konfl iktu 
zbrojnego w 1919 roku i podziału 
Śląska Cieszyńskiego, od którego 
upłynie sto lat w tym roku. 

Byłam bardzo ciekawa, w jaki 
sposób czeska autorka odda ten 
trudny okres w dziejach regionu. 
Po przeczytaniu książki muszę 
przyznać, że postarała się o mak-
symalny obiektywizm. Owszem, 
zawsze można się przyczepić, że to 
czy owo zabrzmiało bardziej pro-
-czesko, ale to chyba zupełnie nor-

malne – powieść to nie praca na-
ukowa, beletrystyka zawsze w jakiś 
sposób odzwierciedla nastawienie, 
poglądy, uczucia, emocje autora. A 
Lednická nie pominęła ani mordu 
polskich żołnierzy w Stonawie, ani 
chociażby późniejszego zmusza-
nia części Polaków do zapisywania 
dzieci do czeskich szkół.

Lednická pisze w posłowiu, że 
przez kilka lat zbierała materiały 
do tej powieści. Rozmawiała z miej-
scowymi ludźmi, studiowała litera-
turę, konsultowała się z historyka-
mi. Nie mam wątpliwości, że tak 
było. A jeżeli jakiś znawca historii 
pomimo to znajdzie w tekście drob-
ne nieścisłości? Myślę, że w tego 
typu literaturze, w przeciwieństwie 
do publikacji naukowych, nie mają 
one aż tak kolosalnego znaczenia. 

Sądzę, że autorce podczas pisa-
nia przyświecał podobny cel jak 
mnie, kiedy pracowałam nad „Bli-
zną” – przedstawiając losy zwy-
kłych ludzi, chciała przybliżyć hi-
storię części regionu czytelnikom, 
którzy wolą beletrystykę od litera-
tury faktu. Uważam, że warto prze-
czytać tę powieść. (dc)

• Książkę można przeczytać także w formie elektronicznej. 
Fot. DANUTA CHLUP

Liczymy, że 
sytuacja uspokoi się jesienią
Czy odbędzie się Dolański Gróm? Jak radzi sobie redakcja „Zwrotu”? I co obecnie dzieje się w biurze Zarządu 
Głównego? Helena Legowicz, prezes Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego, mówi nam, jak w czasie 
pandemii koronawirusa funkcjonuje największa polska organizacja w Republice Czeskiej.

Witold Kożdoń

Na stronie internetowej PZKO 
widnieje informacja, że biuro Za-
rządu Głównego oraz sekretariat 
„Zwrotu” pozostają nieczynne do 
odwołania. Epidemia koronawiru-
sa mocno „skomplikowała” wam 
życie?
– Nasze czeskocieszyńskie biuro 
faktycznie pracuje obecnie „zdal-
nie” i realizuje tylko najbardziej pa-
lące rzeczy. Ponieważ jednak czeka 
nas wymiana pieców gazowych, 
obecnie odwiedzają nas kominiarz 
oraz spec od pieców centralnego 
ogrzewania. Takie niewielkie in-
westycje jesteśmy w stanie reali-
zować, dlatego przedłużającą się 
przerwę w normalnej działalności 
biura staramy się wykorzystać jak 
najlepiej.

Zarówno „Dziupla” jak i biuro 
coworkingowe mocno jednak 
odczuwają obecną, nietypową 
sytuację. 
– Rozmawiałam z Michałem Przy-
wrą i na razie sobie radzą, lecz je-
śli sytuacja będzie się przedłużała, 
musimy przemyśleć, jak w najbliż-
szej przyszłości pomóc naszym na-
jemcom. Tak, byśmy mogli dalej z 
pożytkiem współpracować. Cieszy 
nas za to, że otrzymaliśmy już do-
tację dla „Zwrotu” z Ministerstwa 

Kultury Republiki Czeskiej. Część 
dotacji przekazała nam również 
Fundacja „Pomoc Polakom na 
Wschodzie”, więc tutaj nie spodzie-
wamy się problemów. Dzięki tym 
pieniądzom dziennikarze pracują 
normalnie, miesięcznik w najbliż-
szych miesiącach będzie się uka-
zywał, a portal „Zwrotu” działa bez 
zakłóceń.

Wiele imprez i innych przedsię-
wzięć trzeba było jednak odwo-
łać...
– Obecnie wszystkie nasze działa-
nia kulturalne są zawieszone. Już 
na początku epidemii koronawi-
rusa działacze PZKO w Bystrzycy 
zdecydowali o przesunięciu Zlotu 
na jesień. Odwołane zostało Wio-
senne Spotkanie Klubów Kobiet, 
teraz zaś rozmawiam z Renatą Mi-
lerską o zbliżającym się jubileuszu 
Dziecięcego Zespołu Tanecznego 
„Rytmika”. Rocznicowy występ 
miał się odbyć 26 maja, ale już wia-
domo, że w tym terminie imprezy 
nie będzie, choć być może uda się 
ją przenieść na drugie półrocze. 
Pod wielkim znakiem zapytania 
stoją również Dolański Gróm i Go-
rolski Święto. Organizatorzy tych 
wielkich festiwali nadal obserwują 
rozwój sytuacji, ale w końcu będą 
musieli podjąć ostateczne decyzje, 
bo tak dużych przedsięwzięć po 
prostu nie da się przygotować w 
dwa tygodnie.

Instytucje, które przyznają granty, 
wymagają jednak przedstawienia 
harmonogramów, kosztorysów, 
wielu szczegółowych dokumen-
tów, tymczasem wy w praktyce 
nie jesteście obecnie w stanie 
niczego zaplanować. Jak sobie 
radzicie?
– Dziś wygląda na to, że w pierw-
szym półroczu nie odbędzie się 
zdecydowana większość pezetka-
owskich imprez i taką odpowiedź 
przekazaliśmy Ministerstwu Kultu-
ry Republiki Czeskiej oraz władzom 

województwa, które są naszymi naj-
większymi sponsorami. Liczymy, że 
w drugim półroczu sytuacja epide-
miologiczna się uspokoi i część pro-
jektów uda się zrealizować. Ponie-
waż jednak jest jeszcze za wcześnie, 
by cokolwiek konkretnie zaplano-
wać, napisaliśmy do ministerstwa 
i województwa, że decyzje zapadną 
do końca maja. Zwróciłam się rów-
nież do wszystkich kół PZKO, które 
za pośrednictwem Zarządu Główne-
go, składały wnioski grantowe, aby 
na bieżąco informowały nas o swych 

decyzjach. Działacze nieofi cjalnie 
zapewniają, że chcą przenosić różne 
wydarzenia na jesień, ale czekamy 
na ofi cjalne wieści z terenu. 

Dla wszystkich to zupełnie nowa 
sytuacja, a pani dodatkowo miesz-
ka na co dzień po polskiej stronie 
granicy. To duży problem?
– Mówiąc krótko zostałam uzie-
miona, ale jestem w tej dobrej sytu-
acji, że mogę działać zdalnie i obec-
nie mnóstwo rzeczy załatwiam za 
pomocą internetu i telefonu. Na 
sporządzenie czekają też sprawoz-
dania, protokoły i inne tego typu 
dokumenty, a do tego pracujemy 
teraz nad nowym portalem doku-
mentującym polskie miejsca pa-
mięci w naszym regionie. Pracy 
więc nie brakuje. A i z mężem się 
nie kłócimy, choć on również pra-
cuje teraz z domu (śmiech).

A ja w sierpniu zarezerwowałem 
bilety lotnicze, mam więc cichą 
nadzieję, że przynajmniej w części 
sytuacja powróci do normy jeszcze 
wiosną.
– Niestety ja jestem bardziej scep-
tyczna. Sądzę, że nasze życie spo-
łeczne się mocno zmieni i przez 
dłuższy czas będziemy musieli my-
śleć, jak chronić się przed nowym 
zagrożeniem. Jednocześnie mam 
nadzieję, że koronawirus ustąpi i 
nasze życie będzie stopniowo wra-
cało do normy. 



Głos   |   wtorek   |   21 kwietnia 20206   ♩ ♩    7 Głos   |   wtorek   |  21 kwietnia 2020P U B L I C Y S T Y K A E KO N O M I A

Krowa jak wyczynowy sportowiec
POLSKI BIZNES (72)NASZE RODY /8/

Michael Morys-Twarowski Kłodowie
Biznesem Karola Skupnia z Piosku jest 

rolnictwo. Konkretnie hodowla mlecz-
nych krów. Kiedy zakładał swoją farmę, 

przypominało to porywanie się z motyką na 
słońce. Dzięki wytrwałej ciężkiej pracy, po-
mocy najbliższych oraz niesamowitej deter-
minacji udało mu się zacofaną socjalistyczną 
oborę przekształcić w nowoczesne dochodo-
we gospodarstwo liczące 250 sztuk bydła. 

– Chociaż mój ojciec był dyrektorem szko-
ły w Bukowcu, a mama pracowała w spół-
dzielni, mieliśmy małe gospodarstwo. Jako 
dziecko kochałem zwierzęta oraz pracę w 
polu. Kiedy w czasie wakacji moi rówieśnicy 
wyjeżdżali z rodzicami na urlop, ja krzątałem 
się wokół zwierząt, uczyłem się ręcznie siać 
i kosić i byłem szczęśliwy. Bardzo kochałem 
też konie. Kiedy w telewizji emitowano fi lm, 
w którym one występowały, musiałem go 
obejrzeć. Nie ze względu na fabułę, ale wła-
śnie ze względu na zwierzęta – opowiada Ka-
rol Skupień. W swoich wspomnieniach przy-
wołuje też dziadka Bojkę, który w czasach 
przed II wojną światową miał pięć krów i 
konia. – Kiedy opowiadał o swoim gospodar-
stwie, w mojej głowie zrodził się nierealny 
sen. Postanowiłem zostać rolnikiem, takim 
jak mój dziadek – dodaje.

Nierealny, ponieważ w tym czasie nie było 
nawet co marzyć o własnej hodowli, wła-
snych hektarach i własnej działalności go-
spodarczej. Niezależnie od tego pan Karol 
po odbyciu zasadniczej służby wojskowej 
rozpoczął pracę agronoma w jabłonkowskiej 
spółdzielni rolniczej. Chociaż po gimnazjum 
nie dostał się na wymarzone studia rolnicze 
do Brna, to skończył wieczorowe studium w 
Przerowie i można było powiedzieć, że znał 
się na rzeczy. Prócz tego wyniósł dobrą za-
prawę z domu. – Po zmianach ustrojowych 
w 1989 roku spółdzielnia nadal działała, ale 
nie funkcjonowała tak, jak wymagała tego 
nowa epoka. Wtedy zrozumiałem, że nastał 
moment, żeby zacząć realizować swój sen 
o własnej farmie. Wziąłem więc w dzierża-
wę jedną oborę w Piosku ze stu krowami, 

jednym starym ciągnikiem i dziewięcioma 
pracownicami. Na czym polega rolnictwo, 
wiedziałem, bo miałem już jakieś doświad-
czenie. Jednak o tym, jak się robi biznes, nie 
miałem zielonego pojęcia. Na szczęście mo-
głem liczyć na duże wsparcie ze strony ojca 
i teścia oraz wspaniałych pracowników, któ-
rzy pomogli mi przetrwać ciężkie początki i 
są ze mną w fi rmie do dziś – przekonuje mój 
rozmówca. Tak rozpoczął się okres niesamo-
witej harówy, w czasie którego początkujący 
farmer musiał sobie radzić z niewydolnym 
sprzętem, który jeszcze niedawno zarasta-
ły pokrzywy oraz z mało wydajnym stadem 
mięsno-mlecznych krów czeskiej rasy czer-
wono-łaciatej.

Jeśli zatem miało się udać, trzeba było wy-
znaczyć sobie jasny cel i zachowywać się bar-
dziej ekonomicznie. Tym celem była większa 
wydajność krów, które w tym czasie dawały 
średnio 9 litrów mleka na dobę. Aby ją pod-
nieść, Skupień postanowił zainwestować w 
spermę wysokomlecznych krów holsztyń-
skich. Sprowadził je z zagranicy i przystąpił 
do krzyżowania ras. Po ponad dwóch latach 
pojawiły się efekty. Wydajność krów podnio-
sła się z 3,2 tys. litrów rocznie do 5 tys. litrów. 
Euforia nie trwała jednak długo. Krowy co 
prawda dawały coraz więcej mleka, po kilku 
latach zaczęły jednak chorować. – Wysoko-
mleczna krowa to jak wyczynowy sportowiec. 
Potrzebuje dobrego menedżera, dobrego die-
tetyka i odpowiednich warunków do życia. 
Moim krowom tego brakowało. Zacząłem 
więc inwestować w zdrową, dobrze zbilan-
sowaną paszę. Jeździłem do specjalistów po 
radę, robiłem badania paszy w laboratorium, 
a co najważniejsze, wziąłem kredyt z banku 
i zmodernizowałem mechanizację rolniczą. 
Zacząłem kupować pasze bogate w składniki 
azotowe, energetyczne, witaminy i minerały, 
a także uprawiać kukurydzę oraz mieszanki 
łąkowe, dobrze je nawozić i w odpowiednim 
czasie zbierać, by później uzyskać jakościo-
we sianokiszonki. Zadbałem też o komfort 
moich krów tak, by mogły się wygodnie po-

łożyć, miały łatwy 
dostęp do żłobu, 
dużo światła i sta-
ły przypływ świe-
żego powietrza. 
Prócz tego zbudo-
wałem specjalne 
pomieszczenie do 
dojenia – wymie-
nia hodowca. To 
przyniosło efek-
ty, z których far-
ma czerpie zyski 
do dziś. Obecnie 
średni roczny udój 
krowy wynosi tu 
prawie 10 tys. li-
trów mleka, przy 
czym te najlepsze 
dają nawet 13 tys. 
litrów mleka w skali roku.

Farma Karola Skupnia w ostatnich 25 la-
tach przeszła prawdziwą rewolucję. W tym 
czasie zmienił się również charakter wioski. 
– Dawniej mieszkańcy wioski żyli z rolnic-
twa. Dziś na 100-150 osób przypada zaledwie 
jeden rolnik, a ludziom nie chce się nawet 
kur hodować. Paradoksem jest to, że chociaż 
wszyscy korzystają z produktów rolnych, to 
rolnik, który uprawia ziemię i hoduje bydło, 
często jest im solą w oku. Są co prawda tacy, 
którzy potrafi ą docenić jego ciężką pracę, 
ostatnio jednak odnoszę wrażenie, że więk-
szość traktuje rolników jako zło konieczne, 
jak kogoś, kto zakłóca spokój na wsi. Nie ma 
chyba dnia, żebym nie miał telefonu, że obor-
nik śmierdzi i przyciąga muchy, że kiedy jeż-
dżę po polu, to wszędzie unoszą się tumany 
kurzu, że mój traktor jest za głośny, że droga 
jest brudna, że od rana maszyny hałasują itp. 
– stwierdza mój rozmówca. Mimo przeszkód 
za nic w świecie nie zrezygnowałby ze swojej 
farmy. To przecież kawał jego życia, a także 
kawał życia jego żony, która pomaga mu w za-
rządzaniu farmą, oraz – kto wie – może także 
przyszłość jego synów?  (sch)

Kwesti onariusz fi rmowy

Rok założenia: 1994

Branża: rolnicza 

Liczba pracowników: 10

Kontakt: 
Farma Skupień, 
Piosek 279, 

e-mail: skupien.karel@seznam.cz

Tel.: 732 930 000

Pod koniec 1918 roku w czasie 
wielkiej manifestacji na cie-
szyńskim Rynku domagano 

się przyłączenia Księstwa Cieszyń-
skiego do Polski. Wśród transpa-
rentów rzucało się w oczy hasło 
„Nie ma Polski bez Puńcowa”. Jego 
autorem był Paweł Kłoda, rolnik z 
Puńcowa.

Kłodowie są przykładem rodu, 
który mieszkał na Śląsku Cieszyń-
skim „od zawsze”. Już w połowie 
XVII i na początku XVIII wieku 
nazwisko było tak popularne w re-
gionie, że trudno te genealogiczne 
gałązki powiązać w jedno drzewo. 
Kłodowie mieszkali w jednym pa-
sie, więc można założyć, że więk-
szość z nich – jeżeli nie wszyscy 
– była ze sobą spokrewniona. W 
tym czasie osoby o tym nazwisku 
mieszkały w Cisownicy, Goleszo-
wie, Gułdowach, Krasnej, Końskiej 
i Karpętnej. W połowie XVIII wieku 
Kłodowie osiedlają się w Puńcowie, 
Kojkowicach i Tyrze, później w ko-
lejnych miejscowościach. Dzieje 
tego rodu nie wyróżniają się spe-
cjalnie, ale można wyłuskać czte-
ry historie, które mogą generalnie 
przydać się w poszukiwaniach ge-
nealogicznych na Śląsku Cieszyń-
skim.

Historia pierwsza 
– Antoni, czyli Andrzej
W czasie wojen napoleońskich 
wielu mężczyzn z naszego regio-
nu trafi ło do wojska austriackiego. 
Księstwo Cieszyńskie było, jak to 
się określało, „okręgiem uzupeł-
niającym” dla 56. Pułku Piechoty 
Wenzela von Colloredo. W wiedeń-
skich Kriegsarchiv zachowały się 
z tego okresu „listy musterunko-
we” (Musterlisten) stanowiące spis 
„stanu posiadania” armii. Mówiąc 
krótko, wykazy żołnierzy. Pięć lat 
temu miałem ambicję wypisać 
wszystkich żołnierzy z Księstwa 
Cieszyńskiego. Po wynotowaniu 
kilkuset stwierdziłem, że daremny 
to trud, ale zbierając informacje 
genealogiczne warto zahaczyć o to 
archiwum.

Trzeba mieć świadomość, że na-
zwiska i nazwy miejscowości są za-
pisywane w bardzo dziwny sposób. 
Wystarczyło, że ktoś seplenił, ktoś 
nie dosłyszał, ktoś się spieszył. W 
1802 roku znalazłem w jednostce 
żołnierza, który zwał się „Michael 
Gloda”, miejsce urodzenia „Bun-
czo”. Chodzi prawdopodobnie o 
Michała Kłodę, urodzonego w Puń-
cowie (niemiecka nazwa – Pun-

tzau, Punzau). Nawet imiona nie są 
pewne. W 1817 roku w tej jednostce 
służył inny Kłoda z Puńcowa. Jego 
imię zapisano jako „Anton recte 
Andrzej” (Antoni prawidłowo An-
drzej).

Historia druga 
– mąż w więzieniu, 
ojciec nieznany
Adam Kłoda, rolnik w Puńcowie, 
w 1822 roku poślubił Ewę Szeli-
gę z sąsiedniego Mnisztwa. Mieli 
dwanaścioro dzieci. W księgach 
metrykalnych w 1840 roku ksiądz 
odnotował narodziny Zuzanny, 
córki Ewy Kłodowej z domu Sze-
liga. Zaznaczył jednak, że Adam 
Kłoda nie mógł być ojcem dziecka, 
bo w czasie jego poczęcia siedział 
w więzieniu w Brnie. Osobliwie 
wygląda późniejszy spis miesz-
kańców Puńcowa, gdzie pośród 
dzieci Adama Kłody pojawia się 
Zuzanna Szeliga.

Nie wiadomo, jaka dramatyczna 
historia się za tym kryła, ale widać, 
że nieliczne szczegóły z życia na-
szych przodków można w pewnych 
przypadkach uzupełnić o kolejny – 
pobyt w więzieniu.

Historia trzecia 
– samobójca Jasiek
Od końca XVIII wieku w księgach 
metrykalnych wpisywano przy-
czyny zgonu. W przypadku sa-
mobójców podawano sposób, w 
jaki odebrali sobie życie, czasami 
jednak ograniczano się do słowa 
„Selbstmord” (samobójstwo po 
niemiecku). W metrykach brak 
informacji na temat motywów, ale 
w lokalnej prasie nieraz pisano, co 
ludzi pchnęło do tak dramatycz-
nego kroku – albo, będąc precyzyj-
nym, co we wsi uważano za motyw.

W 1906 roku w Mnisztwie 
odebrał sobie życie Adam Kło-
da, o czym napisały dwie gaze-
ty. „Gwiazdka Cieszyńska” była 
zdawkowa: „powiesił się tutejszy 
obywatel Kłoda, liczący 74 lat, na-
zywany Jaśkiem. Od kilku dni mó-
wił o samobójstwie; przypuszczać 
można, że cierpiał na pomieszanie 
zmysłów, a przyczyną tego był al-
kohol”.

Szerzej pisał „Dziennik Cie-
szyński”: „Nie mógł się pocieszyć 
po ciosach, jakie go dotknęły. Nie 
tak dawno obchodził złote wese-
le, w tydzień potem zaś umarła 
mu żona, obumarły go też dzieci, 
starzec pozostał więc sam, samot-

ny na świecie. Żal za drogiemi 
mu osobami trawił go, odbierał 
mu pogodę umysłu, aż wreszcie 
natchnął go straszną myślą. Czło-
wiek w tak późnym wieku, nie 
wiele rokujący już życia, nie czekał 
przyjścia śmierci, lecz sam sobie ją 
zadał, wieszając się. Niespodzie-
wanie znaleziono zimnego trupa: 
śladu życia w nim już nie było. Wy-
padek ten wywarł głębokie wraże-
nie na wszystkich w gminie”.

Historia czwarta – Nie 
ma Polski bez Puńcowa
Najsłynniejszym przedstawicielem 
rodu był Paweł Kłoda (1879-1968), 
rolnik z Puńcowa. W czasach au-
striackich był jednym z aktywniej-
szych polskich działaczy narodo-
wych we wsi – jeżeli nie najbardziej. 
Kiedy w 1918 roku ważyły się losy 
przynależności państwowej Śląska 
Cieszyńskiego, nie miał wątpliwo-
ści, gdzie powinna znajdować się 
jego rodzinna wioska.

27 października odbył się w Cie-
szynie wielki wiec z udziałem 40 
tysięcy osób, które widziały przy-
szłość Księstwa Cieszyńskiego w 
granicach Polski. Jak pisała Zofi a 
Kirkor-Kiedroniowa, „Od południa 
tłumy z orkiestrami, sztandarami 
i wysoko niesionymi tablicami o 
różnych napisach wlewać się za-
częły na wielki cieszyński plac 
rynkowy, przepełniły go i na są-
siednich tłoczyły się ulicach. Gdy 
spojrzałam na jedną z górujących 
nad głowami tablic, chwycił mnie 
śmiech, a zarazem rozrzewnienie. 
Bo oto Puńców, wieś pod Cieszy-
nem rzekomo ślązakowszczyzną 
zarażona, obwieszczał światu: Nie 
ma Polski bez Puńcowa”.

Twórcą hasła był Paweł Kłoda. 
Jego życzeniu stało się zasadni-
czo zadość, ale niewielka część 
Puńcowa znalazła się w granicach 
Czechosłowacji. W związku z tym 
zmieniła się numeracja domów i 
to właśnie Kłoda jako wójt w 1924 
roku koordynował całe przedsię-
wzięcie.

Epilog
Powyższe historie dotyczą osób, 
patrząc na dzisiejszą mapę, z 
polskiej strony. W istocie są uni-
wersalne dla obu części Śląska 
Cieszyńskiego. Olza nie była gra-
nicą, a krewni opisywanych osób 
mieszkali też na dzisiejszym Zaol-

ziu – chociażby matka wspomnia-
nego Pawła Kłody, Maria Bolków-
na, pochodziła z Cierlicka. Przede 
wszystkim pokazują, że genealogia 
nie musi ograniczać się do reje-
stracji narodzin, ślubów, zgonów i 
transakcji dotyczących nierucho-
mości. Dla chłopów katalog źró-
deł jest skromny, ale można z nich 
wyłuskać dodatkowe szczegóły. O 
służbie w wojsku austriackim, o 
pobycie w więzieniu, o tragediach 
popychających do samobójstwa i o 
kreatywności naszych przodków, 
bo hasła „Nie ma Polski bez Puń-
cowa” nie powstydziłby się żaden 
specjalista od marketingu poli-
tycznego. 

Skąd ten ród?
Być może Kłodowie pochodzili z Końskiej. Tam mieszkał Paweł Kłoda, 
który po 1680 roku przeniósł się do Gułdowów, a później Krasnej. Od 
jego synów pochodzą cztery linie rodu – dwie osiadłe w Puńcowie, jed-
na w Kojkowicach i jedna w Ogrodzonej.
Z Końskiej pochodzili też Michał, którego syn Jan Kłoda brał ślub w 
1723 roku, a także Jakub (ślub w 1723 roku) i Jerzy (został ojcem w 
1725 roku).
W Karpętnej mieszkał Jakub Kłoda (ślub w 1716 roku). Jego syn Jan dał 
początek linii Kłodów z Tyry.
W Goleszowie mieszkał Jakub Kłoda, który w 1666 roku kupił tam 
grunt. Jego wnuk Michał (1683-1747) był wójtem wsi.
Z pozoru wydaje się, że to Goleszów jest lepszym kandydatem na 
rodzinną wieś Kłodów, ale najstarsze wzmianki to efekt lepiej zacho-
wanych źródeł w postaci księgi gruntowej i ksiąg metrykalnych. Intuicja 
podpowiada mi Końską. W wioskach książęcych (Goleszów) zwykle ob-
ciążenia były nieco mniejsze niż w szlacheckich (Końska), więc bardziej 
prawdopodobna wydaje się migracja z Końskiej do Goleszowa niż w 
odwrotnym kierunku.

Gdzie doczytać?
  Tadeusz Kłoda, Kazimierz Szczurek, „Polski król na Puńcowie”, 

„Kalendarz Cieszyński 1992”, Cieszyn 1991 (artykuł dostępny on-line 
w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej)

  Michael Morys-Twarowski, „Kłodowie z Puńcowa koło Cieszyna od 
XVIII do początku XX wieku”, „Rocznik Muzeum – Górnośląski Park 
Etnografi czny”, t. 2, 2014 (artykuł dostępny on-line w bazie BazHum, 
w repozytorium Centrum Otwartej Nauki i w serwisie academia.edu).

Skąd to nazwisko?
Etymologia nazwiska Kłoda 
nie budzi wątpliwości. 
Pochodzi od słowa „kłoda” 
(kloc drewniany, pień, 
belka).

GROSZ DO GROSZA

Henryka Bittmar Zakupy w czasach epidemii? E-shopy zapraszają.

Zamknięte sklepy, restauracje i 
kawiarnie – to obrazek, do któ-

rego przywykliśmy i który zmie-
niać się będzie bardzo powoli. Do 
normalności w branży handlowej 
i gastronomicznej jeszcze daleko. 
Jak wynika z danych statystycz-
nych, fakt, że od początku marca 
większość czasu spędzamy w do-
mach, sprawił, że wydatki gospo-
darstw domowych zmniejszyły się 
o ok. 25 proc. Po prostu kupujemy 
tylko to, co niezbędne. O wiele wię-
cej, aniżeli pod koniec ubiegłego 
roku, wydaliśmy w marcu na żyw-
ność i lekarstwa. Także dlatego, 
że wielu z nas nie powstrzymało 
się przed robieniem zapasów. W 
tygodniu poprzedzającym wpro-
wadzenie obostrzeń dotyczących 
wychodzenia z domu wydaliśmy za 
jedzenie prawie o 50 proc. więcej, 
aniżeli zwykle. Ale żywność zaczy-
naliśmy kupować na zapas już pod 
koniec lutego, kiedy to groźba epi-
demii dopiero majaczyła gdzieś na 
horyzoncie. Więcej wydajemy na 
artykuły spożywcze także dlatego, 
że nie mogąc korzystać z restaura-
cji ani jadłodajni przygotowujemy 
teraz wszystkie posiłki w domu. 

W e-shopach jest prawie 
wszystko
Podczas gdy właściciele i pracow-
nicy małych i większych sklepów z 
dużymi obawami patrzą w najbliż-
szą przyszłość, prawdziwy boom 
przeżywają sklepy internetowe. Z 
tygodnia na tydzień poszerza się 
oferta towarów, które można w nich 
kupić. W ciągu jednego marcowego 
tygodnia powstało u nas dwa razy 
więcej sklepów internetowych, ani-
żeli w analogicznym okresie ubie-
głego roku. Konkretnie przybyło 
ich 270. Przybywa m.in. e-shopów 
sprzedających karmę dla zwierząt 
domowych, środki czystości, kosme-
tyki, elektronikę, artykuły przydatne 
w gospodarstwie domowym lub w 
ogrodzie, środki ochronne, żywność. 
Jak wynika z badań przeprowadzo-
nych przez organizację Shoptet, 
większość nowych internetowych 
sprzedawców w sieci pozostanie już 
prawdopodobnie na dłużej. 

Proporcje 
zaczynają się zmieniać
Podczas gdy sześć lat temu obroty 
czeskiego rynku e-commerce (han-
dlu elektronicznego) wynosiły ok. 

68 mld koron, w roku 2018 było to już 
135 mld, zaś w roku ubiegłym – 155 
mld koron. Popularność sklepów in-
ternetowych rosła więc systematycz-
nie także wtedy, gdy o epidemii ko-
ronawirusa nikt jeszcze nie mówił. 
Przed rokiem większość klientów 
stanowiły osoby z wykształceniem 
wyższym (w grupie tej doświadcze-
nia z e-shopami miało ok. 75 proc. 
kobiet i mężczyzn). W grupie osób 
z wykształceniem podstawowym 
w Internecie robiło sprawunki za-
ledwie 18 proc. Teraz proporcje te 
zaczynają się zmieniać. E-shopy 
odwiedzają w ostatnim czasie pra-
wie wszyscy użytkownicy Internetu, 
niezależnie od wykształcenia, wie-
ku i zasobności portfela. Sklepów 
internetowych jest już u nas ok. 40 
tysięcy. O 129 proc. podniósł się w 
ubiegłym miesiącu utarg e-shopów 
oferujących ubrania i wyroby galan-
teryjne, o 126 proc. więcej zarobiły 
sklepy handlujące sprzętem gospo-
darstwa domowego i narzędziami. 
Nie narzekają też na brak klientów 
internetowe apteki, w których ludzie 
wydali o 286 proc. więcej, aniżeli w 
okresie przed epidemią. A przecież 
zwykłe apteki przez cały czas funk-

cjonują normalnie, podobnie jak 
sklepy sprzedające żywność. 

Nowe wyzwania
Tak czy owak, COVID-19 rzucił ryn-
kowi internetowemu szereg nowych 
wyzwań, dotyczących m.in. logisty-
ki, ciągłości dostaw i dostępności 
produktów. Chociaż handel on-line 
miał się całkiem dobrze już w roku 
ubiegłym, to jednak nigdy nie był 
dla tak wielu klientów przysłowiową 
ostatnią deską ratunku. Większość 
z nas jest przekonana, że zakupy w 
sieci są obecnie o wiele bezpiecz-
niejsze niż zakupy w sklepach tra-
dycyjnych. Ludzie kupują więc w 
Internecie coraz częściej także żyw-
ność i podstawowe środki higieny. 
A jeżeli mamy pecha i popsuje nam 
się lodówka, telewizor czy suszarka 
do włosów, to e-shop jest jedynym 
miejscem, gdzie możemy znaleźć 
ratunek. W Internecie kupujemy te-
raz częściej także książki, zabawki, 
meble. Gwałtownie wzrósł w cza-
sach epidemii popyt na.... maszyny 
do szycia. Być może przydają się 
tym wszystkim, którzy sami posta-
nowili wyprodukować dla całej ro-
dziny maseczki ochronne.

Popularne 
płatności on-line
Rozwojowi e-commerce towarzy-
szą też zmiany w sposobach płat-
ności. Do lamusa powoli odchodzi 
popularny skądinąd wśród wielu 
klientów zwyczaj płacenia za towar 
przy jego odbiorze. E-shopy coraz 
częściej preferują bezgotówkowe 
formy płatności. Coraz więcej skle-
pów internetowych uruchamia 
więc płatności on-line, kupujący 
wtedy robi przelewy poprzez po-
średników, tzw. bramki płatno-
ści. Na świecie bardzo popularna 
jest platforma PayPal, u nas także 
m.in. GoPay, PayU, Global Payents 
i inne. Odroczone płatności ofe-
ruje ostatnio np. aplikacja Twisto 
Pay, którą wdrożyło już ponad ty-
siąc e-shopów. Niewątpliwą zaletą 
płatności on-line jest ich łatwość 
i bezpieczeństwo. Transakcje są 
szyfrowane certyfi kowanymi sys-
temami ochronnymi, standardo-
wym takim zabezpieczeniem jest 
np. system 3D secure. Szczegóły 
dotyczące funkcjonowania po-
szczególnych platform płatności 
można łatwo znaleźć w Internecie. 
 

• Karol Skupień ze swoimi wysokomlecznymi 
krowami. Fot. ARC

• Metryka ślubu Michała Kłody i Marii Mańdok z 1751 roku. Od nich wy-
wodzi się linia Kłodów z Kojowic. Źródło: Parafi a rzymskokatolicka pw. św. 
Jerzego w Puńcowie. Fot. ARC

Wciąż »w oku cyklonu« zarazy 
Część krajów w Europie wcho-

dzi w ten etap pandemii, w 
którym potrzebne jest stopniowe 
zdejmowanie ograniczeń – powie-
dział w czwartek dyrektor WHO w 
Europie, Hans Kluge. Zaznaczył, 
że nie można robić tego szybko. 
Eksperci WHO wciąż nie reko-
mendują powszechnego noszenia 
masek.

Podczas czwartkowej telekonfe-
rencji prasowej Kluge stwierdził, 
że choć część krajów wchodzi 
już w fazę łagodzenia obostrzeń 
związanych z epidemią, Europa 

jako kontynent wciąż jest „w oku 
cyklonu” zarazy. Dodał, że liczba 
stwierdzonych przypadków infek-
cji koronawirusem to ponad mi-
lion, czyli ok. połowy wszystkich 
przypadków na świecie.

Kluge i inni eksperci Światowej 
Organizacji Zdrowia mówili też o 
przygotowanych przez WHO ra-
mowych zasadach znoszenia re-
strykcji.

Jak stwierdził europejski dyrek-
tor WHO, zanim państwa zniosą 
ograniczenia, muszą zapewnić, że 
rozprzestrzenianie się wirusa jest 

kontrolowane, a system ochrony 
zdrowia jest w stanie nadążyć z ba-
daniem i izolowaniem pacjentów.

WHO zaznacza, że ze względu 
na różnorodną specyfi kę państw 
nie może być mowy o uniwersal-
nym schemacie łagodzenia kwa-
rantanny. Ale opracowane przez 
WHO zasady ustanawiają wskaź-
niki i pomiary, którymi państwa 
powinny kierować się decydując 
się znosić kolejne warstwy ogra-
niczeń. Łagodzenie restrykcji po-
winno zacząć się od najmniej ry-
zykownych obszarów.

Ekspertka WHO Catherine 
Smallwood powiedziała, że w 
dalszym ciągu organizacja nie re-
komenduje powszechnego uży-
wania masek, bo priorytetem jest 
zapewnienie ich pacjentom i per-
sonelowi medycznemu. Dodała 
jednak, że jeśli już państwa naka-
zują stosowanie masek, powinien 
to być tylko element szerszej stra-
tegii kładącej nacisk na zmianę 
zachowania ludzi.

WHO ocenia, że szczepionka na 
wirusa będzie najważniejszym na-
rzędziem w walce. Obecnie bada-

nia prowadzone są nad 70 różny-
mi rodzajami szczepionek. WHO 
uczestniczy w nich w zarówno w 
fazie rozwoju i badań oraz przygo-
towań do jej produkcji i dystrybu-
cji.

Według Natashy Muscat z WHO, 
szczepionka prawdopodobnie nie 
będzie dostępna wcześniej niż w 
przyszłym roku. Jak zaznaczyła, 
jest to i tak optymistyczny wa-
riant, bo zwykle proces ten trwa 
kilka lat. 

Polska 
Agencja Prasowa
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S P O R T Adam Kszczot, 
dwukrotny wicemistrz świata na 800 m, o pracy w swojej fi rmie elektroenergetycznej

Skoro nie mogę trenować, to pracuję. Zamawiam, dzwonię, 
ofertuję 

RETROSKOP 

LADISLAV LANGNER: 
Szachy są grą z innej planety
Zastanawialiście się może ostatnio, jaki sport jest idealny na czas przymusowego siedzenia w domu podczas 
kwarantanny? Ja tak i po szybkim skreśleniu futbolu (zbyt mało miejsca na drybling), hokeja (zbyt gorąco) i rugby 
(zbyt niski sufi t) doznałem olśnienia. No właśnie, przecież mamy szachy! – Gra w szachy hartuje mózg, uczy 
cierpliwości i pokory życiowej – mówi w rozmowie z „Głosem” mistrz międzynarodowy Ladislav Langner z klubu 
Slavoj Czeski Cieszyn. 

Janusz Bitt mar

Na początek trzeba postawić 
sprawę jasno. Szachy to pełnowar-
tościowy sport, który uznaje m.in. 
Międzynarodowy Komitet Olimpij-
ski. Czy to też idealny sport na czas 
epidemii?
– Polecam szachy wszystkim, bo to 
świetny relaks. Na pierwszy rzut oka 
ten sport może wyglądać jak z innej 
planety, trzeba się nauczyć dokład-
nie reguł gry, ale to przecież dotyczy 
wszystkich dyscyplin sportowych. 
Do szachów trzeba dwóch graczy, 
jednej planszy z 64 polami szachow-
nicy, 32 pionków do gry i, co najważ-
niejsze, cierpliwości. A w obecnych 
czasach, kiedy wielu z nas musiało 
radykalnie zmienić swoje codzien-
ne nawyki, szachy są idealnym spo-
sobem na mile spędzony wieczór w 
gronie rodzinnym.

W jakim wieku dziecko może roz-
począć przygodę z szachami? Moja 
pięcioletnia córka zaskoczyła mnie 
ostatnio pytaniem: „Tato, w przed-
szkolu mamy szachy. Nauczysz mnie 
tej gry?”
– Można spokojnie zaryzykować już 
w wieku pięciu lat. Ja nauczyłem się 
gry w szachy, będąc sześciolatkiem. 
Gra w szachy w tak młodym wieku 
wymaga jednak wielu poświęceń, 
zwłaszcza jeśli chodzi o rodziców. 
Umysł dziecka nie jest jeszcze przy-
stosowany do myślenia tak bardzo 
abstrakcyjnego. Wielu dzieciom 
brakuje też cierpliwości. Jeśli jed-
nak przezwyciężymy wspólnie z 
dzieckiem początkowe trudności, to 
potem będzie już tylko lepiej. A kto 
raz zakochał się w szachach, ten po-
zostaje zakochany w nich na zawsze. 

Poleca pan naukę prywatną, w 
domu, czy lepiej od razu zapisać 
dziecko do najbliższej szkoły sza-
chowej?
– Stawiam na drugą opcję. Szkoła 
szachowa jest najlepszym rozwią-
zaniem dla dziecka, ale oczywiście 
można też spróbować samemu. Plu-
sy szkoły szachowej polegają głów-
nie na bezpośrednim kontakcie z 
rówieśnikami. Dzieci, które lubią 
przebywać w kolektywie, będą więc 
wniebowzięte. Ważny jest też aspekt 
metodyczny, bo szkoły prowadzone 
są przez fachowców. W Czeskim 
Cieszynie z powodzeniem działa 
szkółka szachowa przy polskiej pod-
stawówce prowadzona przez Renatę 
Miturę. Dzieciaki uwielbiają przy-

chodzić na jej zajęcia szachowe, a 
to przekłada się na świeży narybek 
w naszym klubie szachowym Slavoj 
Czeski Cieszyn. W klubie treningi 
odbywają się dwa razy w tygodniu 
i jeśli mogę skorzystać z okazji, to 
serdecznie zapraszam w nasze pro-
gi. Oczywiście jak tylko cały świat 
wróci do stanu przed epidemią, a 
mam nadzieję, że jesienią będzie 
już w tej materii znacznie lepiej. Do-
dam jeszcze, że zajęcia prowadzą w 
języku polskim albo „po naszymu” 
Wacław Mitura i Ernest Gibiec, bo 
też większość dzieci na co dzień 
uczęszcza do miejscowej polskiej 
podstawówki. 

W swojej karierze miał pan okazję 
zagrać w ekstralidze w barwach 
dwóch klubów z Zaolzia – TJ TŽ 
Trzyniec i obecnie Slavoja Czeski 
Cieszyn. Co musi posiadać szachi-
sta, żeby przebić się do grona naj-
lepszych?
– Przede wszystkim pokorę. W Slavo-
ju Czeski Cieszyn właśnie z taką 
fi lozofi ą życiową udało nam się w 
ciągu ośmiu lat przebić z rozgrywek 
okręgowych aż do ekstraligi. W gro-
nie najlepszych klubów spędziliśmy 
wprawdzie tylko jeden sezon, a do-
kładnie sezon 2018/2019, ale wspo-
mnienia pozostaną w pamięci na 
zawsze. Tak samo mile wspominam 
okres spędzony w barwach ekstrali-
gowego wówczas Trzyńca. Podobnie 
jak w innych sportach, również w 
szachach kluczem do sukcesu jest 
dobry i zgrany kolektyw. Obecnie w 
Slavoju nie mamy wprawdzie ani jed-
nego arcymistrza, ale mimo wszyst-

ko w pierwszej lidze udało nam się 
dobrnąć aż do trzeciego miejsca w 
tabeli. Mówię o wynikach uzyska-
nych przed przymusowym, przed-
wczesnym zakończeniem sezonu 
z powodu pandemii koronawirusa. 
Rozgrywki szachowe, podobnie jak 
inne sporty w naszym kraju, zostały 
przerwane poniekąd drastycznie, ale 
nie było innego wyjścia. Zdążyłem 
jeszcze wziąć udział w drużynowych 
mistrzostwach świata weteranów 
reprezentując pięcioosobową repre-
zentację Republiki Czeskiej, które na 
początku marca odbyły się w Pradze. 
Wtedy jeszcze nikt z  nas nie przy-
puszczał, że cała Europa zamknie 
granice. Nowy sezon szachowy po-
winien ruszyć jesienią i wierzę, że 
nic nie stanie na przeszkodzie, żeby 
ten cel można było zrealizować.

To są słowa lekarza (L. Langner 
jest lekarzem-gastrologiem w 
Miejskim Szpitalu w Cz. Cieszynie) 
czy też zapalonego szachisty?
– Jedno i drugie. Jako lekarz uwa-
żam, że ta epidemia zostanie w tym 
roku na tyle poskromiona, że można 
będzie wrócić do normalnego życia. 
Warto jednak wykorzystać również 
obecny czas, który wielu z nas spędza 
w domu. Niekoniecznie na szachy, 
które są tematem naszej rozmowy. 
Dobrze, jeśli uświadomimy sobie, że 
pogoń za pieniędzmi nie daje pełni 
szczęścia. Co z tego, że mamy w ogro-
dzie basen, kiedy po powrocie z pra-
cy brakuje nam czasu, żeby do niego 
wskoczyć? Zastanawiam się zresztą, 
czy to naprawdę koniec świata, jeśli 
przez kilka najbliższych miesięcy 

światowa gospodarka przyhamuje. 
Odbiegam jednak od tematu naszej 
rozmowy, przepraszam.

Jak widać, szachy rzeczywiście po-
budzają do głębszego myślenia…
– Niektórzy mają o nas, szachistach, 
błędne mniemanie i uważają, że na 
okrągło, przez cały dzień nie robi-
my nic innego, jak tylko myślimy o 
tym, jak rozegrać najlepszą partię 
w swoim życiu. Oczywiście również 
w domu trzeba przeznaczyć czas 
na treningi, ale w moim przypadku 
nie zajmują one aż tylu godzin. Taki 
szachowy arcymistrz, czyli szachista 
najwyższej rangi, nie licząc mistrzów 
świata, trenuje średnio po osiem go-
dzin dziennie. Ja wolę spędzać czas 
na łonie natury, spacerować po na-
szych pięknych Beskidach. 

Niektórym najwidoczniej jednak na-
wet ośmiogodzinne treningi nie wy-
starczą. Głośna stała się w zeszłym 
roku afera z udziałem arcymistrza 
startującego w czeskiej ekstralidze, 
niejakiego Igora Rausisa, który 
oszukiwał rywali, korzystając w 
toalecie z aplikacji w swoim smart-
fonie…
– Tak, to głośna sprawa, która na całe 
szczęście została rozwiązana z ko-
rzyścią dla szachów. Igor Rausis fak-
tycznie oszukiwał i został zdyskwa-
lifi kowany do końca życia. Miałem 
okazję zmierzyć się z nim w ubie-
głym roku w barwach Slavoja Czeski 
Cieszyn w ramach ekstraligi. Nasza 
partia zakończyła się remisem, co 
można uznać za mój duży sukces, je-
żeli wziąć pod uwagę niezwykłe oko-

liczności. Wcześniej ten zawodnik 
zaliczył serię 26 wygranych pojedyn-
ków, jak się później okazało, często z 
pomocą telefonu komórkowego, w 
którym miał zapisane skomplikowa-
ne algorytmy szachowe. Co ciekawe, 
wielu szachistów nabrało do niego 
podejrzeń już dużo wcześniej, ale 
ja, tocząc z nim zaciętą walkę, nie 
miałem zielonego pojęcia, że stosuje 
nieetyczne, nieuczciwe metody.

A jaka jest defi nicja szachowej ety-
kiety?
– W skrócie chodzi o to, żeby w trak-
cie rozgrywania partii nie gadać, ale 
milczeć. O sprawach rodzinnych 
można porozmawiać potem, ale w 
czasie gry liczą się tylko szachy. Tu i 
teraz. Nie rozmawiamy też o aktual-
nej partii szachowej, którą można na 
spokojnie przeanalizować dopiero 
po zakończeniu walki. Na stronach 
internetowych zresztą na bieżąco 
zamieszczane są najciekawsze partie 
szachowe.  

Czy współczesne szachy mają 
gwiazdorów na miarę takich arcy-
mistrzów, jak chociażby Gari Ka-
sparow?
– Szachy nie są aż tak medialnym 
sportem, jak futbol, hokej czy tenis, 
ale też generują idoli młodego poko-
lenia. Od 2013 roku niekwestionowa-
nym gwiazdorem w naszym sporcie 
jest Norweg Magnus Carlsen. Młody 
chłopak, który zrobił furorę w sza-
chach swoim nietuzinkowym podej-
ściem do tego sportu. Jest nie tylko 
szachowym mistrzem świata, ale 
też gwiazdą mediów, ikoną mody, 
idolem dla fanów na portalach spo-
łecznościowych. Oprócz szachów 
potrafi  ponoć dobrze grać w piłkę, 
a to się sprzedaje. Taka promocja 
szachów jest bezcenna. Z własne-
go doświadczenia mogę dodać, że 
grając w czeskich rozgrywkach sza-
chowych mogę tylko pozazdrościć 
moim przyjaciołom z Polski popu-
larności, jaką cieszą się szachy nad 
Wisłą. W Polsce ten sport posiada 
wyższy prestiż społeczny, poziom 
rozgrywek też jest wyższy. Nie łudzę 
się, że w Czechach w najbliższych la-
tach zmieni się w tej materii coś na 
lepsze. Kiedy laik obejrzy mecz piłki 
nożnej albo tenisa, a potem zerknie 
na profesjonalną partię szachową, to 
pierwsze pytanie, które przyjdzie mu 
do głowy, będzie brzmiało: „Rany 
boskie, dlaczego ten sport jest taki 
nudny i skomplikowany?”. Szachy 
są po prostu grą z innej planety, ale 
żeby nauczyć się podstaw tej pięknej 
gry, nie trzeba być kosmitą.  

• Ladislav Langner podczas domowej, rodzinnej parti i z córką Laurą. Fot: ARC

Stosując terminologię kolarską, 
dobrnęliśmy z rubryką „Re-

troskop” do mety pierwszej lotnej 
premii. W naszej zabawie polega-
jącej na odgadywaniu sportowców 
uwiecznionych na archiwalnych 
zdjęciach może wziąć udział każdy, 
ale nie do każdego z czytelników 
uśmiechnie się takie szczęście, jak 
do Władysława Maślanki z Koj-
kowic, który jest historycznym 
pierwszym zwycięzcą tej rubryki. 

Przypominam, że poszczególni 
zwycięzcy zostaną wyłonieni za-
wsze po serii czterech pytań kon-
kursowych pojawiających się raz 
na tydzień – we wtorkowym dru-
kowanym wydaniu gazety. I nie 
trzeba brać udziału we wszystkich 
odsłonach, ale z matematycznego 
punktu widzenia regularność ma 
znaczenie. Zwycięzcy mogą liczyć 
na atrakcyjną nagrodę sportową i 
z każdym z osobna skontaktujemy 
się bezpośrednio drogą mailową, 
jeżeli zaś poznamy numer komór-
ki, również drogą telefoniczną. 

Tydzień temu, w czwartej zagad-
ce zdjęciowej, pytałem o legendar-
nego polskiego tenisistę stołowego, 
którym okazał się być nie kto inny, 
jak Leszek Kucharski. Po raz pierw-
szy na mój adres mailowy wpłynęły 
wyłącznie poprawne odpowiedzi, 
za co serdecznie dziękuję i zarazem 
ostrzegam – jeśli tak dalej pójdzie, 
stopień trudności będzie trzeba ra-
dykalnie podwyższyć. 

Leszek Kucharski, wierny part-
ner deblowy innego znakomitego 
polskiego ping-pongisty, Andrzeja 

Grubby, w la-
tach 80. ubie-
głego wieku w 
dużym stopniu 
przyczynił się 
do popularyza-
cji tenisa stoło-
wego w Polsce, 
a także u nas, 
na Zaolziu. 
Jego wysoka, 
szczupła syl-
wetka predys-
ponowała go do 
sukcesów w de-
blu. Potrafi ł bo-
wiem, jak mało 
który zawodnik 
w tamtych cza-
sach, wyłapy-
wać pozornie 
stracone piłeczki zarówno z bek-
hendu, jak też z forhendu, dołącza-
jąc na deser rewelacyjną technikę. 

PYTANIE NR 5
Tym razem przedmiotem naszej 
zabawy jest archiwalne zdjęcie z 
hokeja na lodzie. 8 kwietnia mi-
nęły 44 lata od sensacyjnego zwy-
cięstwa polskich hokeistów nad 
Związkiem Radzieckim. W kato-
wickim Spodku biało-czerwoni w 
meczu mistrzostw świata elity po-
konali Sowietów 6:4, odnosząc naj-
bardziej spektakularne zwycięstwo 
w historii hokeja, oznaczane jako 
„Cud w Spodku”. Wcześniej Polacy 
przegrali ze Związkiem Radziec-
kim wszystkich 27 meczów (na dwa 
miesiące przed czempionatem 1:16) 

i również w tym spotkaniu ucho-
dzili za outsidera. Jednak atut wła-
snego lodowiska, a także pewien 
dżentelmen w polskiej bramce, 
którego nazwisko stanowi zagadkę 
niniejszej odsłony „Retroskopu”, to 
przeszkody, na jakie „Sborna” nie 
była przygotowana. 

Największe gwiazdy hokeja na lo-
dzie musiały po meczu wysłuchać 
Mazurka Dąbrowskiego, a dzienni-
karze sportowi „Dziennika Zachod-
niego” i innych PRL-owskich gazet 
ze zwykłych reporterów opisujących 
wydarzenia na boisku zamienili się 
w poetów słowa. Po części zmusiła 
ich do tego Telewizja Polska, która 
zamiast meczu rozpoczynającego 
się o godz. 19.30 nadawała sztanda-
rowe „Wiadomości”, obawiając się 

gwizdów ze strony publiczności pod 
adresem radzieckich hokeistów. Ten 
spektakl przeszedł do historii pol-
skiego hokeja i nieważne, że na tym 
samym turnieju Polacy z obłoków 
szybko spadli na ziemię… spadając 
ostatecznie z grona elity hokejowej 
do niższej dywizji. 

Poniżej zamieszczam oryginalny 
opis zdjęcia (z wykropkowanym 
nazwiskiem naszego bohatera) 
wykonanego na kilka sekund po 
syrenie kończącej mecz w Spodku. 
Nie ukrywam wzruszenia, to praw-
dziwa magia rodem z „Władcy Pier-
ścieni” Tolkiena. 

Na odpowiedzi czekam tradycyj-
nie do najbliższej niedzieli pod ad-
resem mailowym: 
bittmar@glos.live.  (jb)

• „Zawodnicy rzucili się na… i przycisnęli go do lodu, a teraz bramkarza podnoszą drugi bram-
karz Henryk Wojtynek (nr 2) oraz napastnik Karol Żurek (10). Z prawej Kordian Jajszczok (19) 
ściskany przez Henryka Grutha. Fot. ARCHIWUM POLSKIEGO ZWIĄZKU HOKEJA NA LODZIE

Musil nadal 
Stalownikiem
Kontynuujemy cykl artykułów, 
który można by opatrzyć wspólną 
nazwą: „Wszystko, co dobre, znaj-
dziecie w Trzyńcu”. Bez przesady, 
w czasach pandemii koronawirusa 
hokejowy klub HC Stalownicy 
Trzyniec systematycznie informuje 
swoich fanów o kolejnych sukce-
sach w budowaniu zespołu pod 
kątem sezonu 2020/2021. Pod 
koniec zeszłego tygodnia kon-
trakt ze Stalownikami przedłużył 
jeden z kluczowych defensorów 
w kadrze trenerów Václava Varadi 
i Marka Zadiny, obrońca David 
Musil. 
27-letni zawodnik należy do naj-
lepszych obrońców w całej cze-
skiej ekstralidze. Musil regularne 
występy w barwach Stalowników 
przeplatał w zeszłym sezonie star-
tami w reprezentacji RC. Podczas 
ubiegłorocznych mistrzostw świata 
elity trener Miloš Říha wielokrotnie 
skomplementował go za świetną i, 
co ważne, skuteczną grę w defen-
sywie. Słowa pochwały popłynęły 
do zawodnika również ze strony 
napastników w Tipsport Ekstrali-
dze. – To dobrze, że się mnie boją. 
Jestem częścią składową świetnej 
drużyny i to cały klucz do sukcesu 
– stwierdził obrońca występujący 
w Trzyńcu najczęściej w drugiej 
formacji, w parze z Vladimírem 
Rothem. Ich role w drugiej formacji 
Stalowników zostały tak podzielo-
ne, że korzysta na tym cały zespół. 
 (jb)

Czesław Lang nie traci nadziei
Wszystko wskazuje na to, że narodowy polski wyścig kolarski Tour de Pologne, który bardzo często w swojej historii 
zahaczał bezpośrednio o nasz region, w tym Cieszyn i Czeski Cieszyn, a jedną z gwiazd w peletonie był nawet Słowak 
Peter Sagan, nie zostanie skreślony z tegorocznego kalendarza Międzynarodowej Unii Kolarskiej (UCI). Dyrektor 
wyścigu, Czesław Lang, nie traci nadziei nawet w czasach zarazy.

Janusz Bitt mar

Jak poinformowali „Głos” or-
ganizatorzy 77. Tour de Po-
logne, są czynione starania, 

żeby wyścig można było przesunąć 
z lipca na sierpień, zakładając zara-
zem, że zawody zostaną skrócone 
z siedmiu do pięciu etapów. Pier-
wotny termin 5-11 lipca z powodu 
szalejącej w Europie epidemii koro-
nawirusa jest nierealny. Do połowy 
lipca UCI skreśliła wszystkie wyści-
gi kolarskie, w tym prestiżowy Tour 
de France przełożony ostatecznie 
na 29 sierpnia – 20 września, czyli 
dwa miesiące później, niż pierwot-
nie zakładano.

– Na temat zmian w kalendarzu 
rozmawiamy wszyscy: organiza-
torzy, kolarze, UCI, nadawcy te-
lewizyjni, sponsorzy  – stwierdził 
Czesław Lang. Jego koneksje w UCI 
mogą być kluczowe w przeforso-
waniu Tour de Pologne do kalen-
darza drugiej połowy sezonu. Jeśli 
narodowy wyścig w okrojonej wer-
sji ruszy w sierpniu, to może być 

dla kolarzy jednym z pierwszych 
sprawdzianów formy przed Tour 
de France. 

Tour de Pologne od 2005 roku 
wchodzi w szereg najbardziej pre-
stiżowych wyścigów kolarskich 
świata oznaczanych nazwą UCI 
World Tour. – To był efekt ciężkiej, 
wytężonej pracy, zarówno organi-

zacyjnej, jak i dyplomatycznej. Go-
ściliśmy w naszym kraju prezyden-
ta UCI Heina Verbruggena, a także 
dyrektora Tour de France Jean Ma-
rie-Leblanca. Przekonywaliśmy, że 
Polska zasługuje na imprezę UCI 
Pro Tour i jako jedyny wyścig z Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej dosta-
liśmy zaproszenie do kolarskiej ligi 

mistrzów. To był wyraz najwyższe-
go uznania dla naszej pracy, a tak-
że milowy krok w historii i rozwo-
ju Tour de Pologne. Dziś jesteśmy 
największą cykliczną sportową 
imprezą w Polsce i najważniejszym 
wyścigiem kolarskim w tej części 
Europy – zaznaczył Czesław Lang. 
 

• Czesław Lang w roli dyrektora na tra-
sie ubiegłorocznego Tour de Pologne. 
Fot. ARC Tour de Pologne



Głos   |   wtorek   |   21 kwietnia 202010   ♩ ♩    11 Głos   |   wtorek   |  21 kwietnia 2020

W głębokim żalu pogrążeni zawiadamiamy wszyst-
kich krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 17 
kwietnia 2020 w wieku 73 lat zmarł nagle nasz Kocha-
ny Ojciec, Teść, Dziadek, Brat, Szwagier i Wujek 

śp. JERZY LANC
zamieszkały w Oldrzychowicach

Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbędzie się dnia 22 
kwietnia 2020 o godzinie 15.00 w kościele ewangelic-
kim w Trzyńcu.
W smutku pogrążona rodzina. GŁ-209

Są chwile, by działać i takie, 
kiedy należy się pogodzić z tym, co przynosi los.

 P. Coelho
Pogrążeni w głębokim żalu zawiadamiamy wszystkich 
krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 15 kwietnia 
2020 w wieku 82 lat zmarła nasza Kochana Mama, Te-
ściowa, Babcia, Szwagierka, Ciocia, Kuzynka i Przyja-
ciółka

śp. DANIELA WELSZAROWA
W smutku pogrążona rodzina. GŁ-208

Po trudach życia pełnego znoju
śnij swój wieczny sen
i odpoczywaj w pokoju.

W głębokim smutku pogrążeni zawiadamiamy wszyst-
kich krewnych i znajomych, że dnia 18. 4. 2020 opuści-
ła nas w wieku 81 lat nasza Kochana Ciocia i Kuzynka

śp. ALINA ZALUPSKA
z domu Zuczek, 

zamieszkała w Karwinie-Nowym Mieście
Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się w czwartek 23 kwietnia 2020 
o  godz. 14.00 z nowej sali obrzędów pogrzebowych w Karwinie-Raju. 
W smutku pogrążona rodzina. RK-032

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że dnia 19 marca 2020 
tragicznie zmarł 

pan inż. RENÉ URBANIEC
syn naszej bardzo dobrej koleżanki pani Ewy Urbaniec

Wyrazy głębokiego i szczerego  współczucia pani Ewie, rodzinie i bliskim 
składają koleżanki i koledzy z Klubu Emerytów z Olbrachcic. GŁ-211

Ból i samotność
po stracie bliskiej osoby
niech złagodzi prawda,
że nie umiera ten,
kto pozostaje w sercach bliskich.

Wyrazy głębokiego współczucia dla żony, synów i pozostałej rodziny

śp. RENÉ URBAŃCA
składają koledzy i koleżanki z klasy 7. PSP w Karwinie z rodzicami.
 RK-029

Wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia z powodu śmierci 
Syna, Męża, Ojca i Brata

śp. RENÉ URBAŃCA
składają członkowie Macierzy Szkolnej przy PSP w Karwinie. RK-030

Z głębokim smutkiem żegnamy naszego niezastąpionego Kolegę 

RENKA URBAŃCA
Najgłębsze wyrazy współczucia i żalu składamy Kochanej Káji, Marecz-
kowi i Marcinkowi, a także rodzicom i bratu Michałowi.
Grupa przyjaciół z Łomnej Dolnej „Wiadukt Team”.
 GŁ-214

Serdecznie dziękuję za wyrazy współczucia krewnym, przyjaciołom 
i znajomym z powodu odejścia

śp. inż. TADEUSZA  KIEDRONIA
Szczególnie dziękuję pani MUDr. Janinie Krygiel za długoletnią troskli-
wą opiekę. Żona z rodziną. RK-031
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TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 9.50 Uśmiechy M. Nesvadby 
10.30 List do ciebie 11.30 AZ kwiz 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Sama w domu 14.00 Szkoła w domu 
14.45 Wszystko, co lubię 15.15 Napi-
sała: Morderstwo (s.) 16.50 Menu dla 
Emy 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne owce 
18.00 Wiadomości regionalne 18.25 
Gdzie jest mój dom? 18.55 Progno-
za pogody, wiadomości, sport 20.10 
Opowiadaj (s.) 21.00 Południowy żar 
(fi lm) 22.25 Sprawy detektywa Mur-
docha (s.) 23.10 Wiem, że jesteś mor-
dercą (fi lm) 0.50 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne 
przedszkole 9.00 UčiTelka 12.00 
Niedźwiadki na śniegu 12.50 Titanic 
13.35 Czesi ratują… żółwie morskie w 
Indonezji 14.00 T.G. Masaryk 14.35 
Rok w połabskim lesie łęgowym 
15.00 Pierwszy przyjaciel człowieka 
z pustkowi 15.50 Machiny wojenne 
16.35 Japońskie uroczystości: Boski 
ogień czyli latające koty 17.25 Wie-
deń: rzesza, dynastia i marzenie 18.15 
Wędrówki z parą 18.45 Wieczorynka 
18.55 Zatopione losy 19.15 Magazyn 
religijny 19.50 Wiadomości w cze-
skim j. migowym 20.00 Wielka Woj-
na Ojczyźniana 20.55 Parki narodo-
we Ugandy 21.50 Narkomani Hitlera 
22.45 Dicte (s.) 23.30 Wiadomości 
albo życie 0.25 Gomora (s.). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.00 Co-
meback (s.) 10.05 Spece (s.) 11.00 Co 
o tym sądzą Czesi 12.00 Południowe 
wiadomości 12.35 Krok za krokiem 
(s.) 13.00 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 14.10 Detektyw Monk 
(s.) 16.00 Dr House (s.) 16.57 Popo-
łudniowe wiadomości 17.25 Co o 
tym sądzą Czesi 18.20 Comeback 
(s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Policja kryminalna Anděl (s.) 
21.25 Weekend 22.25 Zabójcza broń 
(s.) 23.15 Dr House (s.) 0.05 Detektyw 
Monk (s.). 
PRIMA 
6.30 Blade (s. anim.) 6.55 Ninjago (s. 
anim.) 7.20 Wilk i zając (s. anim.) 7.50 
M.A.S.H. (s.) 9.30 Nakryto do stołu! 
10.25 Druga szansa (fi lm) 12.25 Po-
łudniowe wiadomości 12.30 Strażnik 
Teksasu (s.) 13.30 Gliniarz i proku-
rator (s.) 14.30 Policja Hamburg (s.) 
15.30 Policja w akcji 16.30 Popołu-
dniowe wiadomości 16.45 Policja w 
akcji 17.40 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości 19.55 Top Star 20.15 Sło-
neczna (s.) 21.35 Skarby ze strychu 
22.50 Gliniarz (s.) 0.05 Policja w akcji 
1.50 Strażnik Teksasu (s.). 

ŚRODA 22 KWIETNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 10.35 Opowiadaj (s.) 11.30 
AZ kwiz 12.00 Południowe wiadomo-
ści 12.30 Sama w domu 14.00 Menu 
dla Emy 14.20 Wszystko-party 15.05 
Napisała: Morderstwo (s.) 16.45 Po-
dróżomania 17.15 AZ kwiz 17.40 Czar-
ne owce 18.00 Wiadomości regional-
ne 18.25 Gdzie jest mój dom? 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.10 Sprawy I wydziału (s.) 21.15 
Numer 1212 21.55 Szpital w pierwszej 
linii 22.25 Brudnica mniszka (fi lm) 
23.45 Kryminolog 0.45 AZ kwiz. 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne 
przedszkole 9.00 UčiTelka 12.00 Hi-
storia osieroconego szympansa 12.50 
Przygody nauki i techniki 13.20 Parki 
narodowe Ugandy 14.10 Samoloty, 
które zmieniły świat 15.00 Nasza wieś 
15.25 Folklorika 16.05 Telewizyjny 
klub niesłyszących 16.35 Natura bez 
granic 17.00 Kawałek drewna 17.20 
Europa dziś 17.50 Cudowna Amery-
ka 18.45 Wieczorynka 19.00 Babel 
19.25 Powietrze to nasze morze 19.50 
Wiadomości w czeskim j. migowym 
20.00 Kamera w podróży 21.00 Po-
dróż po myanmarskim Mawlamyine 
21.25 Poszukiwania utraconych świa-
tów 21.55 Ucieczka na Vanuatu 22.50 
Gomora (s.) 23.35 Dziesięć grzechów 
(s.) 1.05 Historie nawrócenia. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Co-
meback (s.) 10.00 Policja kryminal-
na Anděl (s.) 11.00 Co o tym sądzą 
Czesi 12.00 Południowe wiadomości, 
sport, pogoda 12.35 Krok za krokiem 
(s.) 13.00 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 14.15 Detektyw Monk 
(s.) 16.00 Dr House (s.) 16.57 Popo-
łudniowe wiadomości 17.25 Co o 
tym sądzą Czesi 18.20 Comeback 
(s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogo-
da 20.20 MasterChef Czechy 21.30 
Nova jest z wami 22.15 Zamieńmy się 
żonami 23.35 Dr House (s.) 0.25 De-
tektyw Monk (s.). 

PRIMA 
6.30 Blade (s. anim.) 6.55 Ninjago (s. 
anim.) 7.20 Wilk i zając (s. anim.) 7.50 
M.A.S.H. (s.) 9.30 Nakryto do stołu! 
10.25 Miłość w Nowym Jorku (fi lm) 
12.25 Południowe wiadomości 12.30 
Strażnik Teksasu (s.) 13.30 Gliniarz 
i prokurator (s.) 14.30 Policja Ham-
burg (s.) 15.30 Policja w akcji 16.30 
Popołudniowe wiadomości 16.45 
Policja w akcji 17.40 Nakryto do sto-
łu! 18.55 Wiadomości 19.55 Top Star 
20.15 Błękitny kod (s.) 21.35 Show 
Jana Krausa 22.55 Mroczny Kraj (s.) 
0.10 Policja w akcji 2.00 Strażnik 
Teksasu (s.). 

CZWARTEK 23 KWIETNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Morderstwo: Na-
pisała (s.) 10.35 Bohouš (fi lm) 11.00 
Wszystko, co lubię 11.30 AZ kwiz 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Sama w domu 14.00 Szkoła w domu 
14.45 13 komnata Mileny Vostřáko-
vej 15.15 Morderstwo: Napisała (s.) 
16.45 Wszystko, co lubię 17.15 AZ 
kwiz 17.40 Czarne owce 18.00 Wia-
domości regionalne 18.25 Gdzie jest 
mój dom? 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.10 Opowiadaj 
(s.) 21.00 Gejzer 21.30 Pr. dyskusyjny 
22.30 Kryminolog (s.) 23.30 Sprawy 
detektywa Murdocha (s.) 0.15 Gabi-
net doktora Honzáka. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne 
przedszkole 9.00 UčiTelka 12.00 Mis-
sion Blue – 2. część 12.45 Duże ma-
szyny 13.30 Niesamowite zjawiska 
naturalne 14.20 Dzieci kręcą bohate-
rów: Wola życia 14.35 Jeśli wejdziesz 
między wrony… 15.10 Tajemnicze 
życie ogrodów 16.05 Lotniskowiec 
Enterprise 17.00 Wielka Wojna Oj-
czyźniana 17.50 Razem na granicy 
18.15 Podróż po myanmarskim Maw-
lamyine 18.45 Wieczorynka 18.50 
Przygody nauki i techniki 19.20 Za-
topione losy 19.50 Wiadomości w 
czeskim j. migowym 20.00 Jukatan 
i tajemnice Majów 21.00 Wędrówki z 
parą 21.25 Wielkie miłości 21.55 Krew 
zaginionego (fi lm) 0.05 Queer. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.50 Co-
meback (s.) 9.50 MasterChef Czechy 
11.00 Co o tym sądzą Czesi 12.00 
Południowe wiadomości 12.35 Krok 
za krokiem (s.) 13.00 Przychodnia w 
różanym ogrodzie (s.) 14.10 Detektyw 
Monk (s.) 16.00 Dr House (s.) 16.57 
Popołudniowe wiadomości 17.25 Co 
o tym sądzą Czesi 18.20 Comeback 
(s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Policja kryminalna Anděl (s.) 
21.25 Gwiezdne życie 22.00 Zabójcza 
broń (s.) 22.50 Dr House (s.) 23.40 
Detektyw Monk (s.) 1.10 Krok za kro-
kiem (s.). 
PRIMA 
6.30 Blade (s. anim.) 6.55 Ninjago 
(s. anim.) 7.20 Wilk i zając (s. anim.) 
7.50 M.A.S.H. (s.) 9.30 Nakryto do 
stołu! 10.25 Drugi oddech (fi lm) 
12.25 Południowe wiadomości 12.30 
Strażnik Teksasu (s.) 13.30 Gliniarz 
i prokurator (s.) 14.30 Policja Ham-
burg (s.) 15.30 Policja w akcji 16.30 
Popołudniowe wiadomości 16.45 
Policja w akcji 17.40 Nakryto do sto-
łu! 18.55 Wiadomości 19.55 Top Star 
20.15 Winogrodnicy (s.) 21.35 Gru-
basy 23.20 Policja w akcji 1.10 Straż-
nik Teksasu (s.). 

POLECAMY

• Dicte
Wtorek 21 kwietnia, godz. 22.45, 
TVC 2

• Jukatan i tajemnice Majów
Czwartek 23 kwietnia, godz. 20.00, 
TVC 2

• Sprawy I wydziału
Środa 22 kwietnia, godz. 20.10, 
TVC 1

Znajdź nas 
na Facebooku

�

Znajdź nas 
na YouTubie

�

CZYTAJ NAS CODZIENNIE! 
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„Głos” nale-
ży do Sto-
warzyszenia 
Dzienników 
Mniejszo-
ści Narodo-
wych i Et-
nicznych Eu-
ropy MIDAS

Czas szybko płynie, 
lecz smutek w sercach pozostaje.

Jutro, 22 kwietnia 2020, minie 30. 
rocznica śmierci naszej Drogiej Matki, 
Babci i Prababci

śp. HELENY JONSZTOWEJ
z domu Balon, z Olbrachcic

Natomiast 7 maja 2020 przypomnimy 
sobie 40. rocznicę śmierci Jej Męża, 
naszego Drogiego Ojca, Dziadka i Pra-
dziadka

śp. JÓZEFA JONSZTY
O chwilę wspomnień proszą córka Wanda i syn Józef z rodzinami.
 GŁ-176

Dnia 19 kwietnia 2020 minęła 10. rocznica śmierci 

śp. FRANCISZKA FRANKA
z Czeskiego Cieszyna-Sibicy

O chwilę wspomnień proszą syn i zięć z rodzinami.
 GŁ-213

Dnia 22 kwietnia 2020 obchodziłby 90. urodziny nasz 
Kochany Mąż, Ojciec, Dziadek, Pradziadek

śp. WŁADYSŁAW KOWALA
z Wędryni

zaś  6. 2. 2020 minęła druga rocznica śmierci.
Z miłością wspomina najbliższa rodzina. GŁ-204

Ci, których kochamy, nie umierają nigdy,
bo miłość to nieśmiertelność.

Wczoraj, 20 kwietnia 2020, minęła  25. rocznica śmierci 
naszego Drogiego Męża, Ojca, Dziadka i Pradziadka 

śp. JÓZEFA KUFY 
z Mostów koło Jabłonkowa

O chwilę wspomnień i modlitwę proszą żona, córki i sy-
nowie z rodzinami. GŁ-203

Dzisiaj, 21 kwietnia 2020, obchodziłby 100. urodziny nasz Drogi i Ko-
chany

śp. ALBIN RELI
z Suchej Górnej

14. 7. 2020 minie 32. rocznica Jego tragicznej śmierci
O chwilę cichych wspomnień wszystkich, którzy Go znali i szanowali, 
prosi wnuczka Ola z rodziną. GŁ-210

WSPOMNIENIAEwa Farna już w piątek 
w »Głosie Brandysa«
Gdzie zatrzyma-
ła cię pandemia 
koronawirusa?
– Jestem u siebie 
w domu. I to jest 
nawet fajne, bo 
zawsze byłam 
tak rozlatana po 
wszystkich za-
kątkach Czech 
i Polski. Zawsze 
mi brakowało 
czasu, a teraz 
jest właśnie ten 
moment, kie-
dy mogę robić 
wszystkie te 
rzeczy, na które 
wcześniej nie 
mogłam sobie 
pozwolić i sta-
ram się to wy-
k o r z y s t y w a ć . 
Jestem mamą, 
więc to jest dla 
mnie ta najważ-
niejsza rzeczywistość i nie nudzę 
się. Oczywiście trwamy w mocnej 
niepewności, bo nie wiemy, kiedy 
wrócimy do pracy i kiedy zobaczy-
my się z rodziną na Zaolziu.

Czego cię nauczył dzisiejszy 
dzień?
– Był bardzo intensywny, uda-
ło mi się bowiem wziąć udział w 
ciekawym projekcie „Pod okny”. 
Wyjechaliśmy z moim klawiszow-
cem na scenie umieszczonej na 
przyczepie i  graliśmy pod okna-
mi domów seniora. W ten sposób 
odwiedziliśmy dzisiaj pięć miejsc. 
Oprócz piosenek podarowaliśmy 
im kwiaty, fi ltry do maseczek, 
stare fi lmy na DVD i audiobooki. 
Chcieliśmy takim gestem wyrazić 
to, że pamiętamy o starszych lu-

dziach. Reakcje były przepiękne, 
było wzruszenie, łzy... To pierw-
sze takie moje wyjście z domu od 
czterech tygodni. 

Masz też na koncie wirtualny 
koncert z sali prób prosto do 
domów twoich fanów... Czy ten 
pomysł sprzed miesiąca będzie 
kontynuowany? 
– To chyba nie jest realne. Dla kon-
certów najbardziej charakterystycz-
na jest atmosfera tworząca się mię-
dzy artystą a publicznością. Coś 
takiego można było zrobić tylko raz. 
To było niesamowite doświadcze-
nie, graliśmy w sali prób, czułam się 
naturalnie, choć oczywiście obawia-
łam się wcześniej, jak to będzie. Kto 
chce to zobaczyć, może sobie tamten 
koncert odtworzyć na YouTubie czy 

na moich profi lach w mediach spo-
łecznościowych. To takie pokazanie 
naszym fanom, że myślimy o nich, 
chcielibyśmy być z nimi na koncer-
tach, dajemy więc „live stream”, ale 
to tylko taki smaczek dla nich. Mam 
oczywiście nadzieję, że wkrótce 
zobaczymy się na żywo w realnym 
świecie.  (szb)

Specjalny odcinek „Głosu Brandysa” 
do obejrzenia na glos.live oraz na-
szym kanale YouTube w najbliższy 
piątek wieczorem, a w sieci dostęp-
ne jest już najnowsze spotkanie Szy-
mona Brandysa za pośrednictwem 
Skype’a z dr. Michałem Raszką, 
psychiatrą i psychoterapeutą Kliniki 
Psychiatrycznej CNS-Centrum w 
Trzyńcu.

Zdalna podróż do Pekinu
Cieszyński Ośrodek Kultury 

„Dom Narodowy”, jak wiele 
innych placówek kulturalnych w 
Polsce, na czas epidemii korona-
wirusa przeniósł swoje działania 
kulturalne i edukacyjne do sieci. 
W efekcie, w ramach inicjatywy 
#ZdalnaKultura, na profi lu „Domu 
Narodowego” w serwisie Facebook 
można teraz obserwować różnora-
kie wartościowe wydarzenia. 

W czwartek, 23 kwietnia o godzi-
nie 18.00, COK „Dom Narodowy” 
zaprasza na spotkanie online z po-

dróżnikiem Grzegorzem Dopartem, 
który w trakcie transmisji na żywo 
na facebookowym profi lu Cieszyń-
skiego Ośrodka Kultury opowie o 
codziennym życiu w stolicy Chin. 
Grzegorz Dopart, nauczyciel i po-
dróżnik, spędził cztery lata w Peki-
nie wraz z rodziną. Organizatorzy 
wydarzenia zapraszają do udziału w 
transmisji, a także zadawania pytań 
w komentarzach podczas rozmowy.

Dzień później, w piątek 24 
kwietnia, o godz. 19.00 w ramach 
akcji #DomoweGranie Dom Naro-

dowy zaprasza na występ Michała 
Kasztury. Domowe Granie to cykl 
koncertów na żywo, podczas któ-
rych artyści związani z Cieszynem 
i Śląskiem Cieszyńskim zaprasza-
ją internautów do swoich domów, 
gdzie w bezpieczny sposób poka-
zują różne oblicza i gatunki mu-
zyki. Do transmisji na żywo może 
dołączyć każdy, a po koncercie za-
rejestrowany materiał można od-
twarzać na profi lu Cieszyńskiego 
Ośrodka Kultury na Facebooku. 

(wik)

• Znak czasów. Wywiady udzielane online, stąd i jakość zdjęć nie taka. jak przy bezpośrednim 
kontakcie. Fot. ARC
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Fot. TADEUSZ KONDZIOŁKA

MINIKWADRAT MAGICZNY I LOGOGRYF ŁUKOWATY

MINIKWADRAT MAGICZNY II

Wśród autorów poprawnych rozwiązań zostanie rozlosowana książka. Rozwiązania prosimy przysyłać na 
e-mail: info@glos.live. Termin ich nadsyłania upływa w piątek 1 maja 2020 r. Nagrodę książkową za popraw-

ne rozwiązanie zadań z 7 kwietnia otrzymuje Janina Wałach z Wędryni. Autorem dzisiejszych łamigłówek jest Jan 
Kubiczek.

Rozwiązanie arytmografu z 7 kwietnia: 
DESZCZ W WIELKI PIĄTEK, NAPYCHA KAŻDY KĄTEK. 
Rozwiązanie rozetki z 7 kwietnia: MAZUREK
Rozwiązanie logogryfu łukowatego z 7 kwietnia: 
ŚMIGUS DYNGUS

Rozwiązanie logogryfu kołowego I z 7 kwietnia: 
BABKA WIELKANOCNA
Rozwiązanie logogryfu kołowego II z 7 kwietnia: 
JAJKO WIELKANOCNE
Rozwiązanie kwadratu magicznego: JAJKO

Poziomo i pionowo jednakowo:

1. władca greckich 
bogów

2. brązu lub kamie-
nia łupanego

3. okresowy... pier-
wiastków che-
micznych

4. owocowe ogrody, 
plantacje, np. 
wiśni. 

Poziomo i pionowo jednakowo:

1. skrywa ziarna 
zbóż

2. lekko, bez trudu
3. jedno ze zbóż
4. beszamel, keczup, 

winegret.
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Rozwiązaniem logogryfu jest dokończenie myśli Stanisława Jerzego Leca:
„Humanizm przetrwa rodzaj…”

1.-4.  najwyższy masyw Wielkiego 
Kaukazu

3.-6.  stolica Angoli, państwa w 
południowo-zachodniej Afryce

5.-8.  analogia: witanie – przy-
jazd, żegnanie – ?

7.-10.  kaszkiet lub bejsbolówka
9.-12.  fragment tekstu zaczynają-

cy się od wcięcia
11.-2.  nieustannie, wciąż, usta-

wicznie.

Wyrazy trudne lub mniej znane: 
LUANDA

WANDA KONDZIOŁKA

Urodziłam się w rodzinie nauczyciel-
skiej w Marklowicach Dolnych. Moi 
rodzice od młodości byli społeczni-

kami. Geny widocznie zadziałały, bo odkąd 
sięgam pamięcią, moim życzeniem było zo-
stać nauczycielem. No i stało się. Skończyłam 
Gimnazjum Pedagogiczne w Orłowej. Pierwsze 
doświadczenie zebrałam w szkole w Karwinie-
-Raju. Dyrektorem był Robert Ocisk. Uczyłam 
w wielu szkołach na Śląsku Cieszyńskim – naj-
dłużej w Karwinie-Frysztacie i w Boguminie.

Będąc szesnastolatką, zostałam członkinią 
Miejscowego Koła PZKO w Karwinie-Fryszta-
cie. Trochę później wstąpiłam do chóru „Przy-
jaźń”. Byłam dyrygentem chóru żeńskiego 
„Olza” przy MK PZKO. Swego czasu zrobiono 
ze mnie dyrygenta okręgowego. Byłam z tej no-
minacji ogromnie dumna. To gorsze przyszło 
później, kiedy umierałam ze strachu, gdy z nu-
tami pod pachą wracałam nocnym pociągiem 
z Nawsia do Karwiny. Później zrodził się przy 
MK PZKO we Frysztacie chór żeński „Kalina”. 
Przez 35 lat byłam jego członkinią, zastępcą 
dyrygenta (którym był Otokar Winkler) oraz 
kronikarzem. 

Należałam też do kółka tanecznego i teatral-
nego naszego Koła. Byłam kierowniczką Klubu Propozycji. Cała moja rodzina przyczyniła się walnie do wybu-
dowania Domu PZKO we Frysztacie. Mąż, wówczas prezes MK PZKO, później Zarządu Głównego PZKO, załatwił 
wszelkie możliwe fi nanse. Obaj synowie przepracowali wiele godzin w czynie społecznym, poświęcili na to całe 
swoje ówczesne wakacje. Wszyscy byli członkami chóru męskiego „Hejnał-Echo”. Synowie śpiewają w nim do 
dziś. 

Tymczasem chór „Kalina” przeobraził się w Klub „Kalina”. Spotykamy się co miesiąc, a ja ogromnie się cieszę 
na te spotkania. Rozmawiamy przy małej czarnej o naszych rodzinach. Ja opowiadam o sześciu prawnuczkach. 

 (dc)


