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Grozi nam wielka susza
PROBLEM: Zimą śniegu jak na lekarstwo, a na początku wiosny deszczu tyle, co kot napłakał... Dlatego coraz
bardziej zaczyna nam doskwierać susza. Większa niż w poprzednich dwóch suchych latach. Polska mówi już nawet
o suszy stulecia.
Beata Schönwald

C

zeski Instytut Hydrometeorologiczny przeprowadził
w połowie bm. porównanie
poziomu zasobów wody z sytuacją z połowy kwietnia 2018 i 2019
roku. – Deficyt opadów w ostatnich tygodniach przyczynił się do
znacznego rozwoju suszy. Aktualna sytuacja jest najmniej korzystna
od 2018 roku. Warunki dostępności wody dla roślin są na początku okresu wegetacyjnego bardzo
niesprzyjające i tylko podnoszą
prawdopodobieństwo pogłębiania
się suszy w nadchodzących tygodniach – ostrzega CIH.
Zdaniem czeskich specjalistów
od gospodarki wodnej, winę za
taki stan ponoszą tegoroczna bezśnieżna zima oraz poprzednie dwa
suche lata. Przekonują oni, że na
końcu tegorocznego sezonu zimowego w naszych górach leżało
trzykrotnie mniej śniegu niż rok
wcześniej. Ponadto w ostatnich latach powtarza się sytuacja, że śnieg
występuje przeważnie już tylko na
obszarach górskich, a na terenach
niżej położonych praktycznie go
nie ma. To przekłada się na stan
wód podziemnych oraz cieków
rzecznych. – Obecny poziom wód
podziemnych jest głęboko poniżej
stanu normalnego. W ciągu ub. tygodnia znacznie pogorszyła się sytuacja w dorzeczu górnej Łaby, Orlicy i dolnej Sazawy, a także Olzy i
Ostrawicy – poinformował we wtorek Czeski Instytut Hydrometeorologiczny, zaznaczając, że krytyczna
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Deﬁcyt opadów
w ostatnich
tygodniach przyczynił
się do znacznego
rozwoju suszy.
Aktualna sytuacja jest
najmniej korzystna
od 2018 roku

sytuacja utrzymuje się w dorzeczu
górnej Wełtawy, Łużnicy, Otawy
oraz ujścia Dyi i Morawy.
Brak opadów w ciągu ostatnich
tygodni oraz wyższe temperatury powodują nasilanie się suszy
rolniczej nawet tam, gdzie wcześniej nie było jeszcze najgorzej.
Od końca marca przybywa gleb
z niekorzystnym bilansem wilgoci
również w Czechach środkowych
i wschodnich oraz na południowych i środkowych Morawach.
Powodem, żeby bić na alarm, jest

również skumulowany deficyt wilgotności z okresu ostatnich 24 miesięcy, na skutek którego brak wody
doskwiera już także drzewom oraz
roślinności leśnej. Problem ten występuje w większości regionów RC,
jednak ekstremalnych rozmiarów
przybrał na północy Czech.
Susza jest aktualnym tematem
również wśród rolników w naszym
regionie. Potwierdza to hodowca
krów Robert Cieślar, właściciel firmy „Netis” w Nawsiu.
– To, jak bardzo jest sucho, widać

Wracają bilety

P

odmiejski
transport
publiczny
w regionie morawsko śląskim
stopniowo wraca
do sytuacji sprzed epidemii. Od jutra po-

nownie można będzie wsiadać do
autobusów przednimi drzwiami.
Wraca także obowiązek posiadania biletu.
Przez sześć tygodni pasażerowie korzystali z autobusów bezpłatnie, co miało na celu ochronę
kierowców. Jakub Unucka, wicehetman ds. transportu, apeluje,
aby podróżni tylko w absolutnie
niezbędnych sytuacjach płacili

doskonale, kiedy maszyny wyjadą
w pole. Od razu podnosi się tuman
kurzu – mówi. Przed skutkami
suszy na bieżąco stara się zabezpieczać, tworząc rezerwę paszy
dla bydła. Gdyby tego nie zrobił, z
upływem czasu mogłoby zabraknąć mu karmy. Wtedy byłoby już
jednak za późno, bo z podobnym
problemem będzie się zmagać cała
Europa.
Deficyt opadów atmosferycznych w ciągu ostatnich tygodni
nie daje spać również polskim rol-

Płoną lasy

Zdjęcia: ARC, Pixabay

Na skutek suszy wzrasta również
zagrożenie pożarowe. W ciągu
ostatnich dni z płonącymi lasami
mają do czynienia zarówno czescy,
jak i polscy strażacy. Tylko we wtorek strażacy wyjechali aż do trzech
takich pożarów. W Łomnej Dolnej
ogień strawił trzy hektary porostów
leśnych i traw, na czterech hektarach
mokradeł szalał żywioł w Brumowicach, a siedem hektarów lasu
mieszanego spłonęło w Krasowie w
powiecie bruntalskim. W środę z kolei morawsko-śląscy strażacy walczyli
z pożarem podobnych rozmiarów w
lasach w pobliżu niedalekiej Razowej.
O prawdziwym Armagedonie można
natomiast mówić w związku z pożarem, który od niedzieli pustoszy
Biebrzański Park Narodowy w Polsce.
Z powodu suszy, niskiego poziomu
rzek i wiatru strażakom nie udaje się
opanować żywiołu. Przestrzegają, że
jeśli oprócz suchych traw zaczną palić się także torfy, pożar może trwać
nawet kilka miesięcy.
nikom i leśnikom. W polskich mediach pojawiają się już nawet spekulacje o możliwości wystąpienia
suszy stulecia. Jej zapowiedzią ma
być właśnie tegoroczna sucha wiosna oraz najniższe od 30 lat marcowe opady deszczu.


REKLAMA

za bilety gotówką. Najlepszym
rozwiązaniem są karty ODIS, które można załadować w Internecie
albo w punktach obsługi klienta
m.in. w Karwinie, Orłowej, Czeskim Cieszynie, Trzyńcu, Jabłonkowie. Najpóźniej pod koniec
roku we wszystkich autobusach
można będzie płacić także kartami bankowymi.
(dc)
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ziś na początek dowcip. Spiera się grypa z koronawirusem.
– Ja „załatwiłam” więcej ludzi – przechwala się grypa. – A ja
mam lepszy marketing – ripostuje koronawirus.
Obserwując to, co dzieje się w ciągu ostatnich kilku miesięcy w
związku z pandemią COVID-19, sądzę, że nie pozostaje nam nic innego, jak tylko owemu koronawirusowi z dowcipu przyznać rację. Bynajmniej nie chodzi tu o to, żeby umniejszać jego „zasługi” w wysyłaniu
ludzi na tamten świat i bagatelizować zagrożenie, jakie nadal stwarza.
Rosnąca liczba zgonów, zwłaszcza w USA, Hiszpanii, Włoszech czy
nawet Belgii, daje nam jasno do zrozumienia, z jakim „graczem”
mamy do czynienia. Z drugiej strony odnoszę jednak wrażenie, jakby
na świecie przestały istnieć wszystkie inne choroby, a zakażenie się
koronawirusem miało być szczytem naszej życiowej anamnezy. Nagle
przestaliśmy się bać udaru mózgu i zawału, choć choroby naczyniowo-wieńcowe nadal są w naszym kraju najczęstszą przyczyną zgonów,
ba, przestaliśmy drżeć przed nowotworami, mimo że statystyki mówią, że aż co trzeci mieszkaniec RC zetknął się lub zetknie z tą chorobą. Dlatego z ulgą przeczytałam niedawną wypowiedź dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Brnie, Jaroslava Štěrby, która sprawę stawia
jasno. Jeśli w obecnej sytuacji służba zdrowia skupi się wyłącznie na
leczeniu pacjentów z koronawirusem, niedługo przyniesie to śmierć
tysiącom ludzi. – Musimy stawić czoło nowym wyzwaniom, nie możemy jednak zapominać o tych starych. Ludzie nie przestali chorować
na nowotwory, a jeśli zapomnimy o screeningach, to w ciągu dwóch,
trzech lat umrze z tego powodu więcej ludzi, niż jest ofiar koronawirusa – powiedział bez ogródek Štěrba.
Myślę więc, że nadszedł czas, żeby przestać wreszcie oceniać wszelkie otaczające nas groźby z punktu widzenia koronawirusa. Żeby
przestać zachowywać się tak, jakby codziennie nie umierali ludzie w
dużych cierpieniach na szereg innych chorób, jakby nie było wypadków drogowych i innych tragedii, jakby miarą naszego szczęścia był
tylko dzienny przyrost nowych zachorowań na COVID-19.
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Imieniny obchodzą:
Grzegorz, Horacy
Wschód słońca: 5.36
Zachód słońca: 19.52
Do końca roku: 251 dni
(Nie)typowe święta:
Europejski Dzień
Śniadania
Dzień Immunologii
Przysłowia:
„Jaskółka i pszczółka lata,
znakiem wiosny to dla
świata”

25
JUTRO...

Transgraniczni wyjdą na ulice
Pracownicy
transgraniczni mają
dość granicznych
obostrzeń sanitarnych
i w weekend na
polsko-niemieckiej
i polsko-czeskiej
granicy szykują
protesty. Spacer
przeciwko zamkniętej
granicy odbędzie się
także w sobotę nad
Olzą.
Witold Kożdoń

kwietnia 2020

Imieniny obchodzą:
Jarosław, Marek
Wschód słońca: 5.34
Zachód słońca: 19.53
Do końca roku: 250 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień DNA
Dzień Sekretarki
Przysłowia:
„Chodzisz na Marka bez
koszuli, w maju kożuchem
się otulisz”

26

C

hcemy zwrócić na nas uwagę.
Warszawa nie zna naszych problemów. Dlatego też w sobotę,
25 kwietnia, w godzinach wczesnopopołudniowych idźcie na spacer po
obu stronach Olzy w okolice przejść
granicznych na mostach Przyjaźni i

Imieniny obchodzą:
Marcelin, Marzena
Wschód słońca: 5.32
Zachód słońca: 19.55
Do końca roku: 249 dni
(Nie)typowe święta:
Światowy Dzień
Fotograﬁi Otworkowej
Przysłowie:
„Gdy kwiecień chmurny,
a maj z wiatrami, rok
żyzny przed nami”

Jak będzie wyglądał tegoroczny sezon

sobota

KARWINA

CYTAT NA DZIŚ

Marta Chełkowska,
Urząd Marszałkowski
Województwa Pomorskiego w Gdańsku

POGODA
piątek

turystyczny? Diabeł tkwi w szczegółach,
a właściwie w rygorach, które narzuca rząd.
Być może w ruchu turystycznym pojawi
się większy popyt na nieodkryte atrakcje,

dzień: 10 do 12 C
noc: 10 do 8 C
wiatr: 4-6 m/s
niedziela

większe wzięcie będzie miał wypoczynek
w warunkach naturalnych, bezpiecznych
i mniej zaludnionych

dzień: 5 do 10 C
noc: 8 do 4 C
wiatr: 2-3 m/s

Teatralne dylematy

BOGUMIN

•••

Fot. Ox.pl
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W SKRÓCIE
Chętni do głosowania
mogą się zgłaszać
Zgodnie z postanowieniem Marszałka Sejmu RP z 5 lutego 2020
r. wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się w
niedzielę, 10 maja 2020 r. Minister
spraw zagranicznych utworzył już
obwody głosowania za granicą. Jak
informuje Konsulat Generalny RP
w Ostrawie, ostrawski obwód wyboczy otrzymał numer 34, zaś wyborcy za granicą, zgodnie z obecnie
obowiązującym stanem prawnym,
będą mogli głosować wyłącznie
osobiście. – Należy jednak przypomnieć, iż 6 kwietnia 2020 r. Sejm
uchwalił ustawę o szczególnych
zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., która obecnie
podlega rozpatrzeniu przez Senat.
Proces legislacyjny nie został dotąd
zakończony. Ustawa ta – w razie jej
wejścia w życie – będzie stanowić
podstawę prawną do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w
formie głosowania korespondencyjnego – zastrzegają dyplomaci.
Warunkiem udziału w głosowaniu w
obwodzie za granicą jest wpisanie się
do spisu wyborców sporządzanego
przez konsula. Konsul dokonuje takiego wpisu na podstawie osobistego
zgłoszenia wniesionego do niego
ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraﬁcznie, telefaksem lub w formie
elektronicznej. Dyplomaci zachęcają
jednak do samodzielnego dokonywania zgłoszeń z pomocą elektronicznego systemu rejestracji wyborców
ewybory (https://ewybory.msz.gov.
pl). Zgłoszeń można dokonać do 7
maja 2020 r., do godz. 24.00.
Szczegółowe informacje na ten
temat są dostępne na stronie internetowej Konsulatu RP w Ostrawie
(https://www.gov.pl/web/czechy/
wybory-ostrawa).

•••

Kolejna medyczna misja

dzień: 8 do 19 C
noc: 15 do 10 C
wiatr: 2-5 m/s

Pozostaje wierzyć w słowa piosenki kultowej grupy Tilt: „Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie”...

KARWINA

OSTRAWA

granicznej. Apelują jednak również
o umożliwienie przekazywania
towarów przez granicę bez jej przekraczania, a także wskazanie konkretnej daty planowanego otwarcia
granicy.
Tymczasem w ostatnich dniach
Stowarzyszenie
Samorządowe
Ziemi Cieszyńskiej zwróciło się
do polskiego premiera z prośbą o
ponowną analizę wprowadzonego
obowiązku 14-dniowej kwarantanny dla pracowników transgranicznych. Do pisma załączono
opracowanie na temat społeczno-

gospodarczych skutków zamknięcia polsko-czeskiej granicy dla
pracowników transgranicznych w
Euroregionie Śląsk Cieszyński. Autorzy dokumentu przypominają, że
według danych Czeskiego Urzędu
Statystycznego w 2018 r. w województwie morawsko-śląskim pracowało 11 971 Polaków i stanowili
oni prawie 43 proc. ogółu zatrudnionych tutaj cudzoziemców.
Najwięcej, bo 3848 Polaków,
było zatrudnionych w powiecie
karwińskim. Z kolei w powiecie
Frydek-Mistek ich liczba wyniosła 31 grudnia 2018 r. 1 380. Dużą
liczbą pracowników transgranicznych odznaczała się jednak także
Ostrawa, gdzie pracowało 2 706
Polaków.
Do zakładów, które zatrudniają
najwięcej polskich pracowników
transgranicznych (z obszaru Euroregionu Śląsk Cieszyński), należą
zaś m.in. Huta Trzyniecka, Ostrawsko-Karwińskie Kopalnie, Hyundai
Mosznów, Hyundai Noszowice i
KIA Noszowice. Pracujący w tych
firmach Polacy pochodzą głównie
z powiatu cieszyńskiego, gmin powiatu bielskiego (Jasienicy i Jaworza), miasta Jastrzębia-Zdroju oraz
ze znajdującej się w powiecie wodzisławskim gminy Godów.


godziny trwały w poniedziałek wieczorem poszukiwania
80-letniej podopiecznej trzynieckiego ośrodka dla seniorów. Policja otrzymała zawiadomienie o jej zaginięciu około
godz. 17.00 i natychmiast rozpoczęła zakrojone na szeroką
skalę poszukiwania, ponieważ kobieta była zdezorientowana i musiała przyjmować leki. Policjanci przeczesali okolicę
trzynieckiej placówki. Skontaktowali się z osobami, które
mogły posiadać wiedzę o miejscu przebywania kobiety, nawiązali współpracę
ze Strażą Miejską, sprawdzili placówki medyczne. W akcji uczestniczyło ponad
dwudziestu funkcjonariuszy, wykorzystano też psy służbowe oraz specjalistyczną
technologię. Było już ciemno i stosunkowo zimno, gdy około godziny 21.00 policyjny patrol został skierowany do Bystrzycy, ponieważ tamtejsi mieszkańcy zwrócili
uwagę na nieznaną, zdezorientowaną kobietę. Mundurowi szybko natknęli się na
seniorkę pasującą do opisu. Zaginiona nie miała żadnych obrażeń, normalnie się
komunikowała, więc policjanci przewieźli ją z powrotem do Trzyńca.
(wik)

BOGUMIN

Na rynek T.G. Masaryka
oraz targowisko miejskie
przed dworcem kolejowym
wrócili wczoraj farmerzy z
ofertą produktów regionalnych. Otwarcie straganów,
które od miesiąca świeciły
pustkami, poprzedziły zabiegi dezynfekcyjne, które
przeprowadzili miejscy
strażacy. Również sama
sprzedaż musi odbywać
się zgodnie z obowiązującymi zasadami higieny.
Sprzedawcy rozłożyli się na
co drugim stoisku, muszą
mieć maski i rękawiczki
ochronne oraz zapewnić
kupującym możliwość zdezynfekowania rąk.
(sch)

• Wiosna wybuchła w Cieszynie. Szkoda, że nie można się wybrać na spacer.

Wolności. Nie gromadźcie się, zachowajcie bezpieczny odstęp i załóżcie
maseczki na twarze. Pokażcie swoje
zdanie na temat granic – zaapelowali na jednym z facebookowych profili
inicjatorzy akcji.
Domagają się oni przede wszystkim
zniesienia obowiązku kwarantanny po
przekroczeniu granicy dla osób mieszkających i pracujących w strefie przy-
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Na terenie miasta działają już trzy „maskomaty”.
Pierwszy został na przełomie marca i kwietnia zainstalowany w supermarkecie
„Kauﬂand”, drugi mniej więcej dwa tygodnie później
pojawił się w supermarkecie
„Tesco”, trzeci, najnowszy,
znajduje się w centrum handlowym „Korso” w pobliżu
wejścia do supermarketu
„Albert”. W jego ofercie
znajdziemy maseczki klasy
FFP2, komplety dwóch ma-

sek
ochronnych kilkakrotnego
użycia oraz żele
dezynfekcyjne. Należność
można uiścić kartą
płatniczą lub gotówką.
„Maskomat” przyjmuje
banknoty i bilon. (sch)

S

NAWSIE

NAWSIE

Budynek nowej sali
gimnastycznej, którego
budowa ma ruszyć jesienią, będzie miał fasadę
nie z drewna, ale z blachy.
Gmina zdecydowała się
na takie rozwiązanie z
uwagi na to, że utrzymanie fasady, jak pierwotnie
planowano, z drewna
sosnowego byłoby dość
skomplikowane. Blaszana imitacja drewna to
austriacka alternatywa,
która na oko niewiele się
różni od fasady wykonanej
z prawdziwego drewna.
Blachy występują w dwóch
odcieniach, które można
dowolnie komponować,
dodatkowo są pociągnięte
mikrofolią chroniącą kolor
przed wyblaknięciem. (sch)

OSTRAWA

W jedenastu składach
pociągów kursujących na
trasach między Czeskim
Cieszynem i Opawą, a
także Suchdolem nad Odrą
i Mostami koło Jabłonkowa zastosowano metodę
dezynfekcyjną z użyciem
nanotechnologii. Środkiem
zawierającym nanocząsteczki tlenku tytanu
zostały spryskane całe
wnętrza pociągów, które
dziennie obsługują ok. stu
połączeń. Skuteczność
zabiegu szacowana jest
na 80 proc., a jej trwałość
nawet na kilka lat. Koszt
nanodezynfekcji pokryło
województwo morawskośląskie.
(sch)

tan wyjątkowy sprawił, że obecny sezon Teatru Cieszyńskiego
potrwa aż do jesieni. Wiosenne
premiery aktorzy zagrają dopiero jesienią – w przypadku Sceny
Polskiej będzie to tragikomedia
„Zbrodnie serca”. Kierownictwo
teatru zapewnia, że niezrealizowane przedstawienia abonamentowe
wystawi do końca roku kalendarzowego. Pomimo tego abonenci
zarówno Sceny Polskiej, jak i Sceny
Czeskiej nie zobaczą jednej sztuki.
W przypadku tej pierwszej będzie
chodziło o komedię „Prywatna klinika”, której próby zostały zawieszone. Tytuł ten pojawi się dopiero
jako druga pozycja abonamentowa
przyszłego sezonu. – Bardzo nam
przykro z tego powodu, ale wierzymy, że z uwagi na nadzwyczajną
sytuację nasi widzowie przyjmą
ten fakt ze zrozumieniem – żywi
nadzieję kierowniczka działu handlowego Teatru Cieszyńskiego,
Kateřina Mertha. Sytuację komplikuje fakt, że oprócz spektakli w
Czeskim Cieszynie, teatr występuje
gościnnie również w innych miastach – Hawierzowie, Karwinie,
Orłowej, Trzyńcu, Frensztacie czy
Wracimowie, gdzie też ma swoich
abonentów.
Na chwilę obecną teatr próbuje

wracać do życia przed koronawirusem. Przy zachowaniu wszelkich
zasad higieny stara się wznowić
próby. Pytań, na które jak na razie
aktorzy oraz szefowie nie znają odpowiedzi, wciąż jednak nie brakuje. Niepewność budzi np. sytuacja
w Polsce, gdzie mieszka część zespołu teatralnego oraz gdzie Scena Polska często gościła ze swoimi
przedstawieniami. – Scena Polska
jest ważną częścią składową naszego teatru. Obawiam się jednak, że u
naszych sąsiadów nawet w pierwszej połowie nowego sezonu nie zagramy – stwierdza dyrektor Teatru
Cieszyńskiego, Petr Kracík.
Chociaż plany na przyszły sezon
teatralny zostały już zamknięte
przed rozpoczęciem pandemii, w
związku z opóźnionym startem nowego sezonu również one muszą
ulec zmianie. Jak dokładnie będzie wyglądał jego program, będzie
wiadomo prawdopodobnie dopiero
w czerwcu. Jedno jednak jest pewne. – Nowy sezon zainaugurujemy
wspólnym projektem muzycznym
obu scen „Šumař na střeše – Skrzypek na dachu” – zapowiada dyrektor.
Dodajmy, że nowy sezon teatralny rozpocznie się w październiku.
(sch)

Zespół ośmiu lekarzy, pielęgniarzy
i ratowników medycznych z Medycznego Zespołu Ratunkowego
Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej poleciał na początku tego
tygodnia do Kirgistanu. Na przełomie
marca i kwietnia polscy medycy
działali we Włoszech, teraz wspierają
szpitale w Biszkeku oraz Osz, drugim
największym mieście Kirgistanu.
Wyprawa do Azji Środkowej to
odpowiedź na apel Światowej
Organizacji Zdrowia. 10-dniowa
misja obejmuje szkolenie personelu
w szpitalach. – Medyczny Zespół
Ratunkowy leci pomagać w walce z
epidemią koronawirusa i dzielić się
doświadczeniami, zarówno tymi z
Polski, jak i nabytymi podczas niedawnej misji do Włoch – wyjaśnił
dr Wojciech Wilk, prezes PCPM.
Z Polski zespół zabrał środki ochrony indywidualnej potrzebne do
pracy na oddziałach zakaźnych,
gdzie hospitalizowani są pacjenci
chorzy na COVID-19. – Ta misja
jest nieco inna niż ta we Włoszech,
gdzie chodziło głównie o odciążenie personelu medycznego. W
Kirgistanie polscy lekarze dodatkowo dokształcają tamtejszych
medyków. Kirgistan jest bowiem
jednym z krajów, który znajduje na
liście priorytetów Światowej Organizacji Zdrowia – poinformowała
Aleksandra Rutkowska, rzeczniczka
prasowa Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej.
(wik)
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Wielkanoc nie
pogorszyła sytuacji
Ś

więta Wielkanocne, których
obawiali się epidemiolodzy ze
względu na ryzyko szybszego szerzenia się koronawirusa, nie miały
negatywnego wpływu na rozwój
epidemii. Tak wynika z danych,
które przedstawił w czwartek Ladislav Dušek, dyrektor Instytutu
Informacji i Statystyki w Służbie
Zdrowia. Zdaniem Duška, statystyki pozwalają na kontrolowany
powrót do normalności.
Liczba zarażonych w Czechach wynosiła w czwartek rano
7,1 tys. osób. Wzrost zachorowań
jest mniejszy niż przewidywano,
wskaźnik reprodukcji spadł do
ok. 0,7. Tydzień temu statystycy
zakładali, że do końca kwietnia
będzie 10 tys. przypadków. Ponad

jedna czwarta chorych wróciła już
do zdrowia. Na Covid-19 zmarło w
kraju 210 osób. W województwie
morawsko-śląskim dzienny przyrost zachorowań utrzymuje się na
poziomie 20-25 przypadków.
W RC rozpoczęły się badania odporności zbiorowiskowej na koronawirusa. W wybranych miejscach
(Pradze, Brnie, Litomierzycach i w
kilku miejscach w województwie
ołomunieckim) zostaną przeprowadzone testy u 27 tys. osób. Zainteresowanie jest ogromne.
– Chcemy ustalić, jak duża część
społeczeństwa spotkała się z infekcją oraz jaka jest odporność różnych grup wiekowych – powiedział
minister zdrowia, Adam Vojtěch.
(dc)

Wreszcie ruszy
budowa

• Plac budowy w Orłowej-Lutyni Fot. mat. pras. UM

P

o długiej przerwie zostaną
wznowione prace budowlane
na rynku w Orłowej-Lutyni. Podpisana została umowa z nowymi
wykonawcami – konsorcjum firm
VW WACHAL i VHS CZ. – Koszty
budowy opiewają według umowy
na 345 mln koron i obejmują budowę garażów podziemnych, rynku z
fontanną, domu wielofunkcyjnego,
sieci inżynieryjnych oraz kompleksową rewitalizację centrum – po-

HYDE PARK

informował burmistrz Miroslav
Chlubna.
Ponad dwie trzecie kosztów pokryje Ministerstwo Finansów. Z budżetu miasta trzeba będzie wydać
102 mln koron. Aktualnie trwają
przygotowania do przekazania placu
budowy. Prace budowlane potrwają
planowo osiemnaście miesięcy. Pod
koniec przyszłego roku orłowianie
wreszcie po kilku latach będą mogli
udać się na nowy rynek.
(dc)

W rubryce tej publikujemy materiały nadesłane przez
czytelników, wyrażające ich opinie, poglądy i przekonania.
Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów.

Gojiczek czy mojiczek?
Pan Roman Wirth ofiarnie rozdysponował 200 widokówek z motywem wielkanocnym z r. 1935,
mianowicie dwóch dziewczyn
z mojiczkiem, jak głosi podpis na
kartce. I tu rodzi się pytanie – chodzi o gojiczek czy mojiczek? Na
ziemi cieszyńskiej pojawiają się
obydwa warianty zielonego drzewka z tym, że od Piosku po Błędowice Dolne, Stonawę dziewczyny
śpiewały o nim w Poniedziałek
Wielkanocny jako o „gojiczku zielónym”, natomiast od Łąk nad Olzą
po Kopytów, od Szumbarku po Pietwałd, Orłową, Lutynie i Rychwałd
ich refren brzmiał „mojiczku zielóny”. I nie tylko to, w obydwu Lutyniach, Pietwałdzie czyniły tak
nie w Poniedziałek Wielkanocny,
ale w Czarną Niedzielę, czyli dwa
tygodnie przed Wielkanocą. Natomiast na prawym brzegu Olzy w grę
wchodził tylko drugi dzień świąt,

czyli śmiergust, przy czym w Wiśle,
okolicach Strumienia w refrenie
pojawiał się „mojiczek”, wszędzie
indziej, od Jaworza przez Skoczów,
Ustroń, Pruchną po Zebrzydowice
tylko „gojiczek“.
Wróćmy jednak do zdjęcia p. Romana Wirtha, reprodukowanego
zresztą w „Głosie“. Ciekawe jest na
nim m.in. to, że większa z dziewczyn ma FORTUCH i PRZEPOSKE
nie ze stroju cieszyńskiego, ale orłowskiego, niesłusznie nazywanego „laskim”. Można więc przypuszczać, że zdjęcie pochodzi właśnie
z terenów okołoorłowskich, a tam
śpiewało się zawsze o „mojiczku”,
m.in. tak: „Przed tóm waszóm
siynióm zakwitajóm torki, a tyn
wasz syneczek wyszkrabuje gorki.
Mojiczku zielóny, pieknie ustrojóny“. A zatem opis pocztówki należy
uznać za poprawny.
Daniel Kadłubiec
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Brakuje osobistego kontaktu
W poprzednim wydaniu naszej rubryki dzielili się doświadczeniami ze zdalną edukacją dyrektorzy dziewięcioklasowych
szkół podstawowych. Dzisiaj oddajemy głos dyrektorkom placówek, w których są tylko klasy pierwszego stopnia.
Naszymi gośćmi są Barbara Smugała (Cierlicko), Romana Molinek (Nawsie) oraz Halina Sikora (Orłowa).
Danuta Chlup

Z jakich narzędzi i platform edukacyjnych korzystają nauczyciele?
Barbara Smugała: – W mojej szkole
nauczycielka 1-3 klasy przesyła zadania wieczorem na adresy mailowe
rodziców. Następnego dnia dzieci
zaczynają pracować, a nauczycielka
jest w kontakcie z rodzicami oraz za
pośrednictwem
wideokonferencji
pracuje z uczniami klasy 3. Uczniowie 1. i 2. klasy przesyłają wykonane
zadania pocztą elektroniczną. Zależnie od zapotrzebowania nauczycielka jest w codziennym kontakcie
z rodzicami za pomocą smartfonów
i tabletów. W czwartej i piątej klasie każdy uczeń otrzymał do domu
swój szkolny komputer, gdzie ma
swój e-mail oraz Skype’a. Ja wieczorem wysyłam 4. i 5. klasie zadania i
od godz. 10.00 zaczynamy lekcje na
Skypie. Są grupki po jednym, trzech
lub czterech uczniach (według klas i
umiejętności). Każda grupka pracuje
ze mną przez 15-20 minut i wspólnie
wykonujemy zadania. Są uczniowie,
którzy mają je już gotowe i tylko je
sprawdzamy.
Podczas przygotowania zadań korzystamy m.in. z następujących
portali: szaloneliczby.pl, dyktanda.
net, e-podręczniki, umimecesky.cz,
didakta.pl, ortogfraf.pl, pctesin.cz i
wielu innych. Staramy się, aby dzieci
miały atrakcyjne zadania przystosowane do poziomu każdego z nich
i nie musiały zawracać głowy rodzicom.
Romana Molinek: – Komunikacja
odbywa się głównie za pośrednictwem rodziców, ponieważ zwłaszcza
w klasach 1-3 chodzi o małe dzieci.
Każda wychowawczyni klasy ma na
Facebooku swoją grupę klasową. Komunikujemy się, rozwiązujemy problemy, możemy szybko reagować.
Korzystamy z platformy edukacyjnej
Superkid.pl. Początkowo korzystali
z niej tylko nauczyciele, ale jest tam
także dział ćwiczeń dla dzieci. Każde dziecko ma swoje konto i może
wykonywać ćwiczenia. Wykorzystujemy także ćwiczenia na platformie didakta.cz. Każda nauczycielka
prowadzi ze swoją klasą także zajęcia on-line. Bardzo ważna jest bieżąca komunikacja z uczniami klasy
pierwszej.
Halina Sikora: – Zaczynaliśmy od
poczty elektronicznej, rozmów na
Messengerze, Skypie. W zeszłym
tygodniu odbyły się pierwsze lekcje
na platformie Google Classroom, w
tym tygodniu odbywa się już w ten
sposób nauka z uczniami klasy 3. i 4.
(piątej w tym roku nie mamy). Chciałabym ją stopniowo wprowadzić
także w klasie drugiej, a na koniec w
pierwszej. Uczniowie wykorzystują
także komórki – na przykład mieli za

• Dzieci z Nawsia pracują w domu. Fot. FB/Szkoła i przedszkole Nawsie

zadanie stworzyć plan do historyjki
obrazkowej, na podstawie tego planu
opowiedzieć ją własnymi słowami, to
opowiadanie nagrać za pomocą swojej komórki (kto potrafił) i wysłać mi
do przesłuchania. Ja z kolei nagrywałam i wysyłałam im ustną ocenę
ich zadania.
Występują problemy wynikające z
tego, że część uczniów nie ma odpowiedniego sprzętu lub dobrego dostępu do Internetu?
Smugała: – Nie mamy takich
uczniów.
Molinek: – Niektóre rodziny nie
mają na przykład drukarek, mamy
nawet rodzinę, która w ogóle nie ma
komputera i dostępu do Internetu.
Tym dzieciom musimy innym sposobem przekazywać karty pracy.
Miewam dyżury w szkole i wtedy
można pożyczyć pomoce dydaktyczne, a także książki ze szkolnej biblioteki. Mamy duży zasób polskich książek. Rodzice i dzieci naprawdę z tego
korzystają.
Sikora: – Nie, u nas nie ma takiego
problemu. A jeżeli któryś z uczniów
nie miałby na przykład komputera z kamerą, to możemy pożyczyć
szkolnego laptopa z zainstalowanym
oprogramowaniem. Jak dotąd skorzystała z tego jedna uczennica.

Czy nauczyciele starają się pobudzać
i motywować uczniów także do zajęć
praktycznych, kreatywnych i tym
podobnie?
Smugała: – Podczas trwania tej wyjątkowej sytuacji nasza szkoła wraz
z Macierzą Szkolną organizuje dla
uczniów różne konkursy z nagrodami. Konkretnie ogłosiliśmy „Festiwal
Aktywności Domowej”, w ramach
którego mamy konkurs plastyczny,
fotograficzny, grafiki komputerowej
nt. 100 lat lotnictwa. Był „Przegląd
ozdób wielkanocnych”, „Młody Farmer”.
Oprócz tego w ramach języka polskiego dzieci miały przygotować
przepisy kulinarne z własnoręcznie
wykonanym przepisem i ze zdjęciem. Dzięki temu powstanie nasza
własna książka kucharska. Uczniowie przygotowywali także komiksy o
dowolnej tematyce.
Molinek: – Organizujemy różne
„wyzwania”. Był na przykład dzień z
„domowym alfabetem”, kiedy dzieci
miały znaleźć w domu przedmioty
do każdej litery. Był „dzień ptaków”,
„zaszyfrowane wyrazy”. Kto chce,
bierze w tym udział. Dzieci robią
rysunki, zdjęcia i przesyłają nam je.
Koleżanka przygotowała także wyzwanie kulinarne – dzieci miały gotować i napisać przepis.

Sikora: – Zajęć plastycznych czy
kreatywnych na razie nie było, ale
w ramach języka polskiego zleciłam
uczniom przed Wielkanocą, aby pomogli rodzicom w przygotowaniu
świątecznych wypieków. Potem napisali po polsku przepis kulinarny,
zrobili zdjęcie swego wypieku i wysłali mi. Niektórzy wysyłali mi później nawet fotodokumentację swojej
pracy w kuchni.
Jakie są minusy, a jakie plusy zdalnego
nauczania?
Smugała: – Minusy widzę w ograniczeniu kontaktów międzyludzkich.
Kontakty bezpośrednie są bardzo
ważne i żadna pośrednia forma nie
zastąpi osobistej relacji. Edukacja
tylko i wyłącznie w formie zdalnej
może dla niektórych uczniów wiązać się z poczuciem osamotnienia,
nie mają bowiem możliwości przedyskutowania problemu z kolegą.
Na pewno brakuje pracy w grupach,
do której byli przyzwyczajeni nasi
uczniowie. Jeśli ta sytuacja trwa długo, zaczyna brakować odpowiedniej
motywacji do nauki. Nie ma możliwości wspólnej ewaluacji i wspólnego przedyskutowania wyników.
Oczywiście są i plusy: nauczyciele
musieli bardzo szybko nauczyć się
komunikacji z uczniami, wyszuki-

wania nowych źródeł i metod nauczania.
Molinek: – Brakuje nam kontaktu
z dzieckiem. Uczniów pierwszego
stopnia trzeba odpowiednio prowadzić podczas lekcji, mamy różne gry,
zabawy, które pomagają w przyswojeniu materiału. Rodzice w domu nie
są do tego przygotowani. Sami przyznają, że czasem trudno im wyjaśnić
materiał dziecku tak, aby to było
dla niego zrozumiałe. Dzięki temu
rodzice widzą, że nauka, przekazywanie wiedzy w szkole są naprawdę ważne. Zdalne nauczanie jest na
pewno dużym wyzwaniem także dla
nauczycieli.
Pozytywne jest to, że rodzice naprawdę ściśle z nami współpracują,
dokładają się, starają. Mamy także
wielodzietne rodziny, na przykład
z piątką dzieci, gdzie troje z nich
chodzi do szkoły. Takim rodzinom
naprawdę nie jest łatwo. Dlatego
nie organizowaliśmy regularnego
nauczania przez Google Classroom,
ponieważ te rodziny musiałyby cały
dzień spędzić przed komputerem.
Sikora: – Nauczycielowi trwa dłużej
przygotowanie lekcji. Żeby uatrakcyjnić dany temat, trzeba poszukać
w Internecie, wybrać odpowiednie
interaktywne ćwiczenia, widea. Szukać pomysłów, jak za pomocą nowoczesnych technologii przekazać to,
co potrzebne w atrakcyjny i zrozumiały sposób.
Zwłaszcza najmłodszym dzieciom,
pierwszoklasistom, brakuje osobistego kontaktu z nauczycielem. Są
też oczywiście plusy – dzieci stały
się bardziej samodzielne, nauczanie
zdalne jest dla nich wielką lekcją informatyki. Przekonały się, że sprzęt,
który mają w domu – komputery,
komórki – nie służy tylko do gier, ale
ma dużo szersze zastosowanie.
Zdarza się, że niektórzy uczniowie –
na przykład ci, którzy także podczas
klasycznej nauki w szkole są bierni i
nie wywiązują się ze swoich obowiązków – nie współpracują z nauczycielami?
Smugała: – Nie mamy takich
uczniów, jesteśmy bowiem małą
szkołą i z każdym uczniem jesteśmy
w codziennym kontakcie.
Molinek: – U nas komunikacja odbywa się z rodzicami. Niektórzy na
bieżąco informują o tym, jak idzie
dzieciom przerabianie materiału,
piszą, dzwonią. Z niektórymi komunikacja jest trudniejsza.
Sikora: – Nie mamy takiego problemu. Ponieważ chodzi o młodsze klasy, komunikacja odbywa się
przede wszystkim z rodzicami – za
pośrednictwem poczty mailowej,
Messengera czy też telefonicznie.
Nie ma takich rodzin, które by nie
współpracowały, z którymi nie byłoby kontaktu.
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Cieszyński »Jordan« na płótnie
Przez stulecia Olza pełniła bardzo różne role, z czasem stając się dla mieszkańców Śląska Cieszyńskiego jednym
z najważniejszych punktów odniesienia. Współcześnie ta niewielka rzeka wielu fascynuje. – O tym, jak jest dla nas
ważna, przekonujemy się po raz kolejny w czasie obecnej epidemii koronawirusa – stwierdza cieszyński historyk
Stefan Król, który analizował dawne wizerunki cieszyńskiego „Jordanu”.
Witold Kożdoń

J

ak dodaje Król, artystycznych prac, na których uwieczniano naszą rzekę, jest wiele. – Olza
z pewnością stanowi ważne
źródło naszej identyfikacji,
co niektórzy starają się zamanifestować w sytuacjach
nadzwyczajnych – dodaje,
nawiązując do happeningów
organizowanych na obu brzegach rzeki po tym, jak władze
Polski i Republiki Czeskiej ze
względów epidemiologicznych zamknęły granice.

Olza osią miasta

Jastrzembski wzorował
się na obrazie
Ignacego
Chambreza,
który nie zachował się do
naszych dni.
Obecnie
kopia dzieła Jastrzembskiego
znajduje
się
w sali obrad

na której sportretował mieszczan
cieszyńskich na tle Olzy i Wzgórza
Zamkowego – dodaje.
Przykład malarstwa dwudziestowiecznego stanowią dla odmiany
prace Józefa Raszki (1875-1929).
Artysta pochodził z Bystrzycy. W
Cieszynie nauczył się zawodu...
malarza pokojowego. Pracował zaś
w Grazu, Linzu i Wiedniu, gdzie
po pracy uczęszczał na kursy artystyczne. Pod koniec XIX w. osiadł
w Ostrawie. Od 1903 r., po powro-

1948), który początkowo kształcił
się w Średniej Szkole Rzeźbiarskiej
w Wałaskim Międzyrzeczu (był jedynym Polakiem, który ukończył
tę szkołę), natomiast w kolejnych
latach studiował malarstwo w wielu znanych ośrodkach (ukończył
m.in. krakowską Akademię Sztuk
Pięknych). W okresie międzywojennym mieszkał w Żermanicach i
Błędowicach Górnych, a w Cieszynie osiadł po II wojnie światowej.
– Henryk Nitra jest między innymi autorem
pięknego,
olejnego obrazu przedstawiającego
widok
na
Czeski Cieszyn. Z kolei
z
twórców
tworzących
współcześnie, warto
p r z y p o mnieć
postać Zbigniewa Damca,
cieszynianina urodzonego w 1939
r. w Lutyni
Górnej
–
prz ekonuje
Stefan Król.

Stefan Król prześledził historyczne panoramy miasta
i przypomina, że Cieszyn
przez wieki znajdował się na
prawym brzegu Olzy. – Był
niejako o nią oparty. W dziewiętnastym stuleciu wraz
z rozbudową lewobrzeżnej
części miasta, Olza stawała się powoli osią miasta,
• Cieszyńska para mieszczańska, Henryk Jastrzembski (1846 r.).
natomiast po 1920 r., gdy
przekształciła się w rzekę
że dzieła sakralne. Jego
graniczną, zmieniła się w symbol
panorama odbudowująpodziału – przypomina historyk.
• Widok na zamek w Cieszynie, Zbigniew Damiec (2005 r.).
cego się po kataklizmie
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To już ostatni odcinek naszej przygody w Ameryce Południowej. Tym razem wybieramy się do Buenos Aires.
Renata Bilan

P

atagonia nie jest jedynym
miejscem, gdzie stawiamy
stopy na kontynencie południowoamerykańskim. W drodze
powrotnej mamy w planie jeszcze
dwa dni w Buenos Aires – 3-milionowej stolicy Argentyny, jednym z
największych miast w Ameryce Południowej.

Z gór do metropolii
Na lotniskowym stanowisku kontroli paszportów jak zwykle pada pytanie, gdzie jesteśmy zakwaterowani.
Po podaniu adresu urzędniczka
życzliwie wyjaśnia nam, gdzie i jak
powinniśmy pojechać, zapewniając,
że to naprawdę niedaleko. Łapiemy
taksówkę i wyruszamy na nocną
„przejażdżkę” po mieście – dotarcie na miejsce zajmuje kierowcy
ok. trzech kwadransów. Nie znamy
drogi, więc nie wiemy, czy „krąży”
celowo, żeby na liczniku nazbierać
jak najwięcej kilometrów, czy jedzie
prosto do celu. W każdym razie niektóre mijane dzielnice nie wyglądają
nocą zbyt luksusowo i bezpiecznie.
Wreszcie taksówka zatrzymuje się,
a z całkiem solidnie wyglądającego
domu wychodzi nam na powitanie
właściciel – młody mężczyzna, na
szczęście dobrze mówiący po angielsku. Dosłownie zasypuje nas informacjami – gdzie jest jaki sklep, gdzie
można dobrze zjeść, jak, czym i za ile
dojechać do centrum (bo jesteśmy
na obrzeżach miasta), jaka będzie
pogoda... Jest miły, ale z ulgą się z
nim żegnamy, bo jesteśmy już mocno zmęczeni.

Co kraj, to obyczaj...
Rano budzi nas słońce – wg informacji naszego gospodarza dzień ma być
upalny, więc wyciągamy z plecaków
jeszcze nieużywane letnie ciuchy i
wyruszamy na miasto. Jako środek
transportu wybieramy kolej podmiejską – stacja jest w pobliżu, a dojechać można do samego centrum.
W drodze do niej zwiedzamy trochę
naszą dzielnicę – Luis Guillon, która
w świetle dnia robi całkiem przyjemne wrażenie. Domy z ogródkami są
zadbane, ulice w miarę czyste.
Na dworcu pierwszy problem
do rozwiązania: kupno biletu. Jest
pani w okienku, ale na nasze pytania reaguje po swojemu – czyli po
hiszpańsku
(prawdopodobnie...).
Próbujemy wszystkich języków, w
stanie ostatecznej desperacji nawet
„po naszymu”, ale informacji, że
prosimy o dwa bilety powrotne, nie
udaje nam się przekazać. W końcu
otwieram portmonetkę i wykładam
na pulpit banknoty do chwili, kiedy „panienka z okienka” przekazuje nam upragniony bilet. W samą
porę, bo pociąg akurat nadjeżdża.
Ludzi jest sporo, miejsc siedzących
nie ma, a śladów nocnej libacji nikt
jeszcze nie posprzątał... Ledwo pociąg rusza, słyszymy jakieś krzyki.
Trochę zaniepokojeni rozglądamy
się wokół, ale nikt z podróżnych na
nie nie reaguje. Okazuje się, że to tylko „pociągowi” sprzedawcy wszystkiego, co tylko można sprzedać: od
czekoladek i batoników, przez lekarstwa, skarpetki, zabawki, po napoje i
różne przekąski. Kiedy jeden znika
w tłumie, wstaje kolejny i wygłasza

tyradę, zachwalając swój towar. Niektórzy nawet kładą go na kolanach
podróżnych, a w drodze powrotnej
albo zabierają, albo inkasują pieniądze. Wszystkich „przebija” jednak
starszy pan, który nagle energicznie
wyskakuje ze swojego miejsca, mocno gestykulując coś tam wyjaśnia, po
czym, dość fałszywie, zaczyna śpiewać. Podejrzewam, że jakiś „protest
song”, bo pomimo wszystko zbiera
brawa, a do kapelusza, z którym następnie przechadza się po wagonie,
od czasu do czasu ktoś wrzuca monetę.

Janusz Bittmar

• Na słynnym niedzielnym pchlim targu w dzielnicy San Telmo kupić można przysłowiowe „mydło i powidło”.

Miasto kontrastów i... tanga!
Po mniej więcej półgodzinie dojeżdżamy na stację Constitucion w centrum Buenos Aires. Przed dworcem
oczywiście tłum sprzedawców. Szybko przebijamy się dalej, do przyległego parku. Celem naszej dzisiejszej
wyprawy są historyczna dzielnica
San Telmo, odnowiony port Puerto
Madero oraz słynny Obelisco, pomnik, który jest symbolem miasta.
Nawigacja w komórce wskazuje nam najkrótszą drogę do celu.
Najwyraźniej „trawersujemy” nieczęsto odwiedzane przez turystów
dzielnice – jakaś para miejscowych
zatrzymuje nas i gestykulując daje
do zrozumienia, że nie jest tu zbyt
bezpiecznie, że mogą nas co najmniej okraść. Tym bardziej że wyglądamy na typowych turystów: komórka w ręku, aparat fotograficzny
zawieszony na szyi, plecaki (choć
te zakładamy z odwrotnej niż normalnie strony, czyli na piersi, żeby
było bezpieczniej). Trochę mniej
pewni siebie, przemykamy aż do
słynnej historycznej dzielnicy San
Telmo. Kolorowe kamienice, które
okres świetności dawno już mają za
sobą, butiki i sklepy z pamiątkami,
murale. To najstarsza, a zarazem
najmniejsza dzielnica Buenos Aires,
stanowiąca jego centrum aż do końca XIX wieku. Kres jej świetności
zadała epidemia żółtej febry, przed
którą jej bogaci mieszkańcy szukali
ucieczki w innych częściach miasta.
Mijając park Plaza Dorego – centralne miejsce dzielnicy, słyszymy
dźwięki muzyki. To tango argentino, taniec nierozłącznie związany z
tym miastem, pełen namiętności i
temperamentu, który w 2009 roku
został wpisany na Listę Niematerialnego Dziedzictwa UNESCO. Dzięki
emigrantom ma w sobie pierwiastki
muzyki ludowej wielu europejskich
krajów, zmieszanej z folklorem muzycznym miejscowych Indian, czarnoskórych niewolników i Kreoli. Podziwiamy fantastyczne kreacje pary
tanecznej, graniczące z akrobacją.
Choć tańczą dla turystów widać, że
nie popadli w rutynę, a taniec to ich
życie.

W 400. rocznicę osiedlenia
Dla kontrastu kolejnym miejscem,
do którego zmierzamy, jest odnowiona dzielnica portowa Puerto Madero, z przylegającym do niej kompleksem nowoczesnych biurowców.
Kawa i sandwicz w jednej z kafejek
wprawiają nas w błogi, wakacyjny
nastrój – aż trudno uwierzyć, że u
nas (w Europie) trwa kalendarzowa
zima. A ponieważ Buenos Aires jest
portem, leżącym przy ujściu rzeki La
Plata do Atlantyku, postanawiamy
dotrzeć na wybrzeże. Najlepszym

289

Nowa płyta kultowej formacji
Pearl Jam i nowy projekt
medialny w polskim eterze,
o którym jest już bardzo
głośno. Zapraszam do lektury
nowego Pop Artu.

RECENZJE

PEARL JAM –
Gigaton

• Tango Argentino w historycznej dzielnicy Buenos Aires.

• „Kalabasy”, czyli czarki do popijania yerba maté, do wyboru, do
koloru.

• Rezydencja prezydencka w kolorze różowym. Zdjęcia: RENATA BILAN

miejscem wydaje się być graniczący
z Puerto Madero rezerwat ekologiczny Costanera Sur. Popularne miejsce
wypoczynku mieszkańców Buenos
Aires to 350 hektarów trawników,
lasów, pampy i mokradeł oraz kilkanaście kilometrów ścieżek spacerowych. Dostępu do plaży wprawdzie nie udaje nam się znaleźć, ale
przechadzka i tak jest przyjemna.
Mijamy miejsca piknikowe, place zabaw. Sporo ludzi uprawia jakiś rodzaj
sportu – jogging, jazdę na rowerze
czy po prostu ćwiczenia na świeżym
powietrzu.
Z parku udajemy się jeszcze pod
obelisk, zwany po prostu El Obelisco,
z daleka widoczny, wysoki prawie na
70 m monument, wybudowany w
1936 roku, w 400. rocznicę osiedlenia się tu pierwszych hiszpańskich
osadników. Obelisk jest główną wizytówką miasta, miejscem, gdzie
odbywają się różnego rodzaju happeningi czy wydarzenia artystyczne,
i gdzie tacy jak my – czyli turyści
– robią sobie obowiązkowe zdjęcia.
Tłem jest Avenida 9 Julio, czyli ulica
9 lipca, jedna z najbardziej ruchliwych i szerokich (200 m) ulic na
świecie.
Po zaliczeniu na piechotę wszystkich tych atrakcji argentyńskiej

metropolii, zmęczeni prawie jak po
całodziennej wędrówce w górach,
wracamy na kwaterę. Okazuje się, że
tego dnia zrobiliśmy ponad 20 km!

Niedziela na pchlim targu
Oczywiście Buenos Aires, miasto,
które powstało na początku XVI
w. (jego trochę przydługa nazwa
brzmiała wtedy Puerto de Nuestra
Seńora Santa María del Buen Aire,
czyli „Port Naszej Najświętszej Maryi Panny Pomyślnego Wiatru”),
można by zwiedzać jeszcze długo.
Nam jednak pozostał już tylko niecały jeden dzień. A że była to akurat
niedziela, cel był oczywisty – słynny
pchli targ w znanej nam już dzielnicy San Telmo. Trafiamy bez trudu –
wystarczy dołączyć do ciągnących w
tym kierunku tłumów. Z daleka też
słychać muzykę – rzecz jasna w rytmie tanga. Ogromne, bo rozciągające się na długości 1,5 km targowisko
wchłania nas błyskawicznie, a liczba
straganów i asortyment proponowanych „towarów” przyprawia o zawrót
głowy. Są typowe starocie, wśród
których bystre oko kolekcjonera na
pewno wypatrzy niejeden cenny
kawałek, są też stoiska z rękodziełem czy z pamiątkami. Ponieważ to
nasz ostatni dzień przed powrotem

do domu, zaopatrujemy się w prezenty – kupujemy m. in. zestaw do
przyrządzania yerba maté: czarkę
(nazywaną „kalabasa”) ze słomką
(„bombilla”). Około południa opuszczamy to gwarne i tłoczne miejsce,
by odbyć jeszcze spacer po Plaza del
Mayo, najstarszym placu w tym mieście, do którego przylega różowy budynek pałacu prezydenckiego Casa
Rosada (z jego balkonu przemawiała
m.in. Evita Perón czy papież Jan Paweł II). I tylko fakt, że to już koniec
naszej wyprawy, zakłóca nam nieco
panujący wszędzie przyjemny niedzielny nastrój.

»Żegnaj«
czy »do zobaczenia«?

W Chile i w Argentynie spędziliśmy
nieco ponad dwa tygodnie – to z
jednej strony dość sporo, z drugiej
– zbyt krótko, by poznać i zobaczyć
wszystko to, co warte jest zobaczenia. Odlatując wieczorem z lotniska
w Buenos Aires już wiemy, że chcielibyśmy tu wrócić. Kiedy? Trudno
powiedzieć w tej chwili. Do domu
wracamy 26 lutego – na kilka dni
przed zamknięciem granic z powodu
epidemii koronawirusa. A może magiczna moc zjedzonego w Patagonii
owocu calafate jednak zadziała? 

Zawsze, kiedy z nowym albumem
studyjnym melduje się ktoś z mojej
ulubionej stadniny, serce zaczyna bić
mocniej. Tak jest w przypadku amerykańskiej formacji Pearl Jam, której
najnowsza płyta „Gigaton” towarzyszy
mi od prawie miesiąca, czyli tak długo,
jak domowa kwarantanna i czerwony
sweterek Jana Hamáčka, szefa sztabu
kryzysowego w czeskim rządzie. Zanim
jedenasty w dyskografii zespołu album
ujrzał światło dzienne, Eddie Vedder i
spółka wypuścili do fanów pierwszą jaskółkę w postaci singla „Dance Of The
Clairvoyants”, utrzymanego w stylistyce U2, wprowadzając większość fanów
w kompletne osłupienie. „Czy oni już
też pogłupieli?” – zapytał mnie znajomy, który nie cierpi grającej coraz gorzej brytyjskiej grupy U2, za to refreny
piosenek z teczki Pearl Jam mógłby
recytować w środku nocy. Zachowując wszelkie środki ostrożności, w maseczce ochronnej domowej roboty,
wytłumaczyłem mu, że musimy obaj
zaczekać na rozwój wydarzeń i nie panikować z powodu jednego fragmentu z
57-minutowej płyty. Teraz już obaj wiemy, że panika faktycznie była zbędna.
„Gigaton” to prawie 60 minut świetnego, mocnego rocka utrzymanego w
klasycznej stylistyce Pearl Jam. Zanim
dojdziemy do wspomnianego, nietypowego dla wcześniejszych dokonań
grupy, tematu „Dance Of The Clairvoyants”, śmigniemy ostro z górki. Rozpoczynający płytę utwór „Who Ever Said”
odbija się w głowie niczym piłeczka do
ping-ponga. Miejscami słychać klimaty The Who czy punkowego The Clash,
zwłaszcza w rozkołysanych partiach
gitarowych. Szybko, rockowo, jak lubi
mawiać Jurek Owsiak – „bez trzymanki” – mknie do przodu również „Superblood Wolfmoon”. Eddie Vedder nie

• Grupa Pearl
Jam świętuje w
tym roku 30-lecie
działalności. I nie
odcina kuponów od
sławy, wręcz przeciwnie.

utracił ekspresji wokalnej, Mike McCready w swoim klasycznym stylu wymiata na gitarze, a dodatkowe wsparcie
Stone’a Gossarda potęguje mocną, gitarową przestrzeń, w której poruszają
się muzycy. Z pozornie brzydkiego kaczątka „Dance Of The Clairvoyants” po
bliższym zapoznaniu robi się jedna z
perełek całego albumu. Może to efekt
braku awersji do U2, może moje otwarcie na muzykę, której nie lubię zamykać
w konkretnych szuﬂadach, w każdym
bądź razie ten ukryty pod numerem 3
singiel należy do najlepszych kawałków
w całej karierze Pearl Jam.
To, co zawsze wyróżniało Pearl Jam
od innych amerykańskich formacji rockowych, można w jednym zdaniu określić słowem „eklektyzm”. Otwarcie na
różne kultury, wzajemne przenikanie
się na muzycznej pięciolinii cechuje w
większej mierze brytyjskie grupy rockowe. W Stanach, gdzie najlepiej sprzedają się albumy z muzyką country, otwar-

te rockowe granice wciąż należą do
rzadkości. Country i blues, dwa filary
budowania tożsamości za oceanem, są
niemniej obecne również w twórczości
Pearl Jam. Często na wielką skalę, tak
jak w czasach płyty „Mirror Ball” (1995)
– wspólnego projektu z bardem Neilem
Youngiem. Mimo wszystko albo, jak kto
woli, na całe szczęście, to tylko jedna z
muzycznych ścieżek, po której podążają chłopaki z Seattle.
Na pokładzie „Gigaton” znajdują się
tony progresywnego hałasu. „Never Destination” to przyspieszony rock’n’roll,
którego nie powstydziłby się Paul McCartney. „Take The Long Way” przywołuje z kolei wspomnienia złotej ery amerykańskiego grunge, kiedy ﬂanelowe
koszule służyły jeszcze do noszenia, a
nie do produkcji maseczek ochronnych.
Na całym albumie nie pasuje mi tylko
psychodeliczny, nagrany chyba trochę
na siłę „Buckle Up”. Może to pokłosie
niekontrolowanego picia w studiu, nie

wiem, ale wytrzymałem do końca tego
ponadtrzyminutowego utworu tylko
raz. Następne próby zakończyły się skokiem na „Comes Then Goes” – piękną,
zagraną bez prądu piosenkę z towarzyszeniem tylko jednej gitary akustycznej. Vedder śpiewa z niesamowitym
wyczuciem rytmu, tak jak potrafią tylko wielcy wokaliści rockowi. W rytmie
podłączonych do prądu instrumentów,
na całego, huczą fale przedostatniego
na płycie tematu „Retrograde”. Monumentalny finał tego utworu mógłby posłużyć za idealną klamrę całej płyty, ale
jest inaczej, jeszcze piękniej. W samym
finale muzycy znów się wyciszają, ale na
tyle, na ile pozwala ekstatyczny, prawie
gospelowy „River Cross”.
Mamy dopiero kwiecień, ale „Gigaton” jest dla mnie murowanym kandydatem do płyty roku. Niby w muzyce
rockowej już wszystko zostało powiedziane, ale właśnie „niby” robi różnicę.


PRZEZ LORNETKĘ
Radio Nowy Świat
Wszystko wskazuje na to, że wkrótce w internetowym eterze pojawi się nowe radio nazwane pomysłowo Radio Nowy Świat. Nazwa
projektu tworzonego przez byłych dziennikarzy Trójki, na czele z Wojciechem Mannem i
Magdą Jethon, nie odnosi się do wizji nowego
świata post-koronawirusowego, ale do sprawy bardziej przyziemnej – nowego, świeżego
oddechu w eterze. Nową stację współtworzą
sami słuchacze, którzy w zbiórce pieniężnej na
zasadach akcji crowdfundingowej zebrali już
ponad 400 tysięcy złotych i to w ciągu trzech
dni. W piątek, czyli w dniu ukazania się Pop
Artu, ta kwota na pewno znów będzie wyższa.
„Według naszych obliczeń, będziemy potrzebowali 250 tys. zł miesięcznie. Jeśli uda nam
się w ciągu 30 dni zebrać tę kwotę i uzyskamy
pewność, że zadeklarowane przez Państwa
donacje osiągną tę samą wielkość w kolejnych
miesiącach – rozpoczniemy działalność. W
maju zakupimy niezbędny sprzęt, znajdziemy
odpowiedni lokal, a w czerwcu rozpoczniemy
nadawać program” – napisali pomysłodawcy
radia na stronie akcji crowdfundingowej.
Nadawcą Radia Nowy Świat będzie nowo
utworzona spółka Ratujmy Trójkę, której
udziałowcami są m.in. była dyrektor Trójki
Magda Jethon, byli dziennikarze tej stacji Jan
Chojnacki i Wojciech Mann oraz członkowie
grupy Ratujmy Trójkę – Patrycja Macjon i Piotr
Jedliński. Jak czytamy w oficjalnym oświadczeniu prasowym, w gronie osób, które zadeklarowały chęć dołączenia do Radia Nowy
Świat, są m.in. Jerzy Sosnowski, Fisz, Wojciech

• Wśród twarzy nowego radia nie brakuje znanych i cenionych nazwisk ze świata muzyki, literatury czy
teatru. Zdjęcia: ARC

Waglewski, Małgorzata Maliborska, Anna Krakowska, Joanna Kołaczkowska, Piotr Bukartyk,
Kuba Badach, a także osoby dotąd bezpośrednio niezwiązane z Trójką: Eliza Michalik, Grzegorz Markowski, Katarzyna Kasia, Jose Torres,
Krzysztof Łuszczewski i Jah Jah Frankowski.
– Nie robimy tego dla biznesu. Chcemy zrobić
świetne radio na takich warunkach, które po-

zwolą utrzymać ludzi. Wiele osób będzie musiało zrezygnować z tego, co robi teraz, czyli na
przykład odejść z Trójki. Dynamika wpłat jest
taka, że ten projekt naprawdę może powstać.
Mamy szansę zebrania najlepszych dziennikarzy i stworzenia najlepszego radia – stwierdziła
Magda Jethon. Obserwujemy przez lornetkę i
trzymamy kciuki.
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Gołębie też mają głos
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.

Adam drukuje
przyłbice

GŁOSIK I LUDMIŁKA

Rozmyślania
cieszyńskiego gołębia

W produkcję środków ochronnych włączyły się także nastolatki.
Adam Wierzgoń, ósmoklasista z polskiej podstawówki w Karwinie,
drukuje części do przezroczystych przyłbic ochronnych.
Danuta Chlup
Rys. WŁADYSŁAW OWCZARZY

Ziemniak w doniczce?

M

am w domu drukarkę 3D, miałem także
odpowiedni materiał.
Znalazłem projekt przyłbicy
na stronie internetowej firmy
Průša. Według niego zacząłem
drukować górne oraz dolne
mocowania – powiedział nam
Adam. Wydrukował już przeszło 60 górnych uchwytów i 160
dolnych. Jego mama zaniosła je
do punktu zbiorczego w Technikum Przemysłowym w Karwinie.
Członkowie inicjatywy obywatelskiej „Lidé pro lidi” („Ludzie
ludziom”) zajmują się łączeniem
uchwytów z osłonami pleksi,
ich dezynfekcją, pakowaniem i
dystrybucją. Adam otrzymał od

● Adam Wierzgoń przy drukarce 3D. Fot. JOLANTA GÓRECKA

organizatorów akcji część materiału do produkcji uchwytów.
Chłopak zamierza kontynuować
drukowanie.
Przyłbice są potrzebne przede
wszystkim pracownikom służby

zdrowia oraz placówek opieki
społecznej. Jeżeli na przykład
pójdziecie w obecnej sytuacji do
dentysty, to z pewnością będzie
miał twarz osłoniętą taką właśnie tarczą.


Adam Wierzgoń odniósł niedawno także sukces w matematyce. Jeszcze przed ogłoszeniem stanu wyjątkowego
wziął udział w ogólnokrajowym konkursie matematycznym „Pangea”. Uczestnicy rozwiązywali zadania na komputerach w swoich szkołach. Po podliczeniu punktów przez organizatorów okazało się, że uczeń z Karwiny zajął pierwsze
miejsce w województwie i szesnaste w Republice Czeskiej. Zakwaliﬁkował się do ﬁnału.
– Nasza szkoła od kilku lat bierze udział w tym konkursie i mieliśmy już ﬁnalistów w poprzednich latach. W tym roku
ﬁnał odbędzie się 8 października w Pradze – powiedział nam dyrektor polskiej szkoły w Karwinie, Tomasz Śmiłowski.

– Myślę, że wszyscy powinni wyciągnąć z obecnej sytuacji wnioski na przyszłość. Nie tylko ludzie, ale nawet skrzaty – odezwał
się Głosik ni stąd, ni zowąd.
– A co konkretnie masz na myśli, Głosiku? – zapytała Ludmiłka.
– To, że warto być przygotowanym na kataklizmy, epidemie i
inne nieprzyjemne sytuacje. Na
przykład starając się być samowystarczalnym w produkcji żywności.
Ludmiłka z powątpiewaniem
rzuciła okiem na ich mały ogródek.
– Myślę, że choćbyśmy się
nie wiem jak starali, nigdy nie
będziemy samowystarczalni –
stwierdziła.
– Możemy przynajmniej spróbować. Posadzimy w tym roku
ziemniaki.
Następnego dnia Głosik przyniósł do domu kilkadziesiąt doniczek i ziemniaki sadzeniaki.
– Zabieramy się do dzieła! –

obwieścił, śmiejąc się od ucha do
ucha.
Ludmiłka zaniemówiła. A kiedy wreszcie odzyskała mowę, zaczęła się śmiać. Śmiała się i śmiała, nie mogąc przestać.
– A może byś poszła ze mną popracować, zamiast tu chichotać?
– Obraził się Głosik.
– Chyba… nie zamierzasz…
sadzić ziemniaków… w doniczkach? – wykrztusiła Ludmiłka
pomiędzy napadami śmiechu.
– I to w takich małych! Ziemniak
potrzebuje głębokiej ziemi.
– Chciałem zaoszczędzić miejsca w ogródku na inne jarzyny –
powiedział Głosik, zbity z tropu.
Ludmiłce zrobiło się go żal.
– Skoro już kupiłeś tyle doniczek, to posadzimy w nich różne
zioła. Te także przydadzą nam
się w kuchni, a także w domowej
aptece.
Biorąc pod uwagę liczbę doniczek, możemy się spodziewać, że
nasze skrzaty założą sklep zielarski.
(dc)

Wejdź na stronę

SZWEDZKA KRZYŻÓWKA
Dlaczego szwedzka? Ponieważ jej rozwiązanie to część tytułu książki popularnej szwedzkiej pisarki dla dzieci. Przeczytacie go pionowo na ciemniejszym tle. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody, należy podać nie tylko rozwiązanie, ale cały tytuł książki oraz imię i nazwisko pisarki. W terminie do 5 maja czekamy na Wasze odpowiedzi pod
adresem mailowym: danuta.chlup@glos.live.
Nagrodę książkową za poprzednią krzyżówkę otrzymuje Daniela Ćmiel z Jabłonkowa. Książeczkę za pokolorowany obrazek do bajki wylosowała Magdzia Telařík z Suchej Górnej.
2.
3.
4.

● Zdjęcie ze strony startowej błędowickiej szkoły. Fot. psp.bledowice.cz
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Karta wstępu
Na przykład Główna, Dworcowa czy Okrężna
Pracuje w szpitalu
Słodycze na patyczku
Wyraz, od którego wywodzi się słowo ekranizacja
Zagadka składająca się z obrazków i liter
Gryzonie, które budują tamy na rzekach
Pieski rasy yorkshire terrier
Coś nowego.

(dc)

Wszyscy mnie znacie. Jestem tym
sławnym gołębiem. Tym, który ze
swoimi kumplami jako jedyny unosił się w powietrzu podczas noworocznego pokazu dronów na rynku
w Cieszynie. Staraliśmy się naprawić tę nieudaną imprezę, lecz nie
bardzo nam się udało. Niektórzy
ignoranci biologiczni zamienili nas
w komentarzach na Facebooku z
nietoperzami. Po krótkiej chwili
sławy zdecydowałem się odejść z
show-biznesu, bo uważam to za
bardzo stresujące. Po przejściu na
emeryturę odpoczywam, często
latam nad obydwoma brzegami
Olzy i oglądam przepiękne widoki
tego czarującego kraju. Z powodu
tego, że mieszkam na pograniczu,
nauczyłem się polskiego i czeskiego języka gołębiego. Umiem także
mówić gołębią gwarą, którą potocznie nazywamy „po gołębiu”.
W ostatnich tygodniach zauważyłem, że dzieje się coś dziwnego.
Jednego słonecznego dnia leciałem sobie nad dzielnicą Czeskiego
Cieszyna nazywaną Konteszyńcem, gdzie zobaczyłem właśnie
umyty biały samochód. No po prostu nie mogłem się powstrzymać i
użyłem tej wypolerowanej maski
silnika jako toalety. Kiedy właściciel tego pojazdu przeganiał mnie,
rzucając szyszkami, zobaczyłem,
że nosi maseczkę na twarzy. Całkiem ładną, bo w ptaszki. Wracając
do domu, stwierdziłem, że podobne maseczki noszą też inni ludzie
na terenie Czech, ale w Polsce mało
kto je zakłada. Granica także jest
zamknięta, a ja jestem uprzywilejowany – mogę przelatywać nad
rzeką i spacerować po dwóch rynkach! Wszędzie panuje ponuractwo. Mniej ludzi chodzi teraz po
ulicach. Mało karmią, ale nie przeganiają. Nie wiem, co się dzieje, ale
wierzę, że wszystko się dobrze i w
miarę szybko skończy.
Daniel

Zwykły dzień

1.

6.

Lidia Kosiec, polonistka w Gimnazjum Polskim im. Juliusza Słowackiego w Czeskim
Cieszynie, zleciła uczniom klasy IIB na czas przymusowego siedzenia w domu
wypracowanie stylistyczne pn. „Rozmyślania cieszyńskiego gołębia”. My z kolei
w redakcji pomyśleliśmy, że te rozważania ﬁlozoﬁczne warte są opublikowania na
naszych łamach (pierwszy tekst pojawił się tydzień temu w rubryce „Gimplok”). Na
życzenie nauczycielki podajemy tylko imiona autorów rozważań.

olska podstawówka i przedszkole w Hawierzowie-Błędowicach mają nową witrynę internetową psp.bledowice.cz. Stworzył
ją Daniel Klimsza. Jest ona dużo
bardziej kolorowa i nowoczesna
od dotychczasowej strony.
Strona startowa przykuwa wzrok
zdjęciami z życia placówki. Każdy
znajdzie to, czego potrzebuje, w
zakładkach „Szkoła”, „Przedszkole”, „Uczeń”, „Rodzice”. Z prawej
strony jest kolumna aktualnych
ogłoszeń. W tej chwili najważniej-

sze są te, które informują o sposobie i terminach zapisów do pierwszej klasy i przedszkola.
W dolnej części znajdziemy dobrze widoczne, odróżnione piktogramami i kolorami tła kontakty
do szkoły, przedszkola i świetlicy
szkolnej. Bezpośrednio ze strony
można przejść do dwóch szkolnych profilów na Facebooku. Oto
ich nazwy: Polska Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Błędowicach, Świetlica PSP w Błędowicach.
(dc)

Codziennie w ciepłe popołudnia
lubiłem siadać na starej kamiennicy przy rynku i obserwować ludzi.
Dzieci, śmiejąc się, kołysały się na
białych huśtawkach i jadły lody.
Kiedy pojawiałem się z moimi kolegami obok, karmiły nas okruszynkami, a potem biegały za nami
jak za piłką. Często przeszkadzały
zakochanym odpoczywającym w
słońcu. Wtedy dziewczyna z chłopakiem wstawali z ławki i ruszali w
stronę Wzgórza Zamkowego. Emeryci często siadali w pobliskich kawiarenkach, dyskutując najczęściej
o pogodzie, wnukach lub o wydarzeniach na świecie. Inni dorośli
z ciężkimi torbami w ręce zdążali
z pracy, by wreszcie spędzić wolny
czas w domu lub wyjść na kawę czy
piwo z kolegami. Czasami słyszałem rozmowy ludzi w innym języku.
Przychodzili odpocząć po zakupach

Zdjęcia: NORBERT DĄBKOWSKI

na targu przy Olzie. W niektóre dni
na rynku rozbrzmiewała muzyka i
pojawiały się małe domki, z których
wychodził przyjemny zapach. Wtedy na placu było jeszcze bardziej
hałaśliwie niż normalnie. A teraz
wszystko się zmieniło.
Słońce świeci coraz jaśniej, na
drzewach widać pąki i kwiaty, a w
oddali słychać śpiewanie moich
przyjaciół skowronków. Nareszcie
jest cieplej i nie muszę ukrywać się
pod dachem i trząść z zimna, a ludzie będą częściej spędzać czas na
dworze niż w domu i karmić mnie
resztkami jedzenia. Jednak atmosfera jest zupełnie inna. Jakby
ludzie w ogóle nie zauważyli, jaka
piękna pogoda.
Rynek jest cichy i pusty. Tylko
czasami przechodzi ktoś z dziwną chustą na twarzy. Przecież już
nie jest tak zimno, żeby zakrywać
usta i nos. Niedaleko na mostach,
które łączą brzegi Olzy, stoją dziwnie ubrani ludzie i nie wpuszczają
nikogo na drugi brzeg. Nie rozumiem, dlaczego nie mogą wolno się
poruszać. Ja też mogę latać, gdzie
chcę i nikt mi tego nie zabrania.
Czy ma to jakiś sens? Czy tak zostanie na zawsze? Wszystko z dnia na
dzień stało się inne…
Ania

Walka z czasem
Trudno jest być miastowym gołębiem, a szczególnie tym z Cieszyna. Zazdroszczę wszystkim wiej-

skim ptakom, chciałbym być także
wiejski, lecz los tak chciał – jestem
miastowy, niby ta elita ptasia, bo
mogę podziwiać rzeczy, o których
większość ptaków może tylko pomarzyć. Jedną z takich rzeczy jest
Albert, nie wiem dlaczego Albert,
ale wiem, że przez ludzi także znany jako sklep spożywczy. Dlaczego jest taki fajny? A to dlatego, bo
znajduje się tam dużo jedzenia,
lecz sęk w tym, że my jako ptaki nie
mamy tam wstępu. Był taki jeden
odważny, który spróbował się tam
dostać i coś wziąć. Od tamtej pory
ślad po nim zaginął. Ludzie nie
cierpią miastowych gołębi, wszędzie kładą te ostre kolce, żebyśmy
nie mogli ani chwili odpocząć po
tym całym trudnym dniu latania
i szukania pożywienia od Olzy aż
po dworzec, ale po co, co takiego
im zrobiliśmy, przecież jesteśmy
tylko niewinnymi gołębiami, które
też mają życie i uczucia, jesteśmy
identyczni jak ludzie, jedyne, co
nas dzieli, to to, że załatwiamy się
gdzie popadnie, aha, możliwe, że
dlatego ludzie w mieście nas nie
cierpią? Tylko ludzkie dzieci nas
rozumieją, zawsze znajdzie się jedno, które na rynku zrobi biesiadę,
no i zaczyna nas karmić. Wszystkie
gołębie od razu tańczą i śpiewają
ze świadomości istnienia małego
boga, czyli tego dziecka, które pomaga nam przeżyć kolejny dzień.
Jednak co tu dużo mówić o tym,
co było, trzeba się skupić na tym,

co będzie, czyli dzisiejszym dniu.
Od kilku dni nic nie jadłem, tydzień temu udało mi się upolować
smaczną dżdżownice w parku nad
Olzą, mmm, cóż to była za uczta!
Muszę się skupić i coś znaleźć,
bo inaczej nadejdzie mego życia
kres. Może uda mi się zjeść jakieś
okruszki albo resztki. Spoglądam
z budynku w dół, niczego nie widzę. Powiew wiatru z lewej strony
zwiastuje, że zaraz zacznie padać.
Szybko muszę znaleźć pożywienie, zanim chmury zaczną płakać.
Wylatuję z mojego gniazda, lecę
nad szkołą, potem obok kościoła
skręcam w lewo, przelatuję nad
parkiem, lecę wzdłuż Olzy, może
zobaczę kogoś z rogalem albo innym pieczywem. Nie widzę nikogo, tylko mamy z dziećmi w wózkach lub miziające się pary. Chyba
zaraz skonam, nie chcę, aby moje
życie skończyło się w taki sposób,
przecież musi być jakieś inne rozwiązanie. Lecę dalej, wiem, że na
dworcu zawsze znajdzie się przynajmniej jedna osoba, która będzie coś jadła i może się ze mną
podzieli. Jestem nad dworcem,
widzę kogoś, ale nikt nie je. Czarne chmury nadciągają coraz szybciej, zaraz będzie padać, nie zdążę, nie dam rady. Czy to naprawdę
mój koniec? Zaczyna padać. Nie
dam rady już niczego dzisiaj znaleźć, a już czuję, jak burczy mi w
brzuchu. Burczenie zżera mnie
od środka. Oczy powoli mi się za-

mykają. Coraz zimniej, nawet nie
potrafię otworzyć oczu. Widzę
ciemność...
Wszędzie dookoła ciemność, ale
nagle... zaczyna być cieplej. Słyszę
jakąś melodię. A przecież to „Ptasie
radio”, ale dlaczego słyszę „Ptasie
radio”? Co się w ogóle dzieje, gdzie
ja jestem? Już nie żyję? Czy tak
wygląda koniec miastowego gołębia? Nagle w tej ciemności pojawiły się promienie światła. Przede
mną otwierają się jakieś wrota, a
w nich tylko światło, białe światło. Zbliżam się do nich, muzyka
zaczyna grać coraz głośniej. Przechodzę przez te magiczne wrota i
moim oczom ukazał się on, gołębi
wybawca, zasiadający przy stole,
na którym jest nieskończenie wiele jedzenia. Czy to jest to? Czy to
jest Ptasia Walhalla? Miejsce, do
którego trafiają wszystkie martwe
ptaki i nie muszą się już martwić
o to, jak żyć, bo tutaj znajduje się
wszystko? Czy to tylko dobry sen?
„Nie, mój przyjacielu, to nie sen,
to wszystko dzieje się naprawdę. A
ty już jesteś jednym z nas. Zasiądź
z nami i przyłącz się do uczty, już
nigdy więcej nie będziesz głodny
ani smutny. Oto twoje nowe gniazdo, twój nowy dom.” Z uśmiechem
na dziobie zasiadłem do stołu i zacząłem ucztę swego życia. Tak oto
zakończyła się moja historia, czyli
historia miastowego gołębia, ponieważ na nowo się zrodziłem.
Krzysztof
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OD CIESZYNA DO BOGUMINA /16/ – Orłowa - Poręba

pre-teksty i kon-teksty /110/

Było to hań downi, jak żył eszcze
Óndraszek a odbywały se jermaki we Frysztocie. Tak se też babki schodzały na tyn jermak do
tego Frysztota a Óndraszek tyn
se siedzioł w lesie marklowickim
na pniu, a czakoł. Aż tu jedna gospodyńka idzie i Óndraszek se ji
pyto: „Na kaj idziecie, babko?”.
– „Ale idym na jermak do Frysztota”. – „A cóż tam bydziecie kupować?” – pyto sie Óndraszek.
– „Ale muszym kupić chłopu na
galaty, dziołchóm na fortuchy, na
koszule”. A Óndraszek do ni: „A
co też tam słychać o Óndraszku?”
A babka se mówi: „To je okropnie
dobry człowiek. Tyn bogatym
biere, a chudobnym rozdowo”.
Óndraszek ji namierził tela płótna, że baba ani tego uniyść ni
mógła. Porwała to a uciekała ku
chałupie. Siednół se zaś na pniu
Óndraszek i czako dali. Idzie
za chwile zaś drugo gospodyni.
– „Na tóż kaj idziecie, babko?”.
– „Na jermak do Frysztota”. – „A
cóż tam bydziecie kupować?”.
– „Nale klinków muszym chłopu
kupić, ćwiynczków, bo móm chłopa szewcym”. – „A o Óndraszku
co też tam powiadajóm?”. – „Nale
ani mi, chłopie, nie mówcie. To
je przeca okropnie zły człowiek”.
I biere se, i odchodzi. Óndraszek
za nióm woło: „Babko, a nie przikupilibyście mi tam troche tych
ćwiynczków?”. – „Ale ja. Czymu
ni”. – „Jak przidziecie spadki, jo
wóm dóm grejcary”.

SŁOWA Z KAPELUSZA /134/

Krzysztof Łęcki

K.D. Kadłubiec

O Óndraszku
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Idzie babka do miasta, za pore
godzin wraco spadki. Óndraszek
na nióm czako: „Tóż co. Kupiliście tych ćwiynczków?”. – „Na toć
żech kupiła”. – „Na tóż teraz to
porachujymy na tym pniu. A ukłodejcie to tymi szpicami do góry, a
porachujymy to”. Nó i rachowali
ćwiynczki. Potym ji pore grejcarów
zapłacił, wyrachowoł sie z nióm, a
teraz jóm tak porwie za ty ramióna,
a ciap na ty ćwiynczki. Baba tak
strasznie zaczła krziczeć, porwała
nogi za pas a uciekała ku chałupie,
aż sie za nióm kurziło. Tak sie odwdziynczół Óndraszek za złe złym,
a za dobre dobrym.
Opowiadała Emilia Doffkowa

Hawiyrz Kończyna
a obersztajger

Był jedyn hawiyrz taki móndrol, ni,
a robił na dole. A prziszoł obersztajger za nim, a prawi se: „Panie
Kóńczyna, wyście sóm taki móndry hawiyrz. Rzeknijcie mi, z czego se skłodo wyngli”. Kóńczyna se
poszkrobie za głowóm: „Nó, panie
obersztajger, jak to przidzie. Z auta,
z woza, z wagóna”.
Opowiadał Józef Podeszwa

O spowiedzi
Też sie dostoł taki młody ksióndz
na dziedzine i też była spowiydź.
Tako dziełuszka chciała sie też
wyspowiadać ze wszystkigo. Ón
młody, óna młodo i tak sie też
pytoł, jesi uż też tak co było. Nó
tóż wykryncała sie, wykryncała,
prawi: „Nó uż sie na to zanosiło,

ale matka nas pogóniła”. A ón w
te spowiednicy prawi: „Hrómsko
baba”.
Opowiadał Rudolf Trestka

O kozaniu
Jako były ty pónci w tym Frydku,
tak se też tak domowali, kierego też
tego ksiyndza wybrać. A tyn farorz
prawi: „Jo móm dobrego, ale liter
musi być. Liter wypije, potym zrobi
kozani, że wszystko płacze”. Ale tóż
że mu dajóm pół litra. Wypił pół litra i robił kozani piekne, ale naroz
ución, że to ni miało rónk, nóg. Potym go brali do szwóngu: „Jak to,
żeś to tak skóńczył?”. – „Pół litra,
połowica kozanio”.
Opowiadał Rudolf Trestka

Jak hawiyrz wyfikoł sztajgra
Na dole w hawiyrni hawiyrze jedli.
Kaj se kierymu zachciało, tam se
siednół i jod. A w tym jednym miejscu to było wzbrónióne jeść. Na
stojce była kartka, a na ni napisane
„Jedzyni pod karóm wzbrónióne”.
No i idzie hawiyrz, podziwo se tak
na to: „Hm, jak przidzie sztajgier,
zaś bydzie po mnie wrzeszczoł”.
Siednie se na toczki, na kary, obrócił se ich, siednół se a jy. Teraz idzie
sztajgier, prawi: „Umicie wy czytać?”. – „A czymu bych nie umioł?”.
– „A widzicie, co tu je napisane?
Dyć tu je napisane, że jedzyni pod
karóm wzbrónióne” . – „Panie szajgier, dyć jo przeca siedzym na karze, a tu je przeca pisane, że pod
karóm je wzbrónióne”.
Opowiadała Emilia Doffkowa

Kopidoł Duda
Mieli my też w Orłowej kopidoła a
nazywoł sie Duda, wiycie. A ón tak
kopoł, kopoł a rod se wypił. Jednego razu go tyn zarzónd kierchowa zawołoł a prawióm mu: „Panie
Duda, troche płytki ty groby kopiecie”. A ón se tak poszkroboł za głowym, a prawi se: „Panowie, a uż mi
kiery uciyk?”.
Opowiadał Józef Podeszwa

d... a jak obkłodo tego osła, tak go
obkłodo. Idzie teraz ezenbak, dziwo se tak na niego, prawi: „Panie,
co to robicie? Zwirzata se nie smi
tyrać. Pieknie jdziete k niymu a
pohladźcie go. Domluwte mu a ón
pojedzie”. Stary Zorzycki odłożół
deske, idzie ku osłu a prawi se:
„Wiysz, ośle, przebocz. Jo nie wiedzioł, że mosz w Ostrawie ujca”.
Opowiadał Józef Podeszwa

W tramwalu

W kinie

Tym tramwalym z Karwinej do
Ostrawy godnie tych ludzi jeździło.
A tak też mówił chłop swoji połowicy: „Jadymy do Ostrawy. Trzeba tam bydzie cosi kupić”. Nó ja.
Zebrali pinióndze, cosi kupili, ale
chłop se popił porzóndnie. No i zaś
czakajóm na tyn tramwal, uż lezóm
do tego tramwala, a ta kónduktorka
mu prawi: „Ale z opicóm nie bierymy”. A ón prawi: „Widzisz, staro,
coch ci mówił: Zustóń dóma”.
Opowiadała Anna Słowikowa

Jedno małżyństwo szło do kina. A
groł se film wojyński. A óni, jak na
potwore, mieli na obiod fazole. No
i dziwajóm se, jak tam tyn film gro,
a teraz naroz baba prawi: „Ty, stary,
pódź sy mnóm do pola, mie strasznie puczy a brzuch mie boli”. – „Na
dyć nie bydź głupio, kaj tam pujdziesz. Tam je wojna, strzylajóm,
strzel se też”. Tóż baba posłechła,
se strzeliła. Za chwile tam woło
sómsiod: „Abo była bómba smrodlawo, abo do hajźla uderziło”.
Opowiadała Adela Dzikowa

Jak jechoł Zorzycki
do Ostrawy

W Karwine se żył stary Zorzycki a
chowoł se takigo oślika. Tramwajka jeździła do Ostrawy, ale ónymu
sie zdało: „Na tóż jo se zajadym z
oślikym pomalutku do Ostrawy”.
Jechoł, pogwizdowoł a jechoł, a
pogwizdowoł. Tak aż przijechoł do
Ostrawy na tyn most Sikorów. Siedzi se tak na tym wozie, naroz osieł
se cofnół, nie pojedzie dali. Starego Zorzyckigo to nagniywało, sloz
z tego woza, wzión te deske spod

O farorzu a kościelnym
Farorz z kościelnym se spowiadali.
A tyn farorz śpiywo przi tym ołtorzu: „Gdo mi chodzi na to wino?”.
A kościelny prawi: „Farorziczku,
ale tu nic nie słychać. Nie chcecie
wierzić? Pódźcie se posłechnóć”.
Tak szoł farorz tam. Wymiynili se
to. No a teraz tyn kościelny prawi:
„A gdo mi chodzi za mojóm babóm?” – „No mosz prowde, tu nic
nie słychać”.
Opowiadała Adela Dzikowa

NASZE KOCHANE ZWIERZAKI
Bardzo się cieszymy, że nasza nowa rubryka cieszy sie coraz większą popularnością. Na e-maila wolff@glos.live przychodzą kolejne opisy
i zdjęcia waszych czworonożnych przyjaciół. Poniżej prezentujemy kolejne dwa.
KRTKA (fot. 1)
Nasza kotka Krtka ma półtora roku. Kiedy
miała pół roku, nie wiadomo gdzie, złamała
prawą tylną łapkę. W domu nastał smutek.
Kto tylko potrafił i mógł, pomagał jej pokonywać nieznośną boleść. Dziś jest już w porządku, prawie jej to nie przeszkadza, tylko
trochę kuleje. Po polowaniu na myszki i zabawie, zawsze jak widzi kogoś odpoczywającego na kanapie, od razu się kładzie obok
niego. Kiedy jej słonko świeci w oczy, lubi
przytykać je łapką. Jest dla nas tak samo
opiekuńczą towarzyszką, jak my byliśmy dla
niej w czasie jej okaleczenia.
Czytelnik Władysław

Mruczek to mój dwuletni kot, którego w
domu wszyscy kochają. Przyniósł nam go sąsiad, od razu mruczał, dlatego otrzymał imię
Mruczek. Ma rudo-białą sierść, duże żółte
oczy i jest prawdziwym drapieżnikiem. Już
jako mały kociak łapał w jeden dzień nawet
kilka myszy i przynosił je do domu, żeby się
pochwalić. Wskakiwał nam do basenu, a raz
próbował wejść do domu przez wąską szparkę w oknie i musieliśmy go ratować.
Teraz jest dorosły i rano odprowadza nas
do szkoły. Jak wracamy z bratem, to grzecznie na nas czeka przed domem. Jest bardzo
ciekawski, lubi się przytulać i pieścić. Lubimy go i nie zamienilibyśmy go na innego.
Cały czas wnosi harmonię do naszego domu.
Izabela Badura

Dzieła,
teksty i konteksty
„N

ajokrutniejszy miesiąc to kwiecień” – przekonywał w „Ziemi jałowej” Thomas Stearns Eliot. Gdy to pisał,
chodziło mu o uniwersalne zjawiska związane z nastaniem wiosny, a nie na przykład o to, że właśnie w kwietniu urodził
się Adolf Hitler. To oczywista konstatacja,
wszak Hitler był w 1922 zaledwie mało
komu znanym monachijskim awanturnikiem, zaś samobójczej śmierci Führera w
kwietniu 1945 roku nikt przewidzieć nie
mógł. Co innego wiersz Wisławy Szymborskiej „Pierwsza fotografia Hitlera” („A
któż to jest ten mały dzidziuś w kaftani
ku?/Toż to mały Adolfek, syn państwa Hi
tlerów!...”), tak, to były wersy o przyszłym
Führerze. Ale przecież, tak naprawdę,
wiersz ten mówi nam coś o nieprzewidywalności człowieczego losu.
Dobra, dzisiaj będzie o meandrach interpretacji – nie tylko poezji zresztą. Zacznijmy od malarstwa.

I
Dzieło sztuki można po prostu używać –
na przykład obraz może być potraktowany
jako ozdoba salonu. Można także je interpretować, poświęcając im uczone analizy.
(Odpowiada temu w uproszczeniu różnica
pomiędzy „użyciem” w rozumieniu Richarda Rorty’ego i interpretacją według
Umberto Eco). W pierwszym przypadku,
tj. „używania” obrazu, ten może pozostawać dla właściciela zupełną enigmą – ot,
po prostu, reprodukcja wydawała się odpowiednia do koloru nowo pomalowanej
ściany. Jednak w drugim przypadku, kiedy obraz się interpretuje, warto coś o nim
wiedzieć. Ot, warto choćby wiedzieć o jakim obrazie się mówi czy pisze. Niemożliwe, by pomylić się w tak fundamentalnej
sprawie? Wspominałem już w którymś z
felietonów, jak to w powieści „O pięknie”
Zadie Smith opisuje taką właśnie pomyłkę
specjalisty. Ów uczony polemizując pomylił dwa obrazy. I doczekał się morderczej
riposty: „Nawet mimo wyjątkowej słabości
wysuniętych argumentów całość byłaby
znacznie bardziej przekonywująca, gdyby
mój krytyk wiedział o jakim obrazie była
mowa. Przedmiotem jego ataku jest »Autoportret« z 1629 roku, który znajduje się
w Monachium. Na nieszczęście dla mojego krytyka ja w swoim artykule napisałem
jasno, że omawiany obraz to »Autoportret«
z koronkowym kołnierzem z tego samego
roku, obraz który należy do zbiorów muzeum w Hadze”.

II

MRUCZEK (fot. 2)

1

2

Joanna Jurgała-Jureczka

Przypomniałem przypadek nieuważnego
interpretatora Rembranta dla zarysowania kontekstu innych, w jakiś sposób podobnych przypadków. Niezrównany dla
wielu (nieznośny dla wielu innych) Rowan
Atkinson w filmie „Jaś Fasola. Nadciąga
totalny kataklizm” (1997) gra człowieka,
który opacznie brany jest za wybitnego
specjalistę z zakresu historii sztuki najnowszej. I tak się składa, że musi wygłosić
krótką mowę o obrazie Jamesa McNeilla Whistlera, „Matka”. Przyznam, że nie
umiem się oprzeć pokusie przytoczenia
tego niezwykle udanego wystąpienia w
całości: „– Witam, jestem dr Fasola, na to
wygląda. Moim zadaniem jest siedzieć i
patrzeć na obrazy (BRAWA). Zatem… Czego się nauczyłem i co mogę wam powiedzieć o tym obrazie? No cóż… Po pierwsze

– jest całkiem spory. I świetnie. Bo gdyby
był mały… No wiecie… Mikroskopijny…
mało kto mógłby go dostrzec, a to byłoby
fatalnie. Po drugie… A zbliżam się już do
końca tej analizy obecnego tu obrazu… Po
drugie… Dlaczego opłacało się temu panu
(filantropowi, generałowi) wydać 50 mln
waszych amerykańskich dolarów na ten
właśnie portret? Odpowiedź brzmi… Ten
obraz wart jest takiej góry pieniędzy, ponieważ… jest to portret matki Whistlera.
A nauczyłem się w gościnie u mojego serdecznego druha, Davida Langleya i jego rodziny, że rodzina to bardzo ważna sprawa.
I chociaż pan Whistler doskonale zdawał
sobie sprawę, że to matka była koszmarną
starą klępą, której ktoś wetknął kaktus w
tyłek, ale nie porzucił jej. Ba, znalazł czas,
by namalować ten zadziwiający portret. To
nie jest zwykły obraz, to portret walniętej
starej raszpli, za którą syn świata nie widział. I to jest cudowne (OWACJE NA STOJĄCO)”.
No właśnie, pełny sukces. Jaś Fasola,
człowiek który nie miał zielonego pojęcia
o dziele amerykańskiego artysty, jakoś
wybrnął z sytuacji. A zdołał wybrnąć dlatego, bo człowiekiem który ofiarował 50
milionów dolarów za „Matkę” Whistlera
był przaśny trep, więc „fasolowa” interpretacja obrazu mu jak najbardziej pasowała;
reszta publiki zadowolona zaś była z tego,
że sponsor bije brawo, więc ochoczo biła
pianę razem z nim.

III
Pewnemu mojemu staremu znajomemu,
od lat prowadzącemu galerię, najwyraźniej przestał wystarczać obraz. Postanowił
zatem dodać doń krztynę poezji. I zamieścił na Facebooku mema – na obrazku zobaczyć można nieco rozmazaną, lecz przecież łatwo rozpoznawalną postać pewnego
polskiego polityka i fragment wiersza Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego: „Gdy
wieje wiatr historii/ludziom jak pięknym
ptakom/rosną skrzydła, natomiast/trzęsą
się skrzydła pętakom”. Post znajomego,
sądząc z komentarzy, spodobał się jego
wirtualnej publiczności. Zapytałem: –
„Ponieważ to utwór z roku 1953, to może
dopowiesz, kogo miał na myśli Poeta pisząc o pętakach, którym trzęsą się portki”.
Wykręcił się od odpowiedzi, pisząc „Ars
longa, vita brevis… poety” („Sztuka długa, życie krótkie”). I dodał jeszcze: „Poety
już nie, wiersz pozostał, a ponieważ jest
utworem artystycznym, nie wydawało
mi się konieczne wiązać go na zawsze z
konkretnym kontekstem”. No cóż, Gałczyński, wybitny poeta, żył niedługo, ale
długo zmagał się z demonami alkoholowego uzależnienia; jego wiersz, gdy brać
pod uwagę kontekst jego powstania, rzeczywiście wiele traci. Pochwałę stalinowskich czynowników, wykpiwanie ich ofiar
– trudno uznać za wyraz umiłowania wolności i niezależności… Chyba, że mojemu
staremu znajomemu posmakowała podziwiana w wierszu Gałczyńskiego „konieczność dziejowa”, która wynosi „właściwą”
postawę na wyżyny, a przeciwników strąca na, jak to w totalitarnej propagandzie
określano, „śmietnik historii”. Niektórym
rosną skrzydła, innym trzęsą się portki…
Jakiż klarowny przekaz – „swoi” biją wtedy brawo, więc można spokojnie bić pianę
dalej. I to z poczuciem dobrze spełnionego
obowiązku. 


Jak rękawiczka
K

iedy przyszedł po raz pierwszy do szkoły, jego uczniowie, górale zaśpiewali
mu: – Oj, maluśki, jako rękawicka. Czy to
prawda, nie wiem, ale wiem na pewno, że
był niewysoki. Matka zaprzyjaźnionego z
nim poety przyglądała mu się z troską.
– Czemu on taki drobiażdżek? – pytała i
koniecznie chciała go porządnie nakarmić.
A kiedy jadł, podobno podnosił do ust łyżkę takim gestem, jakby robił zupie wielki honor i uprzejmość.
Trzymał się prosto, dumnie zadzierał
głowę. Właśnie do niego, jak ulał pasowało
określenie: – Jakby kij połknął.
Mówiono o nim: sztywny i nietolerancyjny, dumny i przekonany o swoim talencie.
Kiedy zmarli Reymont i Żeromski, powiedział koledze: – Chwila jest doniosła, ubyły
dwie wielkie kolumny literatury polskiej.
Najwyższy czas, abyśmy skupili się w sobie
i dali wybitne dzieła, na które czeka społeczeństwo!
Miał wtedy dwadzieścia cztery lata i był
jeszcze studentem krakowskiego „Ujotu”.
A kiedy nieskromny artysta Julian Przyboś skończył studia, został belfrem.
Fot. ARC

•••
Mówiono o nim: sztywny i nietolerancyjny, dumny
i przekonany o swoim talencie. Kiedy zmarli Reymont
i Żeromski, powiedział koledze: – Chwila jest doniosła, ubyły
dwie wielkie kolumny literatury polskiej. Najwyższy czas,
abyśmy skupili się w sobie i dali wybitne dzieła, na które
czeka społeczeństwo!
•••
Nie doceniał Kasprowicza i Wyspiańskiego,
omijał „Skamandrytów”, a zachwycał się Kazimierzem Przerwą-Tetmajerem. Nie znosił
futurystów. Bruno Jasieński, jego zdaniem,
to zwyczajny ignorant. Wyśmiewał turpistów (którym sam zresztą wymyślił nazwę),
lekceważył Czesława Miłosza i Ernesta Brylla. Powiedział mu wprost, że nie powinien
zostać poetą. Napisał pracę magisterską o
Mickiewiczu i choć krytykował chętnie i
często klasyków, Mickiewicza oszczędził, a
nawet lubił i cenił.
Czy mieli ze sobą coś wspólnego panowie
z różnych światów i różnych epok? Mieli. Pisarze wyrastający ponad przeciętność byli
nauczycielami na prowincji.
I proszę się nie zżymać, że Cieszyn nazwałam prowincją, bo to pieszczotliwe określenie nadał miastu także i wybitny uczeń Przybosia, Kornel Filipowicz.
Kochana, dumna prowincja, ze wszystkimi zaletami i słabostkami żyła w jego pamięci, sercu i opowiadaniach długo, choć był tu
też, jak Przyboś, nie na zawsze.

•••
Kowno było miejscem zesłania młodego
Adama Mickiewicza. Miejscem, z którego
chciał uciec. Po pierwsze, nie miał ochoty
nikogo niczego uczyć. A po drugie, już na
pewno nie na prowincji. „Zakute łby żmudzkie” (to jego określenie) kazano mu edukować i oświecać, a on się męczył tak bardzo,
że kiedy wracał do domu, „prawie zawsze
zgryziony albo niesfornością, albo, co czę-

ściej, tępością uczniów”, leżał parę godzin
rozważając, czy się rozpić, czy powiesić.
Ani jedno, ani drugie – na szczęście – bo
wygnanie osłodziła mu w porę śliczna Karolina, żona lekarza powiatowego, którą zachwycił się, kiedy z wdziękiem pochylona
nad samowarem, parzyła herbatę.

•••
Przyboś w swoim cieszyńskim mieszkaniu
pomalował sufit na czarno, może dlatego,
że współgrał z jego nastrojem, i posłusznie
przychodził do pracy. W klasie siadał na katedrze, opierał łokcie o blat, a brodę o splecione dłonie. I on, „maluśki jako rękawiczka”, królował. Dodajmy, że dawniej powaga
profesora wzmocniona była podwyższeniem, na którym stało jego biurko i krzesło.
Wszystko to jakby stworzone w sam raz dla
Przybosia.
Czasem jednak schodził z wyżyn i zapraszał na spacer wzdłuż Olzy. Z wybranymi
prowadził sokratejskie rozmowy. Niepozornej postury wówczas nie dało się ukryć, ale
za to wiedział, że idą obok jego wielbiciele,
a raczej wielbiciele jego talentu. Kornel Filipowicz nie zadzierał głowy, żeby spojrzeć
na swojego nauczyciela, wręcz przeciwnie. A
ponieważ był nie tylko bardzo wysoki, ale i
bardzo inteligentny, więc w małym nauczycielu widział wielkiego artystę.
I razem szli, choć trudno było trafić w
gwałtownie zmieniający się rytm kroków
Przybosia. Nawet spacerowanie z nim było
niekonwencjonalne. Wolno, wolno, wolno i
nagle, niespodziewane przyspieszenie. Tylko ten uczeń, który za nim nadążył, mógł
przewyższyć mistrza. 
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Młody Piłsudski
Sobota 25 kwietnia, godz. 20.45

PIĄTEK 24 KWIETNIA
7.00 Czy wiesz, że... 7.05 Gwiezdny
Pirat. Gwiezdny Pirat 8.00 Pytanie
na śniadanie 11.35 Na sygnale. Uwięzieni 12.15 Wiadomości 12.30 Wilnoteka 12.50 Polonia 24 13.10 Co dalej?
Przyszłość Unii Europejskiej 13.25
Życie nad rozlewiskiem (s.) 14.15 Kulisy serialu „M jak miłość” 14.20 M jak
miłość (s.) 15.15 Wiadomości 15.30 M
jak miłość (s.) 16.30 Korona królów
- taka historia… 17.00 Domisie (dla
dzieci) 17.20 Historia na ten czas. Kazimierz Ożóg 17.30 Teleexpress 17.55
Teściowe i synowe. Kto tu rządzi?
18.25 Okrasa łamie przepisy. Hutnicza rewolucja w polskiej kuchni 18.55
Wszystko przed nami 19.25 Magazyn
z Ameryki 19.45 Dobranocka 20.00
Wiadomości, pogoda, sport 20.45 Na
dobre i na złe (s.) 21.35 Koronawirus
- poradnik 21.45 Polonia 24 22.05 Co
dalej? Czy lekarze będą rządzić światem? 22.25 Życie nad rozlewiskiem
(s.) 23.10 Focus on Poland 23.30 Kabaret za kulisami. Kultowość.

SOBOTA 25 KWIETNIA
7.05 W pustyni i w puszczy 8.00 Pytanie na śniadanie 11.20 Polonia 24
11.40 Co dalej? Czy lekarze będą rządzić światem? 12.00 Życie nad rozlewiskiem (s.) 12.50 Ojciec Mateusz 22
(s.) 13.40 Na dobre i na złe (s.) 14.35
Program publicystyczny 15.05 Muszelki Wigier 2019 15.40 Wolny Ekran
16.00 Kulturalni PL 17.00 Słownik
polsko@polski 17.30 Teleexpress
17.55 M jak miłość (s.) 18.45 Szansa na
sukces. Opole 2020 19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomości, pogoda, sport
20.45 Młody Piłsudski 21.40 Ośmiu
wspaniałych 22.30 Program publicystyczny 23.00 Pożegnanie z Marią.

NIEDZIELA 26 KWIETNIA
7.05 W pustyni i w puszczy 8.00
Pytanie na śniadanie 8.40 Polska
z Miodkiem. Konin, Licheń, Turek
8.55 Pytanie na śniadanie 11.50 Między ziemią a niebem 12.00 Regina
Coeli 12.15 Między ziemią a niebem
12.45 #zostanwdomuzBogiem 13.00
Transmisja mszy świętej z katedry
Wniebowzięcia NMP i św. Wojciecha
w Gnieźnie 14.35 Lalka. Dusza w letargu 16.00 Powroty (mag.) 16.30 Leśniczówka (s.) 17.30 Teleexpress 17.55
M jak miłość (s.) 18.50 Przyrodnik
na tropie. Dąb 19.15 Czy wiesz, że...
19.25 Nela Mała Reporterka. Tajemniczy świat oceanu 19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomości, pogoda, sport
20.45 Zniewolona 21.40 Niedziela z...
Adamem Strugiem 22.30 Program
publicystyczny 23.00 Mój rower.

PONIEDZIAŁEK 27 KWIETNIA
6.55 Figu Migu. Pod poduszką 7.05
Gwiezdny Pirat. Pułapka 8.00 Pytanie na śniadanie 11.35 Barwy szczęścia (s.) 12.05 Rok 1920. Kalendarium
12.15 Wiadomości 12.30 Magazyn z
Ameryki 12.50 Kulturalni PL 13.50
Program publicystyczny 14.20 Młody
Piłsudski 15.15 Wiadomości 15.30 Patron pojednania 16.00 Cafe piosenka
16.30 Korona królów 17.00 Zwierzaki
Czytaki 17.15 Figu Migu. Pod podusz-

ką 17.30 Teleexpress 17.55 Teściowe i
synowe. Kto tu rządzi? 18.20 Miasto
zakochanych 18.55 Barwy szczęścia
(s.) 19.25 Nad Niemnem 19.45 Baw się
słowami. Ubrania 20.00 Wiadomości, pogoda, sport 20.45 O mnie się
nie martw 11 21.45 Polonia 24 22.05
Co dalej? Przyszłość szkolnictwa artystycznego 22.25 Życie nad rozlewiskiem (s.) 23.10 Focus on Poland
23.30 Marzyciel. Kornel Morawiecki.

WTOREK 28 KWIETNIA
7.05 Gwiezdny Pirat. Pościg 8.00 Pytanie na śniadanie 11.35 Barwy szczęścia (s.) 12.15 Wiadomości 12.30 Nad
Niemnem 12.50 Polonia 24 13.10 Co
dalej? Przyszłość szkolnictwa artystycznego 13.25 Życie nad rozlewiskiem (s.) 14.20 O mnie się nie martw
11 15.15 Wiadomości 15.30 Marzyciel.
Kornel Morawiecki 16.30 Korona
królów 17.00 W krainie baśn 17.20
Podwodne ABC. Mistrzowie podwodnego kamuflażu 17.30 Teleexpress
17.55 Teściowe i synowe. Kto tu rządzi? 18.25 Przystanek Zaolzie 18.40
Pod Tatrami 18.55 Barwy szczęścia
(s.) 19.25 Magazyn z Wysp 19.45 Baw
się słowami. W co się ubrać? 20.00
Wiadomości, pogoda, sport 20.45
Ojciec Mateusz 22 (s.) 21.45 Polonia
24 22.05 Co dalej? Cyfrowa dyktatura 22.25 Życie nad rozlewiskiem (s.)
23.10 Focus on Poland 23.30 Ocaleni.

Polonia
niesie pomoc

Bezpiecznie i stylowo
Wyłącznie w ośmioosobowych grupach, z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności, trenują w tym
tygodniu pierwszoligowi piłkarze. Futbol, ten w profesjonalnej postaci, jest ostatnim sportem zespołowym, który
w naszym kraju jeszcze nie spisał sezonu 2019/2020 na straty. Co zatem nowego w zespole MFK Karwina?

Ministerstwo Spraw Zagranicznych uruchomiło akcję
„Polonia4Neighbours”. W jej ramach będzie wspomagać projekty
oraz aktywność Polonii, wspierając ﬁnansowo jej działania
pomocowe oraz promując polonijną solidarność społeczną
w środowiskach lokalnych. – Ten nadzwyczajny czas wymaga od
nas nadzwyczajnych postaw i działań. Potrzebujemy szczególnej
solidarności społecznej i pomagania sobie nawzajem – stwierdza
wiceminister spraw zagranicznych, Szymon Szynkowski vel Sęk.

ŚRODA 29 KWIETNIA
7.00 A to polski właśnie… Czym się
różni ważenie od warzenia? 7.05
Gwiezdny Pirat. Ostatnia tajemnica
7.30 Słoneczna włócznia. Tajemnicze
odkrycie 8.00 Pytanie na śniadanie
11.35 Barwy szczęścia (s.) 12.15 Wiadomości 12.30 Magazyn z Wysp 12.50
Polonia 24 13.10 Co dalej? Cyfrowa
dyktatura 13.25 Życie nad rozlewiskiem (s.) 14.20 Ośmiu wspaniałych
15.15 Wiadomości 15.30 Polskie 100
lat. Ustanowienie systemu komunistycznego w Polsce 16.30 Korona królów 17.05 A to polski właśnie… Czym
się różni ważenie od warzenia? 17.10
Nela Mała Reporterka. Tajemniczy
świat oceanu 17.30 Teleexpress 17.55
Teściowe i synowe. Kto tu rządzi?
18.25 Reportaż 18.55 Barwy szczęścia
(s.) 19.25 Kierunek Zachód 19.45 Baw
się słowami. Rodzina 20.00 Wiadomości, pogoda, sport 20.45 Echo serca 2 21.45 Polonia 24 22.05 Co dalej?
Co dalej z naszą prywatnością? 22.25
Życie nad rozlewiskiem (s.) 23.10 Focus on Poland 23.30 Polskie 100 lat.
Ustanowienie systemu.

CZWARTEK 30 KWIETNIA
7.05 Słoneczna włócznia. Artur 8.00
Pytanie na śniadanie 11.35 Barwy
szczęścia (s.) 12.15 Wiadomości 12.30
Kierunek Zachód 12.50 Polonia 24
13.10 Co dalej? Co dalej z naszą prywatnością? 13.25 Życie nad rozlewiskiem (s.) 14.20 Echo serca 2 15.15
Wiadomości 15.30 Szansa na sukces.
Opole 2020 16.30 Korona królów
17.05 Zaczarowany świat 17.20 Rok
1920. Kalendarium 17.30 Teleexpress
17.55 Teściowe i synowe. Kto tu rządzi? 18.25 Wschód 18.55 Barwy szczęścia (s.) 19.25 Wilnoteka 19.45 Baw się
słowami. Wygląd 20.00 Wiadomości,
pogoda, sport 20.45 Miasto skarbów. Patek Gondolo 21.45 Polonia
24 22.05 Co dalej? Kościół w czasach
pandemii 22.25 Życie nad rozlewiskiem (s.) 23.10 Focus on Polan 23.30
Miasto zakochanych.
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ak informuje polskie MSZ,
organizacje polonijne, środowiska harcerskie i szkolne, a
także duszpasterstwo przyłączają
się do inicjatyw lokalnych lub podejmują własne, by służyć innym.
Na przykład Kongres Polonii Kanadyjskiej wezwał wszystkie organizacje do wspierania sąsiadów i
niesienia pomocy. – Polonia organizuje wyjazdy do osób starszych
czy organizuje pomoc w zakupach
i transporcie żywności. W Niemczech wolontariusze Polskiej Misji

Katolickiej organizują pomoc w lokalnym środowisku, w tym dyżury
kryzysowe. Z kolei na Islandii Polacy organizują akcję pomocową dla
tamtejszej służby zdrowia, w tym
ratownictwa medycznego. Z pozytywnym odzewem spotkał się apel
ambasadora RP do rodaków mieszkających na Islandii, którzy mają
wykształcenie medyczne – lekarzy,
pielęgniarek, farmaceutów i ratowników medycznych – a niepracujących obecnie w swoim zawodzie,
aby zgłosili się do pomocy w sek-

torze służby zdrowia – informuje
w specjalnym komunikacie biuro
rzecznika prasowego MSZ, podkreślając jednocześnie, że w walkę z
pandemią zaangażowana jest duża
liczba polskich lekarzy zatrudnionych w szpitalach na całym świecie.
Dlatego Ministerstwo Spraw
Zagranicznych wyraża podziękowania wszystkim rodakom zaangażowanym w niesienie pomocy
na świecie i zachęca do włączania
się do akcji „Polonia4Neighbours”.
(wik)

Laptopy dla dzieci
w Kazachstanie
N

iesienie pomocy najbardziej
potrzebującym to podstawa
nie tylko w czasach szalejącego na
całym świecie koronawirusa. Zespół Fundacji Książąt Lubomirskich
na czele z prezesem Fundacji, Janem Lubomirskim Lanckorońskim,
nawiązując do rodowych tradycji
pomocy Polakom na Wschodzie,
wsparł ubogie dzieci dotknięte przez
panującą obecnie pandemię.
Mając na względzie dobro dzieci
oraz realizując statutowe cele Fundacja Książąt Lubomirskich zakupiła i podarowała laptopy polskim
dzieciom z Kazachstanu. Poniżej
zamieszczamy oficjalny list Fundacji Książąt Lubomirskich, nadesłany do redakcji „Kuriera Galicyjskiego”, gazety Polaków na Ukrainie.

„Tradycyj ne nauczanie
szkolne
zostało
zastąpione
e-learningiem.
Niestety nie
każdy uczeń
był przygotowany na taką
zmianę. Brak
sprzętu komputerowego
uniemożliwił
zdalną naukę.
Miło nam poinformować, iż 13 kwietnia sprzęt, wraz z transportem 100
tysięcy masek ochronnych, dotarł
do Kazachstanu. Wierzymy, że podczas tego trudnego dla wszystkich

Janusz Bittmar

K

arwiniacy, po złagodzeniu
restrykcji obowiązujących
od 12 marca wraz z wprowadzeniem stanu wyjątkowego
w Republice Czeskiej, z domowej
kwarantanny, w trakcie której byli
rozsiani po różnych zakątkach kraju, wrócili jak jeden mąż nad Olzę.
Władze UEFA (Europejskiej Federacji Piłkarskiej) nalegają, żeby
poszczególne federacje piłkarskie
zrobiły wszystko, aby dokończyć
rozgrywki krajowe. W Belgii, gdzie
z powodu epidemii koronawirusa profesjonalne rozgrywki zakończyły się przedwcześnie, tego
scenariusza już nie uda się zrealizować. W Czechach wisielczy
termin, w którym można byłoby
wznowić przerwane w marcu rozgrywki w Fortuna Lidze i FNL, to
8 czerwca. Pod warunkiem, że mecze będą się odbywały również w
lipcu, przeznaczonym tradycyjnie
na wakacyjny wypoczynek. Nad
Olzą zdają sobie sprawę z tego, że
ten wariant jest najbardziej prawdopodobny. – Właśnie pod kątem
8 czerwca ustawiliśmy nasz plan
treningowy. Zobaczymy, co z tego
wyniknie, bo nikt z nas wcześniej
nie miał doświadczenia z treningami w tak restrykcyjnych warunkach – powiedział „Głosowi” Juraj
Jarábek, szkoleniowiec MFK Karwina.
Pierwsze zajęcia na rezerwowym
boisku na Bażantnicy prowadzili
asystenci słowackiego szkoleniow-

czasu komputery pomogą uczniom
w domowym nauczaniu oraz w
utrzymywaniu kontaktów z rówieśnikami i rodziną”.
Opr. jb

ca, Petr Mašlej i Marek Bielan, a
wszystko z powodu kwarantanny, której musiał poddać się Juraj
Jarábek. – Nie złapałem koronawirusa, ale po prostu muszę zostać
w czterech ścianach w Karwinie,
bo obowiązuje mnie czternastodniowa kwarantanna po powrocie
ze Słowacji – stwierdził Jarábek.
W identycznej sytuacji znaleźli się
również piłkarze – Dávid Guba,
Martin Bukata, Matúš Čonka i
trener bramkarzy, Branislav Rzeszoto. Z kolei jeden z najbardziej
doświadczonych słowackich zawodników w kadrze Karwiny, Marek Janečka, włączył się do zajęć

zaraz w poniedziałek, podobnie
jak inni kluczowi obcokrajowcy w
zespole. Dobrym humorem tryskał
jak zawsze Adriel Ba Loua, a sekundowali mu dzielnie Gigli Ndefe i
Abdulrahman Taiwo. Nigeryjski
napastnik Abdulrahman Taiwo na
wstępie pierwszego treningu założył na głowę czarną chustę w stylu
Piratów z Karaibów. Humor zresztą
nie opuszczał piłkarzy również w
pozostałych dniach.
– Po minach zawodników widzę, że stęsknili się za futbolem
– stwierdził Petr Mašlej, który
również w środę pod nieobecność
Juraja Jarábka prowadził zajęcia

ne podania. Nie można rozegrać
tradycyjnego sparingu, a więc
musimy sobie radzić w inny sposób. Zresztą identyczna sytuacja
panuje we wszystkich pozostałych
klubach w Fortuna Lidze – powiedział nam Januszek. – Po treningu wszyscy piłkarze swoje kroki
kierują do samochodów i wracają
do domu. Zabronione jest korzystanie z usług masażysty, przebywanie w większej grupie pod
prysznicami, nie wspominając o
popularnych luźnych pogaduszkach przed stadionem. Stosujemy
się do zaleceń epidemiologów –
podkreślił Januszek.
O tym, czy ten sezon uda się jeszcze uratować, zadecydują najbliższe dni. Kluczowy będze bowiem
nie entuzjazm samych piłkarzy i
kibiców, a odgórna decyzja epidemiologów. Jeśli profesjonalne rozgrywki ruszą w czerwcu, to na pewno bez widzów na trybunach. Pod
znakiem zapytania stoi natomiast
sugerowana przez epidemiologów
liczba osób, które mogą uczestniczyć – aktywnie i biernie – w meczu ligowym na stadionie. Obecnie
ta liczba wynosi 50, ale wszyscy,
którzy poruszają się w piłkarskim
świecie, zdają sobie sprawę z tego,
że z taką grupą nie można zorganizować spotkania w Fortuna Lidze,
ani też w drugiej najwyższej klasie
– FNL. Niewykluczone więc, że po
negocjacjach z Ligową Asocjacją
liczba 50 zostanie zamieniona na
100, a idealnie byłoby 200 osób
obecnych na stadonie.


Martin Bajčičák
następcą Aleksandra Wierietielnego
D

Zdjęcia: ARC

● Nigeryjski napastnik Abdulrahman
Taiwo założył na głowę czarną chustę w
stylu Piratów z Karaibów. Fot. mfkkarvina

wsp ólnie
z
Markiem Bielanem. Od
połowy
t yg o d n i a
karwiniacy wykorzystują
do treningów
już
dwa boiska – Bażantnicę
i Kovonę.
– Dla nas
to
duży
plus, bo
oba
boiska znajdują się w
sąsiedztwie,
co
pozwala
na w miarę łatwą koordynację zajęć w kilku grupach równocześnie
– ocenił zaistniałą trudną sytuację
asystent głównego szkoleniowca,
Marek Bielan. Do wczoraj treningi
odbywały się bez zakłóceń, nikt
też nie narzekał na kłopoty ze
zdrowiem. Obserwujący wszystkie
zajęcia Adam Januszek, rzecznik
prasowy karwińskiego klubu, w
rozmowie telefonicznej z „Głosem” podkreślił, że treningi tak są
pomyślane, żeby zminimalizować
niebezpieczeństwo ewentualnych
kontuzji. – Trenerzy zalecili graczom głównie ćwiczenia nastawione na technikę, drybling, dokład-

o zmiany na stanowisku trenerskim doszło w polskiej kadrze kobiet w biegach narciarskich.
Długoletniego trenera Justyny Kowalczyk, Aleksandra Wierietielnego, zmienił były słowacki zawodnik Martin Bajčičák. Główne słowo
w wytypowaniu kandydata, który
przejąłby pałeczkę po Wierietielnym, należało do Justyny Kowalczyk.
– To dla mnie wielka szansa na
wykazanie się. Zastępuję bowiem
znakomitego trenera – stwierdził
Bajčičák. – Trenera Wierietielnego
i Justynę Kowalczyk poznałem już
wiele lat temu. Wiem, że to najwyższa światowa półka. Oczywiście
mam pewne doświadczenie, bo teraz byłem trenerem sióstr Pauliny
i Ivony Fialkowych, które zajmują
się biathlonem. Obie uzyskiwały
dobre wyniki. Wierzę więc, że będę
też w stanie zastąpić w polskiej
kadrze trenera Wierietielnego –

zapewnił Słowak. Dużym wyzwaniem dla Bajčičáka będzie prowadzenie utalentowanych medalistek
młodzieżowych mistrzostw świata,
Izabeli Marcisz i Moniki Skinder.
– Macie młodą i perspektywiczną drużynę. To na pewno będzie
dla mnie wielkie wyzwanie. Nie
tylko dlatego, że oczekujecie dobrych wyników zdolnych juniorek
także w gronie seniorów, ale też
dlatego, że zastępuję tak dobrego
trenera – zaznaczył Bajčičák w rozmowie z Onet.pl.
Nowy szkoleniowiec kobiecej
kadry jest znaną postacią w biegach narciarskich. W 1996 roku w
Asiago, mając już na swoim koncie
jeden występ w Pucharze Świata,
został wicemistrzem świata juniorów. W gronie seniorów trzykrotnie
stawał na podium Pucharu Świata,
z tego raz na najwyższym – 12 lutego 2005 roku w Reit im Winkl. W
karierze zaliczył aż pięć zimowych

igrzysk olimpijskich, od Nagano po
Soczi, a najlepiej spisał się w Turynie 2006 (8. miejsce). Bajčičák z
korzystnej strony reprezentował
Słowację również w mistrzostwach
świata. W 2005 roku w Oberstdorfie
otarł się o podium w biegu łączonym, zajmując ostatecznie czwartą
lokatę.
Martin Bajčičák jest trzecim
obcokrajowcem w roli trenera
polskiej kadry w strukturach Polskiego Związku Narciarskiego. W
zeszłym roku stery męskiej drużyny biegaczy przejął Czech Lukáš
Bauer, a kadrę skoczków prowadzi
Michal Doležal. – Umowa z Martinem Bajčičákiem ma obowiązywać przez dwa najbliższe sezony –
poinformował sekretarz PZN, Jan
Winkiel. Jak dowiedział się „Głos”,
w najlepszym interesie związku
leży ścisła współpraca pomiędzy
kobiecą a męską kadrą biegaczy.
(jb)

● Martin Bajčičák: To na pewno będzie dla mnie wielkie wyzwanie. Fot. ARC
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I N F O R M AT O R
Po cieszyńsku dopiero za rok
XXVI

Przegląd Cieszyńskiej Pieśni Ludowej
to kolejna impreza, której w tym roku
nie będzie. O jej odwołaniu zdecydowali organizatorzy, Polskie Towarzystwo Artystyczne „Ars Musica” oraz
Centrum Pedagogiczne dla Polskiego
Szkolnictwa Narodowościowego w
Czeskim Cieszynie, po konsultacji
z nauczycielami. – Przegląd został
zaplanowany na 13 maja. W sytuacji, jaka panuje obecnie, oczywiście
nie może się odbyć. Po rozpatrzeniu
wszystkich za i przeciw doszliśmy do

wniosku, że nie będziemy go organizować w terminie zastępczym. Krótko mówiąc, jego 26. edycja odbędzie
się dopiero za rok – wyjaśnił „Głosowi” prezes PTA „Ars Musica”, Leszek
Kalina.
Przegląd Cieszyńskiej Pieśni Ludowej jest imprezą konkursową, która
stawia na autentyczny folklor cieszyński oraz umiejętności śpiewacze.
Co roku uczestniczą w nim dziesiątki
wykonawców indywidualnych oraz
grupowych w wieku od przedszkola
po szkołę średnią.
(sch)

M

 - biegle (w mowie i piśmie) posługuje się językiem czeskim oraz komunikatywnie w języku polskim,
 - swobodnie porusza się w nowoczesnych mediach (Internet, media społecznościowe, aplikacje itp.)
 - jest otwarta i lubi kontaktować się z ludźmi,
 - posiada samodyscyplinę, aby skutecznie samodzielnie pracować i realizować
cele
CV proszę wysyłać drogą mailową na adres: l.siciarz@cyfrowafoto.com
www.cyfrowafoto.com

GŁ-220

Z szacunkiem i smutkiem w sercach wspominają najbliżsi.
GŁ -223

Kto kochał, nie zapomni,
kto znał, niechaj wspomni.
Dnia 22 kwietnia 2020 minęła trzydziesta rocznica
śmierci naszego Nieodżałowanego i Kochanego

• Przegląd Cieszyńskiej Pieśni Ludowej to najlepsza lekcja folkloru. Fot. BEATA SCHÖNWALD

śp. MUDr. JÓZEFA KRZYWONIA

lekarza, poety i społecznika z Czeskiego Cieszyna
O chwilę wspomnień i modlitwę proszą syn Piotr, córka
Ewa i zięć Franuś z rodzinami.
GŁ-215

ŻYCZENIA

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

OFERTA PRACY
POLSKIE GIMNAZJUM im. Juliusza
Słowackiego w Czeskim Cieszynie
zatrudni od 1. 9. 2020 na skrócony
etat nauczyciela chemii. Praktyka
pedagogiczna oraz znajomość języka czeskiego mile widziana. Nauka
przebiega w języku polskim. CV
proszę przesyłać na info@gympol.
cz albo składać osobiście w sekretariacie szkoły (godziny urzędowe po,
śr 8.00-12.00). Bliższe informacje
można uzyskać pod numerem telefonu +420 604 859 677 albo +420
737 230 442.

GŁ-206

OFERTY

Dnia 25 kwietnia 2020 obchodzi 80. rocznicę urodzin

pani ANNA SZTURCOWA
z Bystrzycy

Z tej okazji najwspanialsze życzenia zdrowia, szczęścia,
radości z każdego dnia, wszelkiej pomyślności oraz
błogosławieństwa Bożego składają synowie Edward
i Eugeniusz z rodzinami.
GŁ-218

Dnia 23 kwietnia minęło 20 lat od chwili, gdy na zawsze
odeszła nasza Kochana Mama, Teściowa i Babcia

śp. ANNA KUDLAČÍK

niezapomniana i stale kochana pozostaje w naszych
myślach i sercach
Córka Janina z mężem Rudolfem oraz wnuki Halina
i Jerzy z rodzinami.
GŁ -222

25 kwietnia minie 7. rocznica śmierci

24 kwietnia obchodzi swój jubileusz życiowy – 90. urodziny

śp. ZOFII WŁOSOKOWEJ

pan RUDOLF POPIOŁEK

O chwile wspomnień proszą mąż z dziećmi i wnukami.

z Hawierzowa-Szumbarku,
długoletni prezes szumbarskiego Koła PZKO,
były członek ZG PZKO,
aktywny i niestrudzony działacz naszej organizacji
Dziś z okazji Jego Jubileuszu, życzymy Mu zdrowia, pogody ducha i tego,
co się radością nazywa.
Zarząd i członkowie MK PZKO Szumbark.
GŁ-219

GL-225

NEKROLOGI
Z niezmiernym bólem w sercu zawiadamiamy wszystkich krewnych, przyjaciół i znajomych, że 22 kwietnia
2020 na zawsze od nas odszedł w wieku 85 lat nasz Kochany Ojciec, Dziadek, Pradziadek

WSPOMNIENIA

śp. JAN MALIK
z Dąbrowej

Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbędzie się we wtorek
28. 4. o godz. 13.00 w sali obrzędów pogrzebowych
w Karwinie-Raju. Zasmucona rodzina.
GŁ-230

Dnia 26 kwietnia br. minie 1. rocznica,
kiedy odeszła od nas na zawsze nasza
Kochana

śp. mgr ALICJA
BARTULCOWA

Nie zmarł ten, kto w sercach żyje...

z Orłowej-Lutyni

W głębokiej żałobie zawiadamiamy wszystkich krewnych, znajomych i przyjaciół, że w dniu 19. 4. 2020
zmarł nagle w wieku 43 lat nasz Najdroższy Syn, Mąż,
Ojciec, Brat, Szwagier i Zięć

zaś 18 kwietnia upłynęły 3 lata od
śmierci Jej Męża

śp. inż. KAROLA BARTULCA
O chwilę wspomnień i zadumy proszą najbliżsi.

RK-033

śp. RENÉ URBANIEC

zamieszkały w Karwinie-Mizerowie
Pogrzeb naszego Drogiego Zmarłego odbędzie się
w poniedziałek 27 kwietnia 2020 o godz. 12.00 w nowej sali obrzędów pogrzebowych w Karwinie-Raju.
Zasmucona rodzina.
GŁ-229

Dnia 26 kwietnia minie dziesiąta rocznica śmierci naszego Ojca

śp. LEOPOLDA
CHLEBOWCZYKA

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci naszego Kolegi klasowego

zaś 30. 6. minie siódma rocznica
śmierci Jego Żony

GŁ-189

Matki nie umierają, Matki odchodzą,
by co dzień powracać we wspomnieniach swoich dzieci ...

W naszych sercach żyć będziesz wiecznie.

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

z Olbrachcic

MALOWANIE DACHÓW i płotów,
skrobanie, 3 x lakier, 140 kc/m2 z
farbą. Balicki, 732 383 700.
GŁ-096

TVC 1

z Oldrzychowic

CO NA ANTENIE

Zadaniem będzie rozwój sprzedaży na rynku czeskim poprzez obsługę stałych
klientów oraz nawiązywanie współpracy z nowymi partnerami
Oferujemy bardzo samodzielną pracę (typu home oﬃce), niezbędne narzędzia do
pracy (telefon, komputer itp.) oraz bardzo atrakcyjne wynagrodzenie.
Idealna Osoba to:

PIĄTEK 24 KWIETNIA

śp. FRANCISZKI KOŻUSZNIK

rykach. Do europejskich parków i
ogrodów magnolie
trafiły w 1698 r., zaś
nad Olzą pojawiły
się prawdopodobnie na przełomie
XVIII i XIX w., zapewne dzięki sta• Jedna z czeskocieszyńskich magnolii.
raniom
księdza
Fot. ARC Witold Kożdoń
Leopolda Jana Szersznika, który – nim
uruchomił publiczne muzeum i udoogrodu, zlokalizowanego wzdłuż
stępnił bibliotekę – w 1790 r. zapraBobrówki między kościołem św.
szał do swego siedmiohektarowego
Trójcy a Bramą Frysztacką.
(wik)

Firma Cyfrowa Foto Sp. z o.o.
poszukuje dynamicznej osoby
do stałej, perspektywicznej współpracy.

PROGRAM TV

Dnia 24 kwietnia 2020 mija 15. rocznica śmierci

Kwitną magnolie
uzeum Śląska Cieszyńskiego
po raz pierwszy nie zaprosi w tym roku na spacer szlakiem
kwitnących magnolii. – Z powodu
zagrożenia epidemicznego proponujemy wersję pisaną, okraszoną
kilkoma fotografiami, która ma być
z konieczności swoistym erzatzem,
jak wiele teraz naszych – w realiach
pandemii – życiowych aktywności –
stwierdzają cieszyńscy muzealnicy.
Na świecie znanych jest ok. 125 gatunków magnolii, które rosną dziko
w Azji Wschodniej (od Himalajów
po Japonię i Jawę) oraz w obu Ame-

WSPOMNIENIA

RENKA URBAŃCA

ALICJI

Wszystkich, którzy Ich znali, proszą o chwilę wspomnień córki z rodzinami.
GŁ-212

Wyrazy głębokiego współczucia dla najbliższej rodziny.
Żegnają Twoje koleżanki i koledzy z Gimpla.

GŁ-221

Składamy wyrazy głębokiego współczucia pani Helenie Zuk z powodu
śmierci

OJCA

Koleżanki i koledzy ze Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Karwinie.

GŁ-227
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Dzienników
Mniejszości Narodowych i Etnicznych Europy MIDAS

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

śp. inż. TADEUSZA KIEDRONIA

Szczególnie dziękuję pani MUDr. Janinie Krygel za długoletnią troskliwą opiekę. Żona z rodziną.
RK-031

5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morderstwo (s.) 10.35 Opowiadaj (s.) 11.30 AZ
kwiz 12.00 Południowe wiadomości
12.30 Sama w domu 14.00 Szafa 14.25
Reporterzy TVC 15.10 Podróżomania
15.40 Losy gwiazd 16.35 Łopatologicznie 17.30 AZ kwiz 18.00 Wiadomości
regionalne 18.25 Gdzie mój dom? 18.55
Prognoza pogody, wiadomości, sport
20.10 O zaklętym królu i odważnym
Marcinie (bajka) 21.30 Wszystko-party
22.25 Zawodowcy (s.) 23.20 Kryminolog (s.) 0.20 AZ kwiz.

TVC 2

5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne przedszkole 9.00 UčiTelka 12.00 Japonia z
lotu ptaka 12.50 Odkryte skarby 13.35
Strzelczyk indyjski 14.00 Jukatan i tajemnice Majów 14.55 Menu dla Emy
15.20 Mission Blue – 2. część 16.10
Pancerniki 16.55 Sąsiedzi 17.20 Historia osieroconego szympansa 18.15 Poszukiwania zaginionych światów 18.45
Wieczorynka 18.50 Borsuk 19.05 Rok w
połabskim lesie łęgowym 19.25 Powietrze to nasze morze 19.50 Wiadomości
w czeskim j. migowym 20.00 Cudowna planeta 21.00 Medyceusze: Władcy
Florencji (s.) 21.55 Dziesięć grzechów
(s.) 23.25 Tytani (film) 1.15 Narkomani
Hitlera.

NOVA

5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Comeback (s.) 9.55 Policja kryminalna Anděl
(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 Popołudniowe wiadomości 17.25 Co o tym
sądzą Czesi 18.20 Comeback (s.) 19.30
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Policja Modrava (s.) 21.25 Nova jest z wami
22.10 Iron Man (film).

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 Szukamy taty (film) 12.25 Południowe wiadomości 12.30 Strażnik
Teksasu (s.) 13.30 Gliniarz i prokurator
(s.) 14.30 Policja Hamburg (s.) 15.30 Policja w akcji 16.30 Popołudniowe wiadomości 16.45 Policja w akcji 17.40 Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości 19.55
Top Star 20.15 Kochamy Czechy 21.55
Azjatycki łącznik (film) 23.55 Policja w
akcji 1.45 Strażnik Teksasu (s.).

SOBOTA 25 KWIETNIA

TVC 1

6.25 Łopatologicznie 7.15 O błękitnym
ptaszku (bajka) 8.05 Nasreddin (bajka) 8.50 Losy gwiazd 9.45 Gejzer 10.15
Durrellowie (s.) 11.05 Wszystko-party 12.00 Z metropolii 12.25 Śladami
gwiazd 13.00 Wiadomości 13.05 Świetliki z bagien (bajka) 14.00 O grzybowym Kubie i królewiczu Jakubie (bajka)
14.50 Podział konta Koncertów Adwentowych 2019 15.10 Szkoła podstawą
życia (film) 16.45 Sejf (film) 18.00 Co
umiały nasze babcie a o czym my zapomnieliśmy 18.25 Chłopaki w akcji 18.55
Prognoza pogody, wiadomości, sport
20.05 Cuda natury 21.20 Fanfan Tulipan (film) 22.55 Detektyw Endeavour
Morse (s.) 0.30 Na proscenium TM.

TVC 2

7.05 Pszczółka Maja (s. anim.) 7.20 Baranek Shaun (s. anim.) 7.30 Studio Kolega 9.00 Na rowerowym szlaku 9.10
Nasza wieś 9.40 Na muzycznym szlaku

10.05 Folklorika 10.35 Wędrówki z parą
11.05 Ucieczka na Vanuatu 12.00 Padre
Soukup 12.20 Babel 12.50 Ballada o
żołnierzu (film) 14.15 Afrykańskie cudy
15.05 Podróż po myanmarskim Mawlamyine 15.35 Niesamowite zjawiska
naturalne 16.25 Poszukiwania zaginionych światów 16.55 Kamera w podróży
17.50 Cudowna planeta 18.45 Wieczorynka 18.50 Sąsiedzi 19.20 Kukułka
19.50 Wiadomości w czeskim j. migowym 20.00 Wyzwolenie (film) 21.25
Dzika rzeka (film) 23.15 Medyceusze:
Władcy Florencji (s.) 0.10 Dicte (s.).

NOVA

7.25 Looney Tunes Show (s. anim.) 7.50
Kacze opowieści (s. anim.) 8.35 Bajka o
jednym takim, co wyruszył w świat, by
nauczyć się bać (bajka) 9.35 SuperStar
11.40 Przyprawy 12.30 Dzwoń do TV
Nova 13.05 Poradnik domowy 14.15 Zamieńmy się żonami 15.35 Maska (film)
17.20 Miss Agent II: Uzbrojona i urocza
(film) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Łowca i Królowa Lodu (film)
22.20 John Carter (film) 0.35 Miss
Agent II: Uzbrojona i urocza (film).

PRIMA

7.05 M.A.S.H. (s.) 8.10 Autosalon.tv
9.20 Grubasy 10.25 Grubasy ekstra
11.05 Kochamy Czechy 12.45 Morderstwa w Brokenwood (s.) 14.50 Morderstwa z sąsiedztwa (film) 16.35 Kristian
(film) 18.55 Wiadomości 19.55 Top Star
20.15 Mroczny Kraj (s.) 21.45 Diagnoza
śmierci (film) 23.45 Książę (film) 1.40
Maigret, Lognon i gangsterzy (film).

NIEDZIELA 26 KWIETNIA

TVC 1

6.00 Piękne żywe zabytki 6.25 Jedwab
i łzy (bajka) 6.45 Szkoła podstawą życia
(film) 8.15 Uśmiechy J. Bohdalovej 8.50
Łopatologicznie 9.45 Kalendarium
10.00 Kamera na szlaku 10.30 Obiektyw 11.05 Naszyjnik (s.) 12.00 Pytania
Václava Moravca 13.00 Wiadomości
13.05 O porwanej nimfie (bajka) 14.05
Gdzie mieszka szczęście (bajka) 14.55
Ośmiornice z II piętra (film) 15.55 Pielęgniarki (film) 17.25 List do ciebie 18.25
Co umiały nasze babcie a o czym my
zapomnieliśmy 18.55 Prognoza pogody, wiadomości, sport 20.10 Anatomia
zdrady (film) 21.35 168 godzin 22.10
Aksamitni mordercy (film) 23.25 Detektyw Endeavour Morse (s.) 0.55 Pielęgniarki (film).

TVC 2

7.05 Pszczółka Maja (s. anim.) 7.20
Baranek Shaun (s. anim.) 7.30 Studio
Kolega 9.00 Czechosłowacki tygodnik
filmowy 9.15 Poszukiwania czasu utraconego 9.35 Szumawskie muzeum
browarnictwa 9.45 Widokówka Martina Kratochvíla 10.40 Nie poddawaj
się 11.10 Czesi ratują… antylopy w
Senegalu 11.35 Przygody ciekawych
przyrodników 12.00 Królestwo natury
12.25 Słowo na niedzielę 12.30 Historie
nawrócenia 13.00 Przez ucho igielne
13.25 Magazyn religijny 13.55 Na pływalni z A. Godoy 14.20 Razem na granicy 14.50 Titanic 15.35 Wielkie miłości
16.05 Pierwszy przyjaciel człowieka
z pustkowi 16.55 Jukatan i tajemnice
Majów 17.50 Japonia z lotu ptaka 18.45
Wieczorynka 18.50 Folklorika 19.20
Piękne żywe zabytki 19.50 Wiadomości w czeskim j. migowym 20.00 Chato
(film) 21.40 Pieskie popołudnie (film)
23.40 Fabryka kłamstw czyli Fake
news z Rosji 0.40 Berlin 1918-1933: Metropolia zbrodni.

NOVA

6.05 Oggy i karaluchy (s. anim.) 6.25

Psi patrol (s. anim.) 7.15 Looney Tunes
Show (s. anim.) 7.40 Kacze opowieści
(s. anim.) 8.25 Krok za krokiem (s.) 8.50
Królewna z młyna (s.) 9.40 Żabi król
(bajka) 10.45 Beethoven II (film) 12.20
Ojciec panny młodej II (film) 14.15 Junior (film) 16.20 Złocienie dla pani na
zamku (film) 17.55 Na szlaku kłusownika (film) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 20.20 SuperStar 22.20 Odłamki
22.50 Ryzykanci (film) 0.30 Złocienie
dla pani na zamku (film).

PRIMA

6.05 Iron Man (s. anim.) 6.35 Ninjago
(s. anim.) 6.55 M.A.S.H. (s.) 8.00 Natura
pod lupą 9.15 Prima Zoom Świat 9.45
Gliniarz (s.) 11.00 Partia 11.55 Poradnik
domowy 12.50 Poradnik Pepy Libickiego 13.15 Poradnik Ládi Hruški 13.55
Jak zbudować marzenie 14.35 Diagnoza śmierci (film) 16.35 Bajkeři (film)
18.55 Wiadomości 19.55 Top Star 20.15
Jak poeci czekają na cud (film) 22.50
Grey Lady (film) 1.20 Azjatycki łącznik
(film).

PONIEDZIAŁEK 27 KWIETNIA

TVC 1

5.59 Studio 6 9.00 Durrellowie (s.)
10.05 168 godzin 10.40 O grzybowym
Kubie i królewiczu Jakubie (bajka)
11.30 AZ kwiz 12.00 Południowe wiadomości 12.30 Sama w domu 14.00
Pielęgniarki (film) 15.25 13 komnata
Aleny Mihulovej 15.55 Napisała: Morderstwo (s.) 16.45 Podróżomania 17.15
AZ kwiz 17.40 Czarne owce 18.00 Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie jest
mój dom? 18.55 Prognoza pogody, wiadomości, sport 20.10 Miejsce zbrodni
Pilzno (s.) 21.05 Infiltracja 21.55 Reporterzy TVC 22.40 Kryminolog (s.) 23.35
Zawodowcy (s.) 0.30 AZ kwiz.

TVC 2

5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne przedszkole 9.00 UčiTelka 12.00 Afrykańskie cuda 12.50 Przygody nauki i techniki 13.15 Burgundia, serce Francji 14.10
Uakari, zaginiona małpa Humboldta
15.05 Magazyn religijny 15.30 Babel
16.00 Telewizyjny klub niesłyszących
16.30 Czechosłowacki tygodnik filmowy 16.40 Poszukiwania Józefa Mengele
17.35 Po Czechach 17.45 Kamienie w
czeskim krajobrazie 18.15 Wielkie miłości 18.45 Wieczorynka 18.55 Przez ucho
igielne 19.20 Kawałek drewna 19.50
Wiadomości w czeskim j. migowym
20.00 Titanic 20.50 Duże maszyny
21.40 Cromwell (film) 23.55 Dziennik
zakrapiany rumem (film) 1.50 Queer.

NOVA

5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Comeback (s.) 9.55 Policja Modrava (s.) 11.00
Co o tym sądzą Czesi 12.00 Południowe
wiadomości 12.30 Krok za krokiem (s.)
12.55 Przychodnia w różanym ogrodzie
(s.) 14.05 Detektyw Monk (s.) 15.55 Dr
House (s.) 16.57 Popołudniowe wiadomości 17.25 Co o tym sądzą Czesi 18.20
Comeback (s.) 19.30 Wiadomości, sport,
pogoda 20.20 Spece (s.) 21.10 Nova jest
z wami 22.05 Zabójcza broń (s.) 22.55
Dr House (s.) 23.45 Detektyw Monk (s.).

PRIMA

7.30 M.A.S.H. (s.) 9.30 Nakryto do stołu! 10.25 Taniec na Broadwayu (film)
12.25 Południowe wiadomości 12.30
Strażnik Teksasu (s.) 13.30 Gliniarz i
prokurator (s.) 14.30 Policja Hamburg
(s.) 15.30 Policja w akcji 16.30 Popołudniowe wiadomości 16.45 Policja w akcji 17.40 Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości 19.55 Top Star 20.15 Błękitny kod
(s.) 22.40 Tak jest, szefie! 23.55 Policja
w akcji 1.40 Strażnik Teksasu (s.).
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WEHIKUŁ CZASU

Tak było...

...tak jest

• W tej edycji naszej fotograficznej zabawy mamy
historyczną ciekawostkę: zdjęcie Parku Bohaterów
w Suchej Górnej z 17 lipca 1949 (powyżej) ze zbiorów Bronisława Zydera. Tego dnia odbyły się msze
święte, odsłonięcie tablicy pamiątkowej i złożenie
wieńców. Marmurowa płyta upamiętnia tragedię z
18 lipca 1944. Okupanci urządzili publiczną egzekucję w odwecie za krwawy zatarg rumuńskiego przesiedleńca Vorbacha z partyzantami. Obok widnieje
współczesne ujęcie tego samego miejsca.

KRZYŻÓWKA KOMBINOWANA
1
2

3
4

5

6

7

8

9
10

11

12
13

14

Rozwiązaniem dodatkowym krzyżówki kombinowanej jest dokończenie fraszki Jana Izydora Sztaudyngera: „Młodością jak liśćmi się szasta ...”
POZIOMO:
1. Koń Polski lub Ani Mru-Mru
2. dawny fotel lub łoże na drągach, noszone przez tragarzy
3. budynek, rezydencja, w której sprawuje urząd ambasador
4. chorobliwe samouwielbienie
5. żeglarz z „Baśni tysiąca i jednej nocy”
6. Roald, norweski polarnik, pierwszy
zdobywca bieguna południowego
7. ROZWIĄZANIE DODATKOWE
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między Europą a Ameryką
żołnierz doborowej piechoty tureckiej z czasów Imperium Osmańskiego
kosmiczna lub tenisowa
słynna ulica w Nowym Jorku, centrum teatralne USA
niemieckie miasto na przedgórzu
Rudaw, z muzeum Roberta Schumanna
nocny motyl
organ wymiaru sprawiedliwości.

PIONOWO:
ABSURD, ADWENT, AIRBUS, ALASKA,
BARCIŚ, CYMBAŁ, ĆWIKŁA, INDEKS,
KANDYD, LITERA, MAANAM,
OBJAZD, ODKRYĆ, OKTAWA, OSADKA,
RAYMAN, RENOIR, SUZUKI, TAMALE,
TKANIE.
Wyrazy trudne lub mniej znane:
BROADWAY, ZWICKAU

W

śród autorów poprawnych rozwiązań zostanie rozlosowana książka. Rozwiązania prosimy wysyłać na

e-mail: info@glos.live. Termin upływa w środę 6 maja.

