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Centrum Rozwoju Zaolzia 
powołane
WYDARZENIE: W	czasie	stanu	wyjątkowego	dobiegła	końca	kadencja	Rady	Kongresu	Polaków	w	RC.	Dzięki	
nowej	ustawie	radni	nadal	mogą	legalnie	działać.	Podczas	ostatniego	posiedzenia,	które	odbyło	się	oczywiście	
online,	Rada	Kongresu	przyjęła	uchwałę	o	powołaniu	Centrum	Rozwoju	Zaolzia.

Danuta Chlup

W sobotę 25 bm. miało 
odbyć się w Trzyńcu 
Zgromadzenie Ogólne 

Kongresu Polaków. Do głównych 
zadań Zgromadzenia Ogólnego na-
leży wybór nowych władz organi-
zacji. Ze względu na trwający stan 
wyjątkowy i ograniczenia wprowa-
dzone w związku z epidemią ko-
ronawirusa obrady się nie odbyły. 
Zgodnie ze statutem organizacji, 
Rada Kongresu wybrana przed pię-
ciu laty straciła swój mandat. 

– Chcąc zapewnić dalsze funkcjo-
nowanie Kongresu oraz Funduszu 
Rozwoju Zaolzia, musieliśmy pod-
jąć szereg kroków prawnych – tłu-
maczy Mariusz Wałach, prezes KP. 
– Ja, jako organ statutowy, otrzyma-
łem od mojego wiceprezesa, który 
jest także organem statutowym, 
pełnomocnictwo do wszystkich 
czynności prawnych w imieniu 
Kongresu Polaków aż do powołania 
nowych władz Kongresu. 

W tak zwanym międzyczasie 
czeski sejm przyjął ustawę nr 
191/2020, która odnosi się m.in. do 
organów wybieralnych osób praw-
nych, których kadencja zakończy-
ła się w okresie epidemii. Zgodnie 
z ustawą, kadencja takich organów 
przedłuża się do upływu trzech 
miesięcy od zniesienia nadzwy-

czajnych działań przeciwepide-
micznych. Przepis wszedł w życie 
w ub. piątek. 

– Okres kwarantanny był bardzo 
pracowity dla Kongresu Polaków. 
Odbyło się pięć wideokonferencji, 
z tego trzy miały charakter ofi cjal-
nych posiedzeń z głosowaniem i 
podejmowaniem uchwał – mówi 
Mariusz Wałach. – Już pod koniec 
marca został wyznaczony zastępczy 
termin Zgromadzenia Ogólnego – 3 
października. Nasze plany pokrzy-
żował prezydent Miloš Zeman, któ-
ry ogłosił na ten dzień wybory wo-

jewódzkie. Prowadzimy negocjacje 
w sprawie przesunięcia terminu o 
tydzień. Ale to, kiedy tak naprawdę 
Zgromadzenie się odbędzie, będzie 
zależało od dalszego rozwoju sytu-
acji. Nie odbyły się jeszcze wszyst-
kie sejmiki gminne, na których wy-
bierani są delegaci. Przed epidemią 
zdążyliśmy ich zorganizować tylko 
połowę. Dalsza kwestia to termin 
otwarcia granic z Polską, ponieważ 
na Zgromadzenie Ogólne zaprasza-
my zawsze ważnych gości z Polski. 

Rada Kongresu przyjęła ofi cjalną 
uchwałę o powołaniu do życia Cen-

trum Rozwoju Zaolzia. To kolejny 
ważny krok w realizacji dokumen-
tu strategicznego KP „Wizja 2035”. 
Centrum ma się składać z trzech 
ośrodków: Kultury Polskiej, Wspie-
rania Oświaty i Promocji Zaolzia. 

– Trwa proces rekrutacyjny. Do 
ostatniej tury zakwalifi kowało się 
sześciu kandydatów, do obsadzenia 
są trzy etaty. W sumie zaintereso-
wanych pracą w CRZ były 34 osoby, 
ale tylko 14 z nich złożyło wszystkie 
wymagane dokumenty. Ostatniej 
tury nie mogliśmy już przeprowa-
dzić, ponieważ wprowadzono stan 

wyjątkowy, zakaz wychodzenia i 
tak dalej. Poza tym wśród kandy-
datów są także osoby z drugiego 
brzegu Olzy, które nie mogą teraz 
przejść przez granicę. Czekamy 
niecierpliwie, kiedy sytuacja się 
zmieni. Aby wykorzystać czas, wy-
słaliśmy kandydatom do wypełnie-
nia ankiety on-line – relacjonuje 
Zygmunt Rakowski, pomysłodawca 
Centrum Rozwoju Zaolzia i pełno-
mocnik ds. jego utworzenia. 

Rada Kongresu wysłała ponadto 
pisma do premierów Czech i Pol-
ski – Andreja Babiša i Mateusza 
Morawieckiego, w których ape-
luje o umożliwienie codziennego 
przekraczania granicy przez oso-
by zatrudnione po drugiej stronie, 
zwłaszcza nauczycieli. 

– Zależy nam na tym, ponieważ 
w polskich szkołach na Zaolziu za-
trudnionych jest kilkudziesięcioro 
nauczycieli z Polski – podkreśla 
Wałach. 

Kolejne pismo przekazano po-
słance Pavli Golasowskiej, która 
jest wiceprzewodniczącą sejmowej 
komisji ds. rodziny, równych szans 
i mniejszości narodowych. Chodzi 
o przywrócenie cywilnych ślubów 
w języku polskim. – Ta sprawa cią-
gnie się już bardzo długo, a w tej 
chwili przygotowywana jest nowe-
lizacja ustawy o metrykach, dlate-
go jest odpowiedni moment – do-
daje prezes.  

• Znak czasów. Rada Kongresu Polaków podejmuje ważne decyzje on-line. Fot.	ARC

uzdrowieńców	miało	wczoraj	o	godz.	10.00	wojewódz-
two	morawsko-śląskie.	W	sumie	od	początku	pandemii	
na	COVID-19	zachorowało	w	naszym	regionie	930	osób.	
Najwięcej	osób	zaraziło	się	koronawirusem	w	Ostrawie	
(366).	W	naszym	regionie	najwięcej	chorych	zanotowano	
w	Hawierzowie	(36),	Karwinie	(27),	Czeskim	Cieszynie	
(19),	Orłowej	(17),	Jabłonkowie	i	Boguminie	(po	16).	
Najmniej	dotknięty	koronawirusem	jest	Trzyniec	z	10	po-
twierdzonymi	przypadkami.		 (sch) 294
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Tomáš Petříček,
minister	spraw	zagranicznych	RC

CYTAT NA DZIŚ

•••

Nie wykluczamy, że od lipca 

czescy turyści będą mogli 

wyjeżdżać na Słowację i do 

Austrii 

W I A D O M O Ś C I

Fot.	ARC

Szybkie testy w naszym 
regionie
Województwo morawsko-śląskie do-
łączy w przyszłym tygodniu do reszty 
regionów w Republice Czeskiej i 
umożliwi mieszkańcom wzięcie udzia-
łu w szybkich testach na obecność 
koronawirusa w organizmie. W pla-
nach jest sprawdzenie 5 tysięcy osób. 
Wynik jest uzyskiwany już po dziesię-
ciu minutach. Żeby uniknąć błędów, 
które zostały popełnione w zeszłym 
tygodniu w Brnie czy Pradze (lekarze 
zwracali uwagę głównie na długie 
kolejki do punktów pomiarowych), 
chętni w naszym województwie zo-
staną wyłonieni drogą elektroniczną, 
na podstawie specjalnej aplikacji, 
której uruchomienie spodziewane 
jest 30 kwietnia.  (jb) 

•••
Zebrano ponad 700 tysięcy
Szerokim echem w Karwinie i nie 
tylko odbiła się zbiórka pieniężna na 
wsparcie rodziny tragicznie zmarłe-
go Renego Urbańca. 43-letni ojciec 
rodziny zginął 18 kwietnia w tragicz-
nym wypadku rowerowym w okoli-
cach Nawsia. Na stronie internetowej 
inicjatywy Znesnáze 21 od połowy 
zeszłego tygodnia udało się zebrać 
już ponad 700 tysięcy koron (stan na 
wczoraj, 27 kwietnia, wynosił 793 
401). To o prawie trzysta tysięcy wię-
cej, niż pierwotnie zakładano. Jeden z 
inicjatorów społecznej zbiórki dla ro-
dziny Urbańca i główny koordynator 
akcji charytatywnej, Adam Michalski, 
w rozmowie z „Głosem” podkreślił, że 
wszystkie pieniądze trafi ą do rodzi-
ny. – Widać, że również w obecnych 
trudnych czasach można liczyć na 
ludzką solidarność. Renka znałem, był 
wspaniałym człowiekiem. Poznaliśmy 
się jeszcze w czasach nauki w Polskim 
Gimnazjum, ówczesnej fi lii w Karwi-
nie – powiedział nam Michalski.  (jb)

•••
Dobry pomysł na majówkę 
Wybieg dla zwierząt w Hukwaldach 1 
maja zostanie ponownie otwarty dla 
zwiedzających. Od połowy marca był 
nieczynny. Diecezja Ostrawsko-O-
pawska nie wpuszczała tu turystów w 
obawie przed zbyt dużą koncentracją 
gości. Teraz sytuacja się zmieniła. 
Niemniej jednak osoby, które wybio-
rą się do Hukwaldów, muszą mieć 
zakryte usta i nos oraz przestrzegać 
dwumetrowego dystansu. 
Wybieg dla zwierząt w Hukwaldach 
rozciąga się na 440-hektarowym 
obszarze pod ruinami zamku o tej 
samej nazwie. Zdaniem pracowników, 
kilkutygodniowa kwarantanna zmie-
niła zachowanie tutejszych mufl onów 
i danieli. – My pracowaliśmy normal-
nie dalej, bez ograniczeń. Absencja 
turystów miała jednak pozytywny 
wpływ na zwierzęta. Zachowywały 
się inaczej niż dotąd. Wylegiwały się 
spokojnie wzdłuż ścieżek i paśników 
– mówi pracownik wybiegu, Milan 
Koutný, dodając, że w pierwszych 
dniach maja gości przywita tu soczy-
sta zieleń oraz kwitnące drzewa ja-
błoni i kasztanowców. Te ostatnie są 
symbolem hukwaldzkiego wybiegu i 
będą towarzyszyły turystom od mo-
mentu przejścia przez bramę zagrody.
Wcześniej natomiast, niż się spodzie-
waliśmy, można będzie odwiedzić 
ruiny hukwaldzkiego zamku. W 
czwartek rząd czeski przesunął bo-
wiem termin udostępnienia zabytków 
dla turystów z 8 czerwca na 25 maja. 
 (sch)

W SKRÓCIE...

W najbliższą niedzielę Polska będzie celebrowała Narodowe 
Święto 3 Maja. Z powodu pandemii koronawirusa 3-majo-
we obchody będą miały wyjątkowy charakter, a wszystko 

dlatego, że w dużej części przeniosą się do Internetu. Dzień wcześniej 
obchodzone będą natomiast Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz Światowy Dzień Polonii i Polaków Za Granicą.

Do wspólnego świętowania zachęca cieszyński „Dom Narodowy”. 
– Bądźmy razem w naszych domach – apelują pracownicy Ośrodka 
Kultury i informują, że 3 maja o godz. 10.30 na stronie internetowej 
parafi i św. Marii Magdaleny (www.parafi amagdaleny.pl) rozpocznie 
się transmisja online mszy patriotycznej, natomiast o godz. 12.30 na 
facebookowym profi lu „Domu Narodowego” nastąpi emisja koncertu 
pieśni patriotycznej. 

Dzień wcześniej, czyli w sobotę 2 maja, przypada natomiast Świato-
wy Dzień Polonii i Polaków Za Granicą. Tego samego dnia obchodzo-
ny jest także Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. A towarzyszy nam 
ona we wszystkich ważnych chwilach. Podczas wydarzeń podnio-
słych, w dni żałoby narodowej czy w momentach sportowych radości. 
W 2004 r. Sejm ustanowił zaś święto fl agi na pamiątkę wydarzenia 
sprzed 75 lat. 2 maja w 1945 r. polscy żołnierze zdobywający stolicę 
III Rzeszy umieścili bowiem biało-czerwoną na berlińskiej Kolumnie 
Zwycięstwa – Siegessäule oraz Reichstagu.

W najbliższą sobotę wywieśmy więc biało-czerwoną i my, choćby 
na naszych Domach PZKO. W taki, zupełnie tradycyjny sposób mo-
żemy uczcić nasze barwy narodowe, a jednocześnie zamanifestować 
naszą łączność z rodakami nad Wisłą, a także z 20 milionami Polaków 
rozsianych po całym świecie. W nadchodzący weekend bądźmy więc 
razem.  

NASZ »GŁOS«

Witold Kożdoń
kozdon@glos.live

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

CZESKI CIESZYN
Diakonia Śląska urucho-
miła „Światło dla Was”. 
To nic innego, jak telefon 
zaufania dla osób, które 
czują się zagrożone, po-
trzebują pomocy lub rady 
w związku z epidemią 
koronawirusa. Dzwoniąc 
pod numer 604 255 440, 
mogą podzielić się oba-
wami, zasięgnąć rady na 
temat dostępnych form 
opieki społecznej czy też 
porozmawiać z duchow-
nym. Odpowiedzi udzie-
lają pracownicy socjalni, 
psycholodzy, pracownicy 
centrum doradztwa. Moż-
liwy jest także kontakt 
elektroniczny: svetlopro-
vas@slezskadiakonie.cz. 
 (dc)

OSTRAWA
W dzielnicy Mariańskie 
Góry powstanie Miejskie 
Centrum Arteterapii o po-
etyckiej nazwie „Skořáp-
ka” („Skorupka”). Będzie to 
unikat na skalę całej Re-
publiki Czeskiej. Placówka 
będzie się znajdowała w 
budynku dawnego przed-
szkola. Magistrat podpisał 
już umowę z wykonawcą, 
który wyremontuje obiekt 
i dostosuje go do potrzeb 

pracowni artystycz-
nych. „Skorupka” 
wejdzie w skład Kon-
serwatorium Ludowego 
i Szkoły Muzycznej. 
 (dc)

RYCHWAŁD
W ubiegłym tygodniu 
policja została powiado-
miona, że przy ul. Zabłoc-
kiej znaleziono amunicję. 
Na miejsce wezwano 
pirotechnika. Specjalista 
ostrożnie wyciągnął przed-
miot z gleby i obejrzał go. 
Stwierdził, że wprawdzie 
przypomina on wojskową 
minę przeciwczołgową, 
lecz w rzeczywistości nie 
jest to amunicja, lecz pla-
sti kowy talerz o średnicy 
20 centymetrów, przymo-
cowany do metalowego 
kija.  (dc)

TRZYNIEC
Zarząd Miasta zdecydo-
wał na swoim ostatnim 
posiedzeniu o pomocy dla 
lokalnych przedsiębior-
ców, którzy wynajmują 

lokale w nieruchomo-
ściach należących do mia-
sta. Opłaty za czynsz za 
miesiące marzec, kwiecień 
i maj mogą uiścić do koń-
ca czerwca. Zarząd polecił 
Radzie Miasta, aby na 
sesji, która odbędzie się 
dzisiaj, podjął decyzję o 
całkowitym zwolnieniu od 
opłat tych przedsiębior-
ców, którzy ponieśli straty 
w okresie wymuszonego 
zawieszenia działalności 
na czas epidemii. Wła-
dze miasta zwróciły się 
ponadto do pozostałych 
właścicieli budynków z 
prośbą, aby zastanowili się 
nad ulgowym potrakto-
waniem przedsiębiorców, 
którzy wynajmują u nich 
pomieszczenia.  (dc)

TRZYNIEC

CZESKI CIESZYN

RYCHWAŁD

wtorek

środa

czwartek

dzień: 18 do 22 ºC 
noc: 12 do 8 ºC 
wiatr: 1-4 m/s

dzień: 14 do 17 ºC 
noc: 12 do 9 ºC 
wiatr: 1-3 m/s

dzień: 16 do 18 ºC 
noc: 12 do 10 ºC 
wiatr: 1-3 m/s

DZIŚ...

28
kwietnia 2020

Imieniny obchodzą: 
Paweł, Waleria
Wschód słońca: 5.28
Zachód słońca: 19.58
Do końca roku: 247 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Sera Camembert
Przysłowie:
„Jeśli w św. Paweł śnieg 
albo deszcz pada, dobrych 
się urodzajów spodziewać 
wypada”

JUTRO...

29
kwietnia 2020

Imieniny obchodzą: 
Augustyn, Piotr, Roberta
Wschód słońca: 5.26
Zachód słońca: 19.59
Do końca roku: 246 dni
(Nie)typowe święta:
Międzynarodowy Dzień 
Tańca
Przysłowia: 
„Na świętego Augustyna, 
orka dobrze się poczyna”

POJUTRZE...

30
kwietnia 2020

Imieniny obchodzą: 
Jakub, Katarzyna, Maria
Wschód słońca: 5.25
Zachód słońca: 20.01
Do końca roku: 245 dni
(Nie)typowe święta:
Ogólnopolski Dzień Koni
Międzynarodowy Dzień 
Jazzu
Przysłowia: 
„W kwietniu posusza, nic 
się na polach nie rusza”

POGODA

OSTRAWA

Na	maj	zaplanowano	
zapisy	do	przedszkoli.	
Dokładne	terminy	ustalają	
placówki	w	porozumieniu	
z	organami	
założycielskimi,	czyli	
najczęściej	władzami	
gminy.	Zapisy	ze	
zrozumiałych	względów	
w	tym	roku	odbędą	
się	bez	udziału	dzieci.	
Placówki	nie	mogą	
też	organizować	dni	
otwartych.	

Danuta Chlup

Łucja Zyder zamierza zapisać 
dwuletniego synka do polskiego 
przedszkola w Suchej Górnej, 

gdzie uczęszcza już jej pięcioletnia 
córka. – Wiem, że zapisy odbędą się 
5 maja. Dokumenty trzeba pobrać ze 

strony internetowej i albo oddać w tym 
dniu osobiście, w godzinach od 12.00 
do 16.00, albo wrzucić do skrzynki lub 
wysłać pocztą – mówi. Ma nadzieję, 
że dla malucha znajdzie się miejsce w 
przedszkolu i we wrześniu będzie mo-
gła wrócić do pracy. 

W Olbrachcicach zapisy dzieci do 
polskiego przedszkola odbędą się w 

Zapisy do przedszkoli bez dzieci...

dniach 2-16 maja. Wymagane druki 
można pobrać ze strony interneto-
wej szkoły i przedszkola. Zgłoszenie 
musi zawierać: wniosek o przyjęcie, 
kopię aktu urodzenia, oświadczenie 
o przebyciu obowiązkowych szcze-
pień i kopię legitymacji szczepień. 
Tylko w przypadku najstarszych 
dzieci, które mają obowiązek edu-
kacji przedszkolnej, dokumenty do-
tyczące szczepień nie są wymagane. 

– Zgłoszenia najlepiej wysłać pocztą 
albo wrzucić do skrzynki pocztowej 
w budynku szkoły – mówi dyrektor-
ka Jolanta Kożusznik. Możliwe jest 
także zgłoszenie elektroniczne, ale 
zwykły e-mail nie wystarczy. Z tej 
opcji mogą skorzystać tylko osoby 
posiadające podpis elektroniczny 
albo skrzynkę danych. 

W tym roku rodzice zapisują-
cy dzieci do przedszkoli nie mają 
możliwości uprzedniego zapo-
znania się z placówką. – Jeżeli nie 
dojdzie do zmian, to nasze przed-
szkole i szkoła zaczną działać 25 
maja. Dopiero po tej dacie możliwe 
będą indywidualne odwiedziny 
przedszkola, oczywiście z zasto-
sowaniem wymaganych środków 
ochronnych – zwraca uwagę Jolan-
ta Kożusznik. 

– Jeszcze nie wiadomo, kiedy na-
sze przedszkole zostanie otwarte. 
Trwają rozmowy z Urzędem Miasta 
i Inspekcją Sanitarną. Przed tą datą 
nie można zwiedzać przedszkola – 
dowiedzieliśmy się od nauczycielki 
polskiego przedszkola przy ul. Mo-
skiewskiej w Czeskim Cieszynie. 

Zapisy do czeskocieszyńskich 
przedszkoli odbywają się, podob-
nie jak w Olbrachcicach, od 2 do 16 
maja. Zgłoszenia można wysyłać 
lub oddać osobiście w ustalonych 
terminach.  

• Zajęcia muzyczne w olbrachcic-
kim przedszkolu przed wprowadze-
niem stanu wyjątkowego. 
Fot.	DANUTA	CHLUP

Drodzy Czytelnicy
 � Kolejny	„Głos”	ukaże	się	za	tydzień,	we	wtorek	5	maja.	Będzie	liczył,	
podobnie	jak	dzisiejsza	gazeta,	16	stron.

 � Ogłoszenia	do	kolejnego	numeru	będziemy	przyjmowali	w	tym	tygo-
dniu	(do	czwartku	włącznie)	oraz	w	poniedziałek	4	maja.	Prosimy	o	
wysyłanie	ich	e-mailem	na	adres:	info@glos.live,	kontakt	do	redakcji:	
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Remont na fi niszu
Epidemia korona-

wirusa nie zatrzy-
mała remontu Domu 
PZKO w Boconowicach, 
choć nieco go spowol-
niła. –  Po prostu przez 
pewien czas wewnątrz 
budynku mogły praco-
wać jedynie dwie osoby. 
Dziś jednak jesteśmy już 
na fi niszu i myślę, że w 
maju zakończymy robo-
ty. Natomiast z ofi cjal-
nym otwarciem pewnie 
poczekamy. Tak, by móc 
się spotkać w większym 
gronie, bo teraz może-
my zaprosić do siebie 
jedynie 10 osób – mówi 
Marek Słowiaczek, pre-
zes Koła.

Remont trwa od sierp-
nia ubiegłego roku. Jego 
najważniejszą część sta-
nowiła generalna przebudowa kuch-
ni. Ten etap inwestycji wiązał się z 
pracami rozbiórkowymi i murarski-
mi, ale pezetkaowcy zmodernizo-
wali także wewnętrzne instalacje. 
Kolejną fazą był remont sali głównej. 
– Tego przedsięwzięcia nie mieliśmy 
w planie, ponieważ jednak zdecy-
dowaliśmy się na modernizację in-
stalacji elektrycznej i centralnego 
ogrzewania, siłą rzeczy musieliśmy 
do niego przystąpić – tłumaczy Ma-
rek Słowiaczek.

W Domu PZKO zostały ponadto 
wymienione drzwi, zarówno te wej-
ściowe do budynku, jak i wewnątrz 
pomieszczeń. Na fi nał zaplanowano 
zaś roboty wykończeniowe w głów-
nej sali i korytarzu. – Podobnych 
prac na zewnątrz teraz pewnie nie 
uda nam się przeprowadzić, ale naj-
ważniejsze, by latem wewnątrz bu-
dynku móc już normalnie funkcjo-
nować. Inwestycja przeciągnęła się 
w czasie, ale paradoksalnie pande-
mia koronawirusa trochę nam rów-

nież pomogła, ponieważ odwołano 
wszystkie zaplanowane imprezy i 
mogliśmy bez pośpiechu skoncen-
trować się wyłącznie na remoncie. A 
to ważne, ponieważ wiele rzeczy sta-
ramy się wykonać własnymi siłami 
– stwierdza Marek Słowiaczek, który 
dziękuje wszystkim, którzy dołożyli 
cegiełkę do kończącego się właśnie 
dzieła. 

– Trzeba jednak dodać, że to do-
piero połowa sukcesu, bo teraz przed 
nami żmudna droga szukania i zdo-
bywania pieniędzy potrzebnych do 
wyposażenia naszego Domu PZKO. 
Zależy nam zaś przede wszystkim na 
wyposażeniu kuchni w nowoczesny 
sposób, ponieważ na co dzień od-
bywają się u nas nie tylko spotkania 
członków PZKO, ale także wiele uro-
czystości rodzinnych i kameralnych 
spotkań zwykłych mieszkańców na-
szej miejscowości. Dzięki obecnemu 
wysiłkowi wszystkie one będą mogły 
odbywać się w komfortowych wa-
runkach – kończy prezes.  (wik)

• Prace remontowe w Domu PZKO w Boconowi-
cach trwają od sierpnia ubiegłego roku. Fot.	ARC

Spacer 
przeciwko granicy
Jak obiecali, tak też zrobili. Kil-

kaset osób po obu stronach 
Olzy, symbolu zamkniętej na czas 
pandemii koronawirusa granicy, 
wzięło udział w sobotnim proteście 
„Spacer przeciwko granicy”. Więcej 
osób protestowało na lewym brze-
gu rzeki. 

Protest od początku miał cha-
rakter spokojnego spaceru, na 
którym niemniej padały ostre ha-
sła. Zamknięta granica pomiędzy 
Polską a Republiką Czeską od mie-
siąca komplikuje życie nie tylko 
mieszkańcom Czeskiego Cieszyna 
i Cieszyna, ale przede wszystkim 
pracownikom zatrudnionym w fi r-
mach działających w przygranicz-
nej strefi e. Obostrzenia w znacznie 
większym stopniu skomplikowały 
życie polskim „pendlerom” zatrud-
nionym po czeskiej stronie. „Chce-
my do pracy” – takie hasła powta-
rzały się nad Olzą najczęściej. 

– Zamknięcie granicy to dla wie-

lu rodzin prawdziwa tragedia. Tu 
wcale nie chodzi o kwestie zwią-
zane z letnimi urlopami, wakacja-
mi, ale o sprawy egzystencjalne 
– stwierdziła burmistrz Czeskiego 
Cieszyna, Gabriela Hřebačkowa. 

Od ponad miesiąca polscy pra-
cownicy transgraniczni nie mogą 
świadczyć pracy, albowiem w 
przypadku opuszczenia Polski, 
po powrocie musieliby poddać 
się przymusowej dwutygodniowej 
domowej kwarantannie.  Według 
danych Czeskiego Urzędu Staty-
stycznego, w 2018 r. w RC było za-
trudnionych ok. 47,5 tys. Polaków. 
Statystyka nie obejmowała osób, 
które w naszym kraju założyły 
działalność gospodarczą. W tym 
tygodniu polski rząd ma się zająć 
sytuacją mieszkańców terenów 
przygranicznych. Zespół zarządza-
nia kryzysowego ma ustalić m.in. 
nowe zasady małego ruchu gra-
nicznego.  (jb)

• Protest miał charakter spokojnego 
spaceru. Fot.	SZYMON	BRANDYS

Będzie dobrze? 
Na pewno...
Zapraszamy na kolejny odcinek 

cyklu rozmów Szymona Bran-
dysa z ludźmi z naszego regionu. 
Już w piątek 1 maja o godz. 20.30 na 
glos.live Halina Mlynkowa opowie 
o sąsiedzko-artystycznej solidarno-
ści, o magicznych lekcjach w Mi-
likowie oraz o swoim ojcu, który 6 
czerwca obchodziłby 90. urodziny.

Przed miesiącem Biuro Programu 
„Niepodległa” promowało pio-
senkę #wszystkobędziedobrze 
nagraną przez polskich artystów. 
Obok m.in. Wojtka Cugowskiego, 
Roksany Węgiel, braci Golców, 
Tulii zaśpiewała też pani. Będzie 
dobrze?
– Tak! Na pewno! Z tego co rozma-
wiałam z Marcinem Kindlą, który 
jest autorem tego wydarzenia – to 
chyba nawet szykuje się jakiś kon-
cert online. Nie zdarzyło mi się 
zresztą nigdy wcześniej, żeby tak 
często powtarzać komuś, że bę-
dzie dobrze. Staram się zadbać o 
to, żeby pocieszać znajomych, np. 
przez Facebooka, składać im ży-
czenia, przesłać komuś jakiś mem. 
Wspieramy się też w środowisku 
artystycznym, odkrywamy no-
wych. To jest teraz twórczy czas!

Przypominamy w tym roku na 
Zaolziu postać pani ojca, Włady-
sława Młynka, poety, nauczyciela, 
działacza społecznego. W czerwcu 
obchodziłby 90. urodziny… Czego 
pani nauczył?
– Przede wszystkim to był moim 
nauczycielem w pierwszej klasie i 

miałam najtrudniej, bo musiałam 
siedzieć za jego biurkiem i poka-
zać, że nie ściągam. To była szkoła 
w Milikowie, która jest niezwy-
kła. Miałam bajkowy rok, ojciec 
zabierał nas na lekcję w terenie, 
uczyliśmy się robić piszczałki z 
drewna, pokazywał nam rośliny, 
obserwowaliśmy ptaki. Pamiętam 
też zabawy w jego gabinecie. A jako 
życiowy nauczyciel? To dzięki nie-
mu zaraziłam się muzyką, sztuką i 
chęcią spędzania czasu z ciekawy-
mi ludźmi. U nas, dopóki żył ojciec, 
był dom otwarty. Poznaję go wciąż 
na nowo… Najpierw poznałam go 
jako dziecko, kiedy był po prostu 
moim tatą. Potem zrozumiałam go 
jako artystę, kiedy sama stałam się 
artystką, a teraz poznaję go z mo-
jego, dojrzałego punktu widzenia, 
patrząc w jego duszę ukazaną w 
wierszach.  (szb)

Polecamy także inne odcinki „Głosu 
Brandysa” – zajrzyjcie na nasz kanał 
glos.live na YouTube: www.link.do/
brandyslive

Znajdź	nas	
na Facebooku

�

Znajdź	nas	
na YouTubie

�
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Beata Schönwald

Projekt skupił się na przejawach antyse-
mityzmu w wirtualnej przestrzeni. Czy 
to oznacza, że w realnej przestrzeni nie 
spotykamy się z nimi?
– Spotykamy, choć w Republice Czeskiej 
raczej rzadko. Ile ich jest, trudno do-
kładnie stwierdzić, ponieważ większość 
ataków o podłożu antysemickim nie jest 
zgłaszana. Ich monitoringiem zajmuje się 
Federacja Gmin Żydowskich, która ma 
na swojej stronie internetowej specjalny 
formularz. Za jego pośrednictwem ludzie 
mogą zgłaszać tego typu incydenty, któ-
rych są świadkami zarówno w realnym 
życiu, jak i w wirtualnej przestrzeni. Na 
tej podstawie możemy powiedzieć, że 
liczba ataków słownych, osobowych oraz 
aktów wandalizmu na majątkach żydow-
skich maleje. Z napisami typu „Żydzi do 
gazu” spotykamy się w przestrzeni pu-
blicznej już tylko sporadycznie. Są jednak 
wyjątki. Np. w sąsiedniej Słowacji do-
szło ostatnio do ataków wandalizmu na 
dwóch cmentarzach żydowskich – w Na-
miestowie i Rajcu. To był szok, ponieważ 
od pewnego czasu mogło się wydawać, że 
w RC i na Słowacji takie rzeczy się nie zda-
rzają. Z drugiej strony nie jest tajemnicą, 
że od pięciu, sześciu lat przybywa ataków 
antysemickich w Internecie.

Czy wiadomo, kto za nimi stoi?
– W Rajcu to był wybryk dzieci w wie-
ku 9-12 lat. Generalnie jednak w takich 
przypadkach chodzi o przejawy niechę-
ci ze strony jednostek sympatyzujących 
ze skrajną prawicą. Ten fenomen nadal 
jest obecny w krajach Europy Środkowej, 
chociaż można powiedzieć, że subkultu-
ra skupiająca osoby, które moglibyśmy 
nazwać neonazistami czy neofaszystami, 
raczej się kurczy. Jej hasła przechodzą 
jednak do mainstreamu, który wzbudza 
niechęć wobec innych ras lub narodów 
na bazie stereotypów i uprzedzeń, a który 
reprezentuje np. partia Tomio Okamu-
ry. Poza stronami internetowymi grup 
ekstremistycznych, które posiadają na-
cjonalistyczne treści, oraz platformami 
otwarcie rozpowszechniającymi teorie 
spiskowe o tym, że Żydzi nadal rządzą 
światem poprzez fi nansowanie organi-
zacji pozarządowych oraz kampanii wy-
borczych, z pewnymi przejawami tzw. 
ludowego antysemityzmu spotykamy się 
również w komentarzach pod artykułami 
na portalach informacyjnych, jak np. no-
vinky.cz, idnes.cz czy aktualne.cz.

Jakie są tematy, które wywołują mowę 
antysemicką?
– Głównie jest to kryzys migracyjny, któ-
ry był szeroko dyskutowany zarówno u 
nas, jak i na Słowacji oraz Węgrzech. W 
Polsce z kolei mowa antysemicka pojawia 
się np. w związku z obchodami kolejnych 
rocznic wyzwolenia obozu koncentracyj-
nego Auschwitz. Jako przejaw antysemi-
tyzmu traktowane są też czasem bardzo 
subtelne poglądy, że tych wzmianek o 
Holokauście już jest stanowczo za dużo i 
że Żydzi wykorzystują ten temat na swoją 

Antysemityzm 
pod wirtualnym płaszczykiem
„Walka	z	antysemityzmem	w	Europie	Środkowej”	to	międzynarodowy	projekt	z	udziałem	partnerów	z	krajów	
Czwórki	Wyszehradzkiej.	Czeską	stronę	reprezentuje	w	nim	organizacja	pożytku	publicznego	„Civipolis”	
w	Ołomuńcu	w	osobie	politologa	z	Lutyni	Dolnej,	Radka	Sztwiertni.	–	Wychodzimy	z	założenia,	że	antysemityzm	
jest	u	nas	problemem	stale	aktualnym,	choć	nie	tak	dużym,	jak	we	Francji	czy	Wielkiej	Brytanii	–	zaznacza.

korzyść, nadal uważając siebie za ofi ary, 
które nie doczekały się zadośćuczynie-
nia. Ten wątek pojawia się w wirtualnym 
świecie ataków antysemickich na pewno 
częściej w Polsce niż u nas. Z drugiej stro-
ny wszyscy obecnie jesteśmy świadkami 
konfl iktu palestyńsko-izraelskiego, któ-
ry wywołuje tzw. nowy antysemityzm. 
Łączony on jest głównie z intelektualną 
lewicą w Europie Zachodniej. Tu jednak 
wchodzimy na grząski grunt, ponieważ 
jakakolwiek krytyka polityki Izraela wo-
bec ludności arabskiej jest automatycz-
nie traktowana jako przejaw antysemi-
tyzmu. W naszym kraju nowy lewicowy 
antysemityzm jest raczej niezauważalny, 
co niewątpliwie wiąże się z tym, że Cze-
chy uważają siebie za największego przy-
jaciela państwa Izrael.

Projekt opiera się na badaniach ankie-
towych, które zostały przeprowadzone 
wśród przedstawicieli różnych grup spo-
łecznych i różnych środowisk. Czy wiek, 
wykształcenie, miejsce zamieszkania 
mają wpływ na to, że jesteśmy bardziej 
lub mniej antysemitami?
– Nasze badania zostały przeprowa-
dzone wśród ok. tysiąca użytkowników 
Internetu w każdym z krajów Czwórki 
Wyszehradzkiej. I chociaż można mieć 
pewne zastrzeżenia co do metodologii, 
co wiąże się z tym, że chodzi o respon-
dentów długotrwale współpracujących z 
fi rmą badawczą, to pewne wnioski moż-
na wyciągnąć. Np. ten, że wiek ma duże 

znaczenie. Stwierdza-
my bowiem, że starsi 
użytkownicy Internetu 
mają mniej pozytywne 
nastawienie do Żydów 
niż ludzie młodzi. Rów-
nież osoby z niższym 
wykształceniem mają 
większe skłonności do 
rozpowszechniania i 
konsumowania tre-
ści antysemickich niż 
ludzie wykształceni. 
Można też było zauwa-
żyć, że respondenci z 
Pragi czy innego duże-
go miasta byli bardziej 
pozytywnie nastawieni 
do Żydów niż miesz-
kańcy takich regio-
nów, jak województwa 
usteckie, libereckie, 
morawsko-śląskie czy 
nawet sam Ołomuniec, 
gdzie społeczność jest 
bardziej zaściankowa. 
Wydaje się zatem, że 
kosmopolityzm i anoni-
mowość dużego miasta, 
wyższe wykształcenie 
oraz młodszy wiek są 
tymi czynnikami, któ-
re ogólnie wpływają na 
bardziej pozytywny sto-
sunek wobec mniejszo-
ści. Nie ma natomiast 
różnic w poglądach 
między kobietami i 
mężczyznami. 

Żydem określamy zarówno członka 
narodu, jak i członka grupy religijnej. 
Co bardziej ludziom przeszkadza – przy-
należność do narodu żydowskiego czy 
religii?
– Myślę, że większość mieszkańców na-
szego kraju nie rozróżnia tych rzeczy i 
nie zastanawia się nad nimi. My zresztą 
tych dwóch aspektów też nie wyodręb-
nialiśmy w naszych pytaniach, bo wtedy 
ankieta byłaby dwukrotnie dłuższa. Dwie 
lub trzy osoby zwracały jednak na to uwa-
gę. Jest bowiem prawdą to, że chociaż w 
wielu przypadkach członkowie obu grup, 
zarówno tej narodowej, jak i wyznanio-
wej, będą się pokrywali, to jednak już od 
XIX wieku obserwujemy, że nie zawsze 
tak jest. Wracając jednak do pytania, to 
muszę zauważyć, że część osób zwracała 
uwagę na pozycję społeczną ultraorto-
doksyjnych Żydów. Przeszkadzało im to, 
że nie pracują, tylko się modlą, a państwo 
to fi nansuje. 

Kiedy ktoś jest wyrachowany i skąpy, 
mówimy „ale z ciebie Żyd”, często nie ży-
wiąc do przedstawicieli narodu żydow-
skiego żadnych negatywnych uczuć. Czy 
to też przejaw antysemityzmu? 
– Dla większości badaczy tak, ponieważ 
mamy tu do czynienia z pewnym uogól-
nieniem, opinią wyrażaną na podstawie 
pewnego stereotypu. Zdaniem naukow-
ców, właśnie ten ogólnie akceptowany 
antysemityzm ludowy stał się podłożem, 
na którym w latach 30. i 40. ub. stulecia 

wyrósł antysemityzm w Europie. Do cze-
go on doprowadził, doskonale wiemy z 
historii XX wieku. Podział na „my i wy”, 
określanie własnej tożsamości na zasa-
dzie odrzucania tożsamości obcej, szuka-
nie wśród „tych innych” wroga, którego 
może obarczyć winą za wszelkie nasze 
niepowodzenia, to najlepsza droga do 
zbrodni popełnianych na skutek nienawi-
ści rasowej, narodowej czy wyznaniowej.

Antysemityzm nie jest dziś problemem 
numer jeden w Europie Środkowej. O 
wiele większa niechęć panuje w naszym 
kraju wobec muzułmanów czy Romów. 
Czy jedno z drugim ma jakiś związek?
– Ma to związek szczególnie w państwach 
Europy Zachodniej, gdzie konfl ikt mię-
dzy Żydami i muzułmanami istnieje 
co najmniej od momentu powstania 
państwa Izrael. Ta wzajemna wrogość 
przedostaje się razem z grupami migran-
tów z krajów arabskich do państw Europy 
Zachodniej. To napięcie istnieje, chociaż 
często chodzi już o kolejne pokolenia mi-
grantów, w związku z czym nadal jeste-
śmy świadkami ataków antysemickich ze 
strony muzułmanów. W RC te tendencje 
nie występują, ponieważ w naszym kraju 
nie ma większych skupisk ani muzułma-
nów, ani Żydów. Ten wątek antysemicki 
może najwyżej pojawić się w retoryce ko-
goś, kto faworyzuje stronę palestyńską w 
tym konfl ikcie. Z drugiej strony w naszym 
społeczeństwie, co też zresztą wynika 
z ankiety, istnieje spora wrogość wobec 
Romów. Jedni będą twierdzić, że chodzi o 
rasizm, drudzy, że ma ona podłoże socjal-
ne. Niechęć wobec uchodźców z krajów 
arabskich to jeszcze inna „bajka”. Bierze 
się stąd, że czujemy lęk przed islamiza-
cją, atakami terrorystycznymi. Z Żydami 
jest inaczej. Z ich strony nie odczuwamy 
żadnego zagrożenia. Żydzi nie manife-
stują publicznie swojej przynależności 
do tradycji judaistycznych, nie rzucają 
się w oczy, nie wywołują konfl iktów. Nikt 
też nie stara się zbijać politycznego kapi-
tału na ich negatywnej ocenie. W prze-
ciwieństwie do ostatniej kampanii pre-
zydenckiej w RC, która została oparta na 
domniemanej konieczności obrony kraju 
przed muzułmańskimi uchodźcami. 

Jakie są rokowania na przyszłość? Prze-
jawy antysemityzmu będą u nas narastać 
czy raczej maleć? 
– Udzielenie odpowiedzi na to pytanie to 
trochę jak wróżenie z magicznej kuli. Kon-
fl ikt izraelsko-palestyński trwać będzie 
jeszcze długo. Nic jednak nie wskazuje na 
to, że zmieni on nasz stosunek do Żydów. 
Nie ma też sygnałów, że wśród młodszego 
pokolenia rośnie zainteresowanie inte-
lektualnym nurtem lewicowym. Sytuacja 
mogłaby ulec zmianie, gdyby doszło do 
poważnego konfl iktu zbrojnego. Wówczas 
im głośniej byłoby na ten temat i im wię-
cej by się pojawiało artykułów, tym bar-
dziej radykalizowałyby się poglądy także 
zwykłych ludzi. Na razie jednak jesteśmy 
świadkami pozytywnego postrzegania 
Żydów. Nie grozi nam też nowoczesny 
antysemityzm, który jest obecny w śro-
dowiskach muzułmańskich Europy Za-
chodniej.  

• Radek Sztwiert-
nia Fot.	ARC

ROZMOWA	Z	EUGENIUSZEM	SALO,	DZIENNIKARZEM	»KURIERA	GALICYJSKIEGO«,	O	SYTUACJI	NA	UKRAINIE

Czekanie na luzowanie restrykcji 
Tomasz Wolff 

Rozmawiamy w sobotni poranek. 
Na Ukrainie mamy ponad 8000 
zakażeń koronawirusem. Według 
Światowej Organizacji Zdrowia 
epidemia powoli przenosi się na 
wschód Europy. Jak ogólnie wy-
gląda sytuacja?
– Od tygodnia obserwujemy dobo-
wy przyrost na poziomie 450-500 
przypadków nowych zarażeń. Na 
razie zmarło ponad 200 osób. Były 
głosy, że szczyt zachorowań nastą-
pi już wkrótce, teraz został jednak 
przesunięty. Prawda jest taka, że 
wykonywanych jest coraz więcej 
testów. A skoro tak, to i przypad-
ków przybywa.

Z jakimi restrykcjami zmaga się 
społeczeństwo?
– Do 24 kwietnia miała trwać kwa-
rantanna. Niestety z uwagi na fakt, 
że dziennie przybywa około pół ty-
siąca chorych, została ona przedłu-
żona do 11 maja. Obostrzenia spro-
wadzają się do tego, żeby zostać w 
domu. Nie wolno bez powodu cho-
dzić po parkach i ulicach. Otwarte 
są tylko sklepy spożywcze, apteki i 
stacje benzynowe. Pracują niektóre 
restauracje, ale świadczą jedynie 
usługę dowozu jedzenia na wy-
nos. Władze mówią, że dopiero jak 
liczba nowych przypadków będzie 
spadać, będzie można mówić o lu-
zowaniu restrykcji. Przygotowano 
zresztą pięć etapów wychodzenia z 
„lockdownu”; jest szansa, że pierw-
szy wejdzie w życie po 11 maja. 

Czytałem tekst o sytuacji na Ukra-
inie w „Tygodniku Powszechnym”. 
Wypowiadający się anonimowo 
lekarz powiedział, że kraj w ogóle 
nie jest przygotowany do walki z 
epidemią, wręcz stwierdził, że nie 
ma jednego sprawnego respirato-
ra... Jest aż tak źle?
– To gruba przesada. Na przykład 
we Lwowie działają dwa labora-
toria, dziennie wykonują od 100 
do  150 testów. Do tego po terenie 
jeżdżą ekipy, które wykonują tzw. 
szybkie testy. Niestety nie do końca 
wiadomo, czy one zdają egzamin. 
Wykazały na przykład zarażenie 
u maszynisty tramwaju, co jednak 
wykluczyły później te normalne te-
sty. Są więc co do nich wątpliwości.
Chociaż z drugiej strony na pewno 
jest problem z właściwą ochroną 
personelu medycznego. Szacuje 
się, że co piąty zarażony koronawi-
rusem na Ukrainie jest lekarzem. 
Brakuje im maseczek, specjali-
stycznych kostiumów. Dlatego lu-
dzie boją się trafi ć do szpitala, bo 
nie wiedzą, czy nie trafi ą w nim na 
zarażonego medyka.

Jak sobie radzą Polacy na Ukra-
inie? Bardziej się zorganizowali w 
ostatnich dniach?
– Pomoc koordynuje lwowski 
konsulat. I tak na przykład przed 
Wielkanocą została zorganizowa-
na akcja „Koszyk dobroczynności” 
na rzecz braci albertynów, którzy 
prowadzą dom miłosierdzia. Na co 
dzień wprawdzie mieszka w nim 
40 osób, ale w czasie świąt przeby-
wało tam ich dużo więcej. Każdy 
zainteresowany mógł przygotować 

jakieś dania, upiec coś słodkiego. 
Dary zostały zawiezione do braci 
w Wielki Piątek i Wielką Sobotę. 
Ponadto konsulat koordynuje po-
moc dla starszych osób, sprawdza, 
jak sobie radzą, czy czegoś nie po-
trzebują, na przykład pomocy przy 
zakupach W pomoc włączyli się 
także harcerze oraz Fundacja Dzie-
dzictwo Kresowe, która działa w 
Warszawie. Została założona przez 
rdzennego lwowiaka, Jana Sabada-
sza.

A jak w tych trudnych czasach 
radzi sobie redakcja „Kuriera Gali-
cyjskiego”?
– Nie powiem nic odkrywczego 
(śmiech). Pracujemy zdalnie. „Ku-
rier” ukazuje się co dwa tygodnie, 
dlatego kiedy zbliża się moment 
wysłania kolejnego wydania do 
drukarni, część osób przychodzi 
do redakcji. 

Według danych, w Polsce mieszka 
nawet milion Ukraińców. Jak dużo 
wróciło ich do kraju w związku z 
pandemią?
– Mówi się nawet o 200 tysiącach 
osób. To bardzo dużo. Przyjecha-
li przed świętami, teraz jest już 
znacznie spokojniej. Otwarte jest 
jedno przejście graniczne Korczo-
wa – Krakowiec. Powrót do Polski 
jest możliwy, ale mało kto decy-
duje się na taki krok – oznacza on 
bowiem konieczność przejścia 
obowiązkowej 14-dniowej kwa-
rantanny w Polsce. Ludzie więc w 
większości wolą przeczekać ten 
kryzys u siebie w domu, w dobrze 
znanym środowisku. 

Biało-czerwony Matterhorn
Wznoszący się na wysokość 

4478 metrów nad poziomem 
morza Matterhorn (na szczycie bie-
gnie granica szwajcarsko-włoska) 
jest w zgodnej opinii jednym z naj-
piękniejszych szczytów na świecie. 
Każdego roku tysiące osób z całego 
świata przyjeżdżają do znanej miej-
scowości Zermatt w Szwajcarii, by 
podziwiać „górę gór”. Od kilku ty-
godni oczy całego świata skupione 
są na niebanalnym szczycie z in-
nego powodu. Szwajcarzy wpadli 
bowiem na pomysł, żeby „wyświe-
tlać” na nim barwne iluminacje.

– Wszystko zaczęło się od hasła 
„nadzieja” – mówi mieszkający w 
kantonie Valais ksiądz Marek Ci-
chorz, proboszcz parafi i w miejsco-
wości Unterbäch (40 kilometrów 
od Zermatt).

– Szwajcarzy są nie tylko społe-
czeństwem otwartym na imigran-
tów, co zresztą widać w składzie 
narodowościowym (co czwarty 
mieszkaniec jest obcokrajowcem 
– przyp. wot), ale także bardzo wy-
czulonym na krzywdę innych. Na 
przykład w 1863 roku w Genewie 
otwarto Międzynarodowy Komitet 
Czerwonego Krzyża. Takich orga-
nizacji pomocowych, choć może 
mniej znanych, jest dużo więcej. 
Stąd pomysł na solidaryzowanie 
się z krajami, które walczą z wiru-
sem – dodaje duchowny ze Szwaj-
carii. 

Według danych z wczoraj, w 
Szwajcarii na koronawirusa za-

chorowało blisko 30 tysięcy osób, 
z czego zmarło 1610. Pomimo tego 
Szwajcarzy nie zapominają o in-
nych, każdego dnia wyświetlając 
na Matterhornie fl agi państw z ca-
łego świata. W piątek biało-czer-
wone barwy pojawiły się obok 
fl ag... Lichtensteinu, Singapuru, 
Tajlandii, Korei Południowej, Ro-
sji, Austrii, Węgier oraz Turcji. – 
Polskie barwy zostały wyświetlone 
na szczycie o 23.20. Towarzyszyło 

im hasło, że jest to gest solidarno-
ści i nadziei. Szwajcarzy jednocze-
śnie życzyli Polsce dużo sił w walce 
z koronawirusem – dodał ksiądz 
Cichorz, który bardzo pozytywnie 
ocenił ten gest. – To było krótkie, 
ale bardzo sympatyczne wydarze-
nie – dodał. 

Według nieofi cjalnych danych, 
w Szwajcarii mieszka kilkana-
ście tysięcy Polaków. Tymczasem 
Szwajcaria staje się coraz bardziej 

popularnym celem dla Polaków. 
Portal Waszaturystyka.pl wyliczył, 
że w 2018 roku Polacy wykupili w 
tym kraju 200 tysięcy noclegów, co 
stanowi wzrost o prawie 10 procent 
w stosunku do 2017.

Chętnych do obejrzenia Mat-
terhornu w różnych odsłonach 
kolorystycznych odsyłamy na ofi -
cjalną stronę gminy Zermatt: www.
zermatt.ch/hope.

 (wot)

• W piątek Matt erhorn „zaświecił” na biało-czerwono. Fot.	ARC

• Eugeniusz Salo był jednym z gości w naszej redakcji podczas ubiegłorocz-
nych warsztatów dziennikarskich. Fot.	NORBERT	DĄBKOWSKI

1,9
mln	mieszkańców	Australii	–	ponad	
7	proc.	ludności	–	ściągnęło	aplika-
cję	CovidSafe,	która	ma	pomóc	w	
kontrolowaniu	rozprzestrzeniania	się	
koronawirusa.	Poinformował	o	tym	w	
poniedziałek	minister	zdrowia	Greg	
Hunt.	–	Ten	wysiłek	pomoże	nam	
chronić	siebie,	nasze	rodziny,	nasze	
pielęgniarki	i	naszych	lekarzy	–	napi-
sał	na	Twitt	erze	Hunt.

Aplikacja	ma	służyć	do	rejestracji	
kontaktów	użytkowników,	aby	ułatwić	
śledzenie	rozprzestrzeniania	się	wiru-
sa	i	izolację	narażonych	osób.	To	je-
den	z	kluczowych	elementów	strategii	
australijskiego	rządu	dotyczącej	luzo-
wania	restrykcji	wprowadzonych	na	
czas	epidemii.	Drugi	fi	lar	to	masowe	
badania	na	COVID-19,	również	dla	
osób,	które	nie	wykazują	objawów.	
 (PAP)
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Michael Morys-Twarowski Czakojowie

Jeżeli w drzewie genealogicz-
nym pojawia się nazwisko 
Czakoj, to można w ciemno 

zgadywać skąd pochodzili – z Ko-
cobędza.

Jest to bardzo rzadkie nazwisko 
i chyba wszystkie osoby je noszące 
są spokrewnione. Według danych 
z 2010 roku, w Polsce mieszkała 
jedna osoba o nazwisku Czakoj, 
według statystyk z 2017 roku w 
Republice Czeskiej czternaście. 
Rzadkie nazwiska są prawdziwym 
błogosławieństwem w genealogii, 
bo o wiele łatwiej szukać Czako-
jów, niż – by odwołać się do re-
gionalnych przykładów – Sikorów 
czy Macurów.

Wszystkie drogi 
prowadzą do... 
Kocobędza
W księgach metrykalnych ze Ślą-
ska Cieszyńskiego sprzed 1920 
roku odnalazłem ponad 150 Cza-
kojów i korzenie wszystkich pro-
wadzą właśnie do Kocobędza. 
Wieś ta należała do parafi i rzym-
skokatolickiej w Cierlicku, gdzie 
księgi metrykalne prowadzono od 
1679 roku. Od początku Czakojo-
wie pojawiają się na tyle licznie, że 
protoplasta rodu musiał się tam 
osiedlić co najmniej dwa pokole-
nia wcześniej. Kiedy dokładnie, 
tego nigdy się nie dowiemy.

Czakojowie byli ewangelikami, 
żywą egzemplifi kacją popularne-
go zwrotu „twardy jak luter spod 
Cieszyna”. W metrykach kato-
lickich musieli być zapisywani 
zgodnie z ówczesnym prawodaw-
stwem (stan ten trwał do 1848 
roku), ale z własnej nieprzymu-
szonej woli chrzcili dzieci i brali 
śluby w ewangelickim kościele 
Jezusowym w Cieszynie.

W okresie kontrreformacji 
wiązali się niemal wyłącznie ze 
współwyznawcami. W przypadku 
mieszanych, protestancko-kato-
lickich małżeństw dzieci musiały 
być wychowywane w wierze ka-
tolickiej. Dla niektórych osób to 
nie był problem, stąd wiele rodzin 
na Śląsku Cieszyńskim ma linie 
katolickie i ewangelickie. Dla in-
nych „luterska wiara” była waż-
nym czynnikiem przy wyborze 
życiowego partnera czy partnerki. 
W przypadku Czakojów w całym 
XVIII wieku zdarzyło się jedno je-
dyne małżeństwo międzywyzna-
niowe. W 1768 roku Zofi a Czakoj 
poślubiła katolika Jerzego Kulę 
ze Stanisłowic. Domyślam się, że 
konserwatywna rodzina mogła 
być przeciwna związkowi, ale górę 
wzięła chęć wydania za mąż Zofi i, 
mającej w tym czasie 29 lat, czyli 
sporo jak na niezamężną kobietę 
na cieszyńskiej wsi.

Po wejściu w życie Patentu To-
lerancyjnego w 1782 roku dzieci z 
małżeństw mieszanych na Śląsku 
Austriackim wychowywano we-
dług płci – córki według wyznania 
matki, synów według wyznania 
ojca. Jednak Czakojowie ciągle 
żenili się z ewangeliczkami, a Cza-
kojówny wychodziły za mąż za 
ewangelików. Dopiero w 1851 roku 
Jan Czakoj (1825-1902) poślubił ka-
toliczkę Annę Palarczyk, a wszyst-
kie dzieci wychowali w wierze 
katolickiej. Czakoja w „Gwiazdce 

Cieszyńskiej” określono mianem 
„człowieka zgody”, z kolei Anna 
trzymała do chrztu bratanka męża, 
ochrzczonego w kościele Jezuso-
wym w Cieszynie. Jest to dobra 
ilustracja dobrych relacji między 
katolikami a ewangelikami na Ślą-
sku Cieszyńskim. Oczywiście, nie 
zawsze było idyllicznie, ale jeżeli 
dobrze przyjrzeć się źródłom – naj-
częściej różnice były wykorzysty-
wane przez polityków, bo zwykle 
kluczem do władzy jest podziele-
nie społeczeństwa.

Wracając do małżeństwa Anny 
i Jana Czakojów, zachowało się 
zdjęcie wykonane prawdopodob-
nie z okazji ich 50. rocznicy ślubu. 
Widać na nim czternaście osób. 
Kiedy otrzymałem kopię fotografi i, 
zidentyfi kowanych było zaledwie 
pięć z nich. Jednak mając gotowe 
drzewo ge-
nealogiczne 
C z a k o j ó w, 
udało się 
z dużym 
p r a w d o -
p o dobień-
stwem zi-
dentyfikować 
p o z o s t a ł e 
osoby.

Nie sp eł-
na dwa lata 
po wyko-
naniu tego 
zdjęcia, na 
p o c z ą t k u 
1903 roku, 
w „Gwiazd-
ce Cie-
szyńskiej”, 
ukazała się 
n a s t ę p u -
jąca notat-
ka: „Często 
się dosyć 
zdarza w 
z g o d n y c h 
i szczęśli-
wych mał-
żeństwach, 
że jak 
śmierć na 
starość jed-
nego z nich 
w e ź m i e , 
to i dru-
gi idzie za 
nim choćby 
mógł nawet 
żyć jeszcze 
parę lat. Tak 
i u nas się 
stało. We 
wiliję (24 grudnia 1902 roku) zmarł 
tu Jan Czakoj rolnik, a we czwar-
tek 22 b.m. (bieżącego miesiąca tj. 
stycznia 1903 roku) zmarła jego 
żona Anna z Palarczyków”.

Później małżeństwa między-
wyznaniowe w rodzie Czakojów 
pojawiają się już częściej. Godny 
odnotowania jest ślub Pawła (ur. 
1850), który z Kocobędza wywę-
drował do Wiednia. Tam ożenił 
się z Austriaczką. Ich córka Ma-
ria Paulina (1877-1952) wyszła za 
mąż za Ferdinanda Gussenbau-
era, przedstawiciela znanej wie-
deńskiej rodziny przedsiębiorców 
budowlanych. Firma Gussenbau-
erów, zajmująca się kominami, 
istnieje po dziś dzień i zarządzają 
nią potomkowie po kądzieli koco-
będzkich Czakojów.

Czterech wójtów
Kocobędz jeszcze czeka na swoją 
opasłą monografi ę. Kiedy powsta-
nie, nie powinno w niej zabraknąć 
wzmianek o Czakojach. Pierwszą 
szkołę we wsi otwarto w 1785 roku 
u Jana Czakoja (1713-1791). Wójtami 
Kocobędza było co najmniej trzech 
innych przedstawicieli rodu: Jan 
(1721-1782), wspomniany już wyżej 
Jan (1825-1902) oraz jego przyrodni 
brat Jerzy (1844-1913). Ten ostatni 
został wójtem mając zaledwie 26 
lat. Młody wiek przełożonego gmi-
ny odnotowała nawet wiedeńska 
gazeta „Vaterland”. Później Czakoj 
dość często pojawia się na łamach 
cieszyńskiej prasy. Należał do To-
warzystwa Rolniczego Księstwa 
Cieszyńskiego, wybrano go pre-
zbiterem zboru ewangelickiego 

w Cieszynie, a w 1906 roku został 
odznaczony przez cesarza Złotym 
Krzyżem Zasługi.

Z rodu Czakojów pochodził do-
datkowo wójt Sibicy. Funkcję tę w 
okresie międzywojennym pełnił 
Franciszek Czakoj (1877-1932), pol-
ski działacz społeczny i narodowy.

Pracowity 
urzędnik pocztowy
Generalnie dawna prasa jest wspa-
niałą kopalnią informacji o na-
szych przodkach czy krewnych, 
nie tylko o tych, którzy mogliby 
się znaleźć w słownikach biogra-
fi cznych. Przykładem może być 
wspomnienie pośmiertne Jana 
Czakoja (1868-1908). Urodził się w 
Kocobędzu, wychował w Mistrzo-
wicach. Przez około siedemnaście 

lat był urzędnikiem pocztowym w 
Bielsku, a później przez trzy lata 
pocztmistrzem w Łazach (tych na 
dzisiejszym Zaolziu, bo koło Biel-
ska jest miejscowość o tej samej 
nazwie). Po jego śmierci na ła-
mach „Dziennika Cieszyńskiego” 
pisano: „Cierpiał on już od młod-
szych lat na wadę sercową. Jako 
sumienny urzędnik i jako czło-
wiek, poświęcający wszystkie swe 
siły dla dobra ogółu, nie zważał 
na nadzwyczaj denerwującą pracę 
w biurze i przeładowany takową, 
odmawiał sobie dla zdrowia tak 
koniecznie potrzebnych chwil od-
poczynku, co właśnie przy jego już 
silno nadwątlonem zdrowiu przy-
spieszyło katastrofę (udar mózgu). 
Padł ofi arą swego trudnego zawo-
du”. 

Skąd ten ród?
W	XVIII	i	XIX	wieku	nazwisko	„Czakoi”	pojawia	
się	w	Komitacie	Tolna	(dzisiejsze	zachodnie	Wę-
gry)	oraz	Padarovcach	(obecnie	w	wojewódz-
twie	bańskobystrzyckim	na	Słowacji).	Można	
przypuszczać,	że	protoplasta	kocobędzkich	
Czakojów	pochodził	z	Węgier	w	najszerszym	
rozumieniu	tego	słowa	(Słowację	nazywano	
Górnymi	Węgrami).

Gdzie doczytać?
  Michael	Morys-Twarowski,	„Czakojowie	z	Kocobędza	
–	zarys	dziejów	chłopskiego	rodu	ze	Śląska	Cieszyń-
skiego	od	XVII	do	początku	XX	wieku”,	„Pamiętnik	
Cieszyński”,	t.	23,	2019	(artykuł	dostępny	on-line	w	
serwisach	depot.ceon.pl	i	academia.edu)

Skąd to nazwisko?
W słownikach nazwisk 
Władysława Milerskiego i 
Izabeli Łuc nazwisko Czakoj 
wywodzi się od słowa „czakać” 
(staropolska wersja „czekać”). 
Jednak w przypadku tak 
popularnego czasownika dziwi 
fakt, że oprócz potomków rodu 
z Kocobędza nikt nie nosi tego 
nazwiska. Dosłownie, nikt. Nad 
Wisłą istnieją za to podobne 
nazwiska jak np. „Czekaj”, 
które rzeczywiście można 
wywieść od „czekać”. Moim 
zdaniem, nazwisko Czakoj jest 
prawdopodobnie spolszczoną 
wersją węgierskiego nazwiska 
Csakói.

• Od lewej (asteryskiem oznaczono identyfi kacje prawdopodobne; w przypadku kobiet podano nazwiska panieńskie): Rozyna Czakoj*, jej mąż 
Alojzy Farnik*, Joanna Moskorz*, jej mąż Franciszek Czakoj* , Ernest Branny* – syn Joanny z pierwszego małżeństwa, Anna Palarczyk, jej mąż 
Jan Czakoj, Franciszka Branny – córka Justyny i Jana, Jan Branny, jego żona Justyna Czakoj, Jan Polok*, jego żona Maria Czakoj*, Franciszek 
Lipa*, jego żona Ewa Czakoj*. Przypuszczalnie fotografi ę wykonano w 1901 roku z okazji uroczystości 50-lecia ślubu Anny z Palarczyków i Jana 
Czakojów. Żródło: zbiory Stanisława Konopki z Cieszyna

Wszystko dla szpitali
POLSKI BIZNES (73)

Sprzęt i materiały medyczne, zwłaszcza 
środki ochronne dla służby zdrowia, na-
leżą dzisiaj do towarów najbardziej po-

szukiwanych na rynku. Firmy P.W. Intergos 
sp. z o.o. w Bielsku-Białej oraz Intergos-CZ, s. 
r. o. w Szonowie są dostawcami tego właśnie 
asortymentu. Prezesem zarządu bielskiej fi rmy 
jest Zbyszek Wacławik z Błędowic Górnych. Z 
ramienia fi rmy macierzystej pomaga także w 
zarządzaniu czeską spółką. 

Wacławik pracował wcześniej w branży ko-
lejowej, zajmował wysokie stanowiska w Za-
rządzie Kolei Czeskich. Dopiero w czerwcu ub. 
roku dołączył do rodzinnej fi rmy P.W. Intergos. 

– Praca w branży medycznej jest o wiele cie-
kawsza od pracy w transporcie kolejowym. Zdą-
żyłem w tak krótkim czasie już poznać wielu in-
teresujących ludzi, którzy starają się pomagać 
i wspierać służbę zdrowia – mówi szef spółki.

Skrót P.W. w nazwie bielskiej fi rmy ozna-
cza „przedsiębiorstwo wielobranżowe”. To ma 
związek z historią spółki. 

– Polska fi rma od 1990 roku, to znaczy od 
założenia, miała trzy dywizje: ochrony mienia, 
usług porządkowych oraz hurtownię sprzętu 
medycznego. Przed sprzedaniem w 2018 roku 
dwóch dywizji – ochrony mienia i usług po-
rządkowych – zatrudniała 450 pracowników. 
Sprzedaż miała na celu skupienie się na pod-
stawowym biznesie, sprzęcie medycznym. W 
fi rmie pracuje aktualnie ok. 40 osób – tłuma-
czy prezes. Podkreśla, że fi rma założona przez 
Zdzisława Kucię obchodzi w tym roku trzydzie-
stolecie działalności. Zatrudnia również osoby 
z ograniczoną niepełnosprawnością, co jej daje 
status zakładu pracy chronionej.

Czeska spółka jest młodsza i mniejsza – zo-
stała założona w 2004 roku i zatrudnia ok. 15 
pracowników. I choć obie skupiają się na do-
stawach dla służby zdrowia, to każda z nich ma 
nieco inny charakter. 

Bielski Intergos jest producentem pojemni-
ków na materiały zakaźne, sprzedaje produk-
ty pod własną marką oraz handluje wyrobami 
innych producentów. Jego własne wyroby po-
wstają w krajach azjatyckich (Chinach, Malezji, 

Indiach), produkcja pojemników odbywa się 
w Polsce. Firma ma w ofercie 4 tys. pozycji. Są 
wśród nich m.in. rękawice i maseczki chirur-
giczne, kaniule, igły, strzykawki, przyrządy do 
transfuzji, tlenoterapii, pojemniki na odpady 
medyczne, ostrza chirurgiczne, środki do de-
zynfekcji i inne. 

– Importujemy także produkty z krajów euro-
pejskich, jak również eksportujemy nasze wy-
roby do większości krajów Europy centralnej i 
wschodniej – uzupełnia prezes. 

Kiedy Zbyszek Wacławik przejął stery spółki, 
jedną z pierwszych rzeczy, które zrobił, żeby za-
znajomić się ze specyfi ką tej branży, był objazd 
fabryk i dostawców. W ten sposób zapoznał się 
z warunkami produkcji oraz stosowanymi tech-
nologiami. Przekonuje, że fabryki produkujące 
materiały i sprzęt medyczny (w tym na przy-
kład zestawy chirurgiczne, igły, wenfl ony i tym 
podobnie) muszą mieć i mają wysokie stan-
dardy bezpieczeństwa i sterylizacji produktów 
dla służby zdrowia. Zarobki w tych fabrykach 
należą do stosunkowo wysokich, jak na poziom 
krajów azjatyckich (wynoszą ok. tysiąca dola-
rów na miesiąc). 

– Wynagrodzenia i standardy rosną i to ma 
wpływ na ceny produktów, które są zmienne, 
co dla nas również stwarza problem, głównie ze 
względu na umowy wieloletnie ze szpitalami – 
stwierdza biznesmen. 

Intergos w Bielsku-Białej ma obecnie dwie 
części handlowe – ok. 65 proc. obrotów zapew-
nia sprzedaż hurtowa sprzętu medycznego, po-
zostałych 35 proc. realizowanych jest w ramach 
przetargów ogłaszanych przez szpitale. 

Czeska spółka Intergos-CZ w mniejszym 
stopniu bierze udział w przetargach, raczej 
współpracuje jako poddostawca z dużymi „gra-
czami” na rynku produktów medycznych. Jej 
specjalnością są natomiast dostawy do aptek 
oraz sklepów ze sprzętem medycznym. Dostar-
cza głównie przyrządy rehabilitacyjne, sprzęt 
medyczny jednorazowego użytku, produkty 
dla osób z inkontynencją. 

– W Bielsku założyliśmy niedawno nową 
dywizję, lecz jej rozwój wstrzymała epidemia 

koronawirusa. Kiedy ta 
nadzwyczajna sytuacja 
się skończy, dywizję 
będziemy dalej rozwi-
jali – mówi Wacławik. 
Chodzi o dystrybucję 
na polskim rynku im-
plantów do kręgosłupa 
producenta z Czeskiego 
Cieszyna, produkowa-
nych metodą 3D druku. 

Pandemia zmieniła 
strukturę zamówień 
kierowanych do fi rmy 
Intergos w Polsce i Cze-
chach. Ponieważ w obu 
krajach ograniczono 
liczbę operacji i innych 
zabiegów medycznych, 
spadł popyt na klasycz-
ny sprzęt użytku jedno-
razowego. Gwałtownie 
natomiast wzrosło za-
interesowanie środka-
mi ochrony osobistej, 
takimi jak maseczki 
chirurgiczne, także te 
z fi ltrami FFP2 i FFP3, 
środki do dezynfekcji, 
rękawice, przyłbice, ter-
mometry bezdotykowe.

– Zresztą rękawice 
nitrylowe i lateksowe to 
jest to, od czego fi rma rozpoczynała swoją przy-
godę z importem z Azji, natomiast zupełnie 
pierwszym towarem importowanym przez In-
tergos w latach 90. była chloramina z Bochemii 
w Boguminie, dzięki czemu wyrosła na jedną z 
czołowych fi rm w tej branży na polskim rynku– 
zdradza prezes zarządu. 

Ze względu na charakter działalności Zby-
szek Wacławik posiada dokumenty umożliwia-
jące mu przekraczanie granicy. Ale przyznaje, 
że w obecnej sytuacji zarządza polską fi rmą ra-
czej na odległość, z wykorzystaniem nowocze-
snych narzędzi komunikacyjnych.  (dc)

Kwesti onariusz fi rmowy

Rok założenia: 1990

Branża: sprzęt	medyczny	

Liczba pracowników: 
40	w	Polsce	i	15	w	Czechach

Kontakt: 

www.intergos.com.pl

www.intergos.cz

GROSZ DO GROSZA

Henryka Bittmar Branża turystyczna liczy straty
Twierdzenie, że Republika Cze-

ska turystyką stoi, jest na pew-
no mocno przesadzone. Branża 
turystyczna stanowi ok. 3 proc. 
naszego PKB. Pod względem liczby 
zagranicznych turystów na głowę 
biją nas chociażby Hiszpania, Wiel-
ka Brytania, Włochy czy Francja. A 
jednak wpływy z turystyki także u 
nas są niebagatelne – w ubiegłym 
roku w samej tylko Pradze osiągnę-
ły ok. 107 mld koron. Teraz w stolicy 
turystów nie ma wcale.

Koronawirus 
wszystko zmienił
Za sprawą pandemii koronawiru-
sa wszystko się zmieniło. Oczy-
wiście na gorsze. Odwołane loty, 
wycieczki i rezerwacje w hotelach 
stały się codziennością. U nas i w 
innych krajach dotkniętych pande-
mią. Niektórzy klienci decydują się 
na zmianę terminu, ale właściwie 
nadal trudno powiedzieć, na kie-
dy zaplanowany wcześniej urlop 
przełożyć. Ośrodki górskie, kuror-
ty, miasta pełne najwyższej klasy 
zabytków, a także muzea, galerie, 
ogrody zoologiczne opustoszały i 
zaczynają powoli liczyć straty. Z nie-

pokojem myślą o najbliższej przy-
szłości ludzie zatrudnieni w szero-
ko rozumianej branży turystycznej 
– a jest ich u nas ponad 230 tysięcy. 
Turystyka po prostu zamarła i nie 
wiadomo, kiedy zacznie się powrót 
do normalności. I czy aby na pewno 
będzie to „normalność”, do której 
przywykliśmy w ostatnich, sprzy-
jających zwiedzaniu świata, latach. 
Dość przypomnieć, że w ub. roku 
na co najmniej czterodniowy urlop 
za granicą zdecydowało się ponad 5 
milionów Czechów. Kryzysu zwią-
zanego z pandemią na pewno nie 
przeżyje wiele biur turystycznych, 
hoteli, pensjonatów, ośrodków wy-
poczynkowych i sportowych. 

Strach, być może, 
pozostanie
Co gorsza, zgodnie z przewidywa-
niami analityków nawet wtedy, gdy 
COVID-19 przestanie już być groź-
ny, niektórzy ludzie ciągle jeszcze 
będą bać się podróżować. Tegorocz-
ne lato prawie na pewno będziemy 
więc spędzać inaczej. Jeżeli epide-
miologiczne obostrzenia i zakazy 
zostaną złagodzone lub zniesione, 
być może zdecydujemy się na wy-

poczynek gdzieś w kraju, ale także 
wtedy będziemy o wiele bardziej 
świadomi wszelkich rzeczywistych 
i urojonych zagrożeń. Turyści będą 
zwracać baczniejszą uwagę na prze-
strzeganie podstawowych zasad 
higieny w czasie podróży, a także w 
miejscu zakwaterowania. Utrzyma-
nie i monitorowanie czystości znaj-
dzie się w centrum uwagi turystów 
i usługodawców. O zagranicznych 
wojażach jeszcze w minionym tygo-
dniu mogliśmy tylko pomarzyć, ale 
sytuacja zmienia się dynamicznie 
praktycznie z dnia na dzień. Gra-
nice wcześniej czy później znów 
zostaną otwarte, ale strach przed 
chorobą prawdopodobnie sprawi, 
że będziemy świadomie lub nie-
świadomie unikać bliskich spotkań 
z innymi ludźmi, kulturami, kuch-
niami, zwyczajami. Będziemy sobie 
zadawać pytanie, które miejsce na 
świecie jest bezpieczne i całkowicie 
wolne nie tylko od nieszczęsnego 
koronawirusa, ale także innych cho-
rób. Przed wyjazdami będziemy się 
szczepić i ubezpieczać. I być może 
postawimy raczej na wypoczynek 
w kraju, bo tu po prostu będziemy 
czuć się bezpieczniej. 

Przetrwają najsilniejsi
Z drugiej strony zaś trzeba podkre-
ślić, że podróżowanie w ostatnich 
latach było już tak popularne, że 
trudno sobie wyobrazić, iż jedna, 
nawet najgroźniejsza pandemia, 
będzie w stanie radykalnie coś w tej 
materii zmienić. Mimo wojen, terro-
ryzmu, kryzysów gospodarczych i 
chorób czyhających w egzotycznych 
krajach ludzie stale chcą pozna-
wać świat. W ubiegłym roku odbyli 
półtora miliarda podróży. Eksperci 
zajmujący się ruchem turystycz-
nym przewidują, że tegoroczna 
pandemia COVID-19 na pewno nie 
skłoni ludzi do siedzenia w domu 
przez resztę życia, może natomiast 
nauczyć nas podróżować bezpiecz-
niej, świadomiej i rozsądniej. Jeżeli 
liczba podróży w najbliższych la-
tach spadnie, to nie tylko dlatego, 
że ludzie będą się lękać wirusów, 
ale głównie z powodów ekonomicz-
nych. Czy tego chcemy, czy nie, 
wszyscy odczujemy skutki pande-
mii. Szczęście będą mieli ci, którzy 
nie stracą źródła utrzymania. Jed-
nak także dla nich dalekie podróże 
mogą stać się dobrem luksusowym. 
Wielu z nas na nowo ustali życiowe 

priorytety – kosztowne wyjazdy za-
graniczne stwarzające dodatkowo 
mnóstwo zagrożeń niekoniecznie 
muszą znaleźć się na ich czele. To 
wszystko zaś nie ucieszy niestety 
przedsiębiorców i pracowników, 
którzy w branży turystyczno-rekre-
acyjnej zarabiają na życie. Na pew-
no upadnie wiele linii lotniczych, 
hoteli, biur podróży, restauracji na-
stawionych na żywienie turystów. 
Przetrwają najsilniejsi i najbardziej 
zdeterminowani. Wiele też zależeć 
będzie od polityki państwa i całej 
Unii Europejskiej. Jeżeli branża 
turystyczna uzyska wsparcie, to 
szybciej wyjdzie z kryzysu. Jeżeli 
rządy i instytucje unijne odwrócą 
się do niej plecami, skutki kryzysu 
będą trudne do przezwyciężenia. 
Już dzisiaj na przykład Chorwacja, 
ukochana przez Czechów i jedna 
z najpopularniejszych destynacji 
wypoczynkowych w Europie, spo-
dziewa się, że przychody z turystyki 
w bieżącym roku będą niższe o ok. 
70 proc. od tych ubiegłorocznych. A 
warto wiedzieć, że wpływy z branży 
turystycznej w Chorwacji stanowiły 
dotąd jedną czwartą produktu kra-
jowego brutto.  

• Zbyszek Wacławik na Targach Medycznych w Düsseldorfi e. 
Fot.	ARC	Z.	Wacławika
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Odwołane urodziny
Dziecięcy	Zespół	Rytmiki	i	Tańca	„Rytmika”	to	jedna	z	wizytówek	Zarządu	Głównego	Polskiego	Związku	
Kulturalno-Oświatowego.	29	maja	znany	czeskocieszyński	zespół	zamierzał	zaprosić	wszystkich	na	okrągłe	
urodziny.	–	Nie	chciałam,	by	koncert	nazywano	jubileuszowym,	bo	uważam,	że	10-lecie	działalności	nie	jest	żadną	
wielką	rocznicą.	Ostatecznie	jednak	z	urodzinowego	występu	nic	nie	wyszło	–	mówi	Renata	Milerska,	kierowniczka	
i	instruktorka	„Rytmiki”.

Witold Kożdoń

Zespół powstał w 1962 r., ale 
miał przerwę w działalno-
ści. Reaktywował się w roku 

szkolnym 2009/2010. Na co dzień 
działa przy Zarządzie Głównym 
PZKO, a zajęcia „Rytmiki” odby-
wają się w poniedziałki i czwartki 
w klubie PZKO przy ulicy Bożka w 
Czeskim Cieszynie. Prowadzą je na 
zmianę Renata Milerska oraz Kata-
rzyna Lasota-Muszyńska, uczestni-
czą w nich zaś głównie uczniowie z 
polskich szkół podstawowych oraz 
przedszkoli w Czeskim Cieszynie.

Obecnie „Rytmika” skupia około 
80 młodych tancerzy w wieku od 
czterech do szesnastu lat, łącznie w 
pięciu grupach wiekowych. W ze-
spole nie narzekają na frekwencję 
na zajęciach. – Mamy sporo dzieci 
chętnych do pracy, a co ważne, co 
roku ich przybywa. Można więc 
powiedzieć, że jesteśmy dziś w do-
brej kondycji – przekonuje Renata 
Milerska.

Instruktorka wspomina, że kiedy 
decydowano o reaktywacji „Rytmi-
ki” w Czeskim Cieszynie brakowało 
zespołu dziecięcego, a kierownic-
two Zespołu Pieśni i Tańca „Olza” 
rozglądało się wówczas za mło-
dzieżą potrafi ącą tańczyć. – Kie-
rownikiem artystycznym „Olzy” 
jest mój brat, więc siłą rzeczy czę-
sto współpracujemy. Oczywiście 
chcielibyśmy też, by w przyszło-

ści nasi wychowankowie tańczyli 
w „Olzie” albo innych zespołach 
regionalnych, bo myślę, że są do 
tego odpowiednio przygotowani. 
Na co dzień jednak „Rytmika” jest 
zupełnie samodzielnym zespołem 
– podkreśla Milerska.

Tancerzy „Rytmiki” można cza-
sami oglądać na imprezach organi-
zowanych pod szyldem PZKO, dzie-
ci prezentują się również rodzicom 

na wewnętrznych spotkaniach. Jak 
jednak tłumaczą opiekunki, wystę-
py nie są głównym celem zespołu. – 
Zależy nam na rozwoju ruchowym 
młodzieży. Oczywiście ćwiczymy 
układy taneczne, zazwyczaj tańców 
ludowych, choć nie tylko. Sporo 
czasu poświęcamy też na ćwicze-
nia kształtujące, gimnastykę, ryt-
mikę czy improwizację – podkre-
śla pani Renata, dodając, że w tym 

roku „Rytmika” skoncentrowała 
się na przygotowaniu układów na 
swój urodzinowy występ. – Plano-
waliśmy w jednej części program 
ludowy, a w drugiej przedstawie-
nie taneczno-muzyczne, do które-
go scenariusz i piosenki stworzyła 
pani Kasia. Niestety w momencie, 
gdy młodzi tancerze mieli pracować 
najbardziej intensywnie, weszły w 
życie epidemiczne obostrzenia – 

stwierdza. W efekcie z zaplanowa-
nego na koniec maja występu trzeba 
było zrezygnować. – Postanowili-
śmy, że przeniesiemy to wydarzenie 
na jesień, choć generalnie wszyst-
kie nasze zamierzenia musieliśmy 
chwilowo zamrozić. Wiem, że nie-
które zespoły ćwiczą „zdalnie”, ale 
my zrezygnowaliśmy z takiej formy 
i po prostu zaprzestaliśmy zajęć – 
kończy moja rozmówczyni. 

Dwieście występów
Dziecięcy Zespół Rytmiki i Baletu 
ZG PZKO powstał w 1962 r. Do 
początku lat 90. XX wieku jego 
kierowniczkami artystycznymi 
były Halina Wojnar, Halina Mali-
nowa, Marta Kmet’.	Z	zespołem	
współpracował	szereg	znanych	na	
Zaolziu	animatorów	kultury,	jak	
Janina	Ferfecka,	Wanda	Cejnar,	Ta-
deusz	Przyhoda,	Bronisław	Liberda.	
Zespół	liczył	od	50	do	110	człon-
ków,	a	oprócz	rytmiki	i	baletu	dzieci	
ćwiczyły	tańce	ludowe.	Do	1996	
r.	„Rytmika”	miała	na	swym	koncie	
prawie	200	występów	w	RC,	Polsce	
i	na	Słowacji.	Zespół	brał	też	udział	
w	konkursach	dziecięcych	i	mło-
dzieżowych	zespołów	artystycznych	
wszystkich	szczebli.	Potwierdzeniem	
jego	wysokiego	poziomu	artystycz-
nego	były	przyznane	mu	odzna-
czenia	i	dyplomy,	m.in.	Brązowa,	
Srebrna	i	Złota	Odznaka	Honorowa	
PZKO	„Za	Zasługi”.

• Jeden z wystę-
pów„Rytmiki”. 
Fot.	BEATA	TYRNA

Wyprawa 
po magnolię 
Jak	myślicie	–	czy	w	dzisiejszych	czasach	kandydat	na	
królewskiego	zięcia	musi	rozprawiać	się	z	potworami	i	złymi	
czarownikami?	A	może	jest	zupełnie	inaczej	–	tak	jak	w	tej	
bajce...

Danuta Chlup

– Moja droga córko, najwyższy czas znaleźć dla ciebie męża – powiedział uro-
czystym głosem król Walenty II. 

Rodzina królewska spożywała kolację, jak na arystokrację przystało, w osiem-
nastowiecznej porcelanie, pozłacanymi sztućcami. Król otarł wargi chusteczką 
ze srebrnymi haftami. 

– To znaczy, że będzie tak jak w bajkach, kiedy królewicze muszą podjąć nie-
bezpieczną wyprawę po żywą wodę, zabić smoka albo uwolnić królewnę z wie-
ży, aby zasłużyć na jej rękę? – ożywiła się królewna Joanna. 

– Czasy się zmieniły. Mam trochę inne plany – odparł ojciec i zrobił tajemni-
czą minę.

•••
Kilka dni później we wszystkich mediach pojawiły się ogłoszenia, że monarcha 
poszukuje żony dla córki jedynaczki. Zgłoszenia, odręcznie napisane, należy 
przesłać klasyczną pocztą na adres zamku królewskiego. 

– Tato! Dzisiaj nikomu nie będzie się chciało pisać ręcznie listu i iść z nim na 
pocztę! W taki sposób nie znajdę męża – zaprotestowała Joanna. 

Król wzruszył tylko ramionami i fi luternie się uśmiechnął. 
– Sama przecież chciałaś wystawić kandydatów na próbę. 
Nie było tak źle, jak się królewna obawiała. Do zamku wpłynęło całkiem spo-

ro listów. Król wybrał trzy – bo tylko te napisane były czytelnie, starannie i bez 
błędów ortografi cznych. 

Przesłuchanie kandydatów odbyło się w podobnej scenerii, jaką znacie z 
bajek. Król i królowa, w galowych strojach, siedzieli na podwyższeniu w sali 
tronowej. Między nimi usadowiła się królewna. Jeszcze nigdy nie miała takiej 
tremy jak tego dnia. 

– Mamo, wyglądam ładnie? – szepnęła do królowej. 
– Przepięknie – odparła matka szczerze.

•••
Niestety Kandydat Numer Jeden nie zwrócił specjalnie uwagi na królewską 
córkę. Zamiast tego zaczął, w ogóle niepytany, opowiadać o swoich sukcesach 
biznesowych i ogólnie o tym, jaki jest zaradny. 

– Cieszę się, że pan umie sobie poradzić w każdej sytuacji – przerwał mu król.
– Wobec tego zadanie, które przygotowałem, będzie dla pana pestką. Pójdzie 

pan do Księstwa Kwitnącej Magnolii, do Ogrodu Czarodziejki Zuzanny i przy-
niesie stamtąd dla królewny gałązkę magnolii z najstarszego krzewu. To nieda-
leko, trzydzieści kilometrów stąd. 

– Nie ma problemu! – ro-
ześmiał się młodzieniec. 
– Zaraz siadam do samo-
chodu i za godzinę będę z 
powrotem. 

– Powiedziałem, że pan 
pójdzie do Księstwa Kwitną-

cej Magnolii – nie pojedzie 
– zwrócił uwagę król. 

– Trzydzieści kilome-
trów na piechotę? Po 

jakąś gałązkę?! Prze-
praszam, Wasza Wy-

sokość, ale ja się w to nie 
bawię!
Kandydat Numer Jeden 

obrócił się na pięcie i bez po-
żegnania wybiegł z sali tro-
nowej.

•••
Sługa tymczasem przyprowadził Kandydata Numer Dwa. Młodzieniec o imie-
niu Tymoteusz wyglądał sympatyczniej od swego poprzednika. Z szacun-
kiem pokłonił się królewskiej parze, a Joannie posłał promienny uśmiech. 
Spokojnie wysłuchał zadania, pokiwał głową na znak, że wszystko rozumie 
i powiedział: 

– Nie mam nic przeciwko takiej wyprawie, Wasza Wysokość. Lubię piesze 
wycieczki, więc połączę przyjemne z pożytecznym. Wezmę namiot, żebym 
mógł przenocować w Księstwie Kwitnącej Magnolii i drugiego dnia wrócić. 

– Doskonale – rozpromienił się król. – Trzeba iść najpierw osiem kilo-
metrów na północ, do starego młyna. Od niego kierować się na północny 
wschód. Po jakiejś godzinie drogi dojdzie pan do jeziora. Stamtąd… 

Kandydat Numer Dwa grzecznie wysłuchał króla, ale na jego twarzy malo-
wało się osłupienie. 

– Wasza Wysokość, najlepiej będzie, kiedy wprowadzę dane GPS do komór-
ki. Telefon mnie poprowadzi – zaproponował, kiedy monarcha skończył. 

– Niestety, zadanie polega między innymi na tym, żeby poradzić sobie bez 
nawigacji, komórki, Internetu. I nawet bez mapy – odparł król. 

Młodzieniec pokręcił głową. 
– Nawet bez mapy? Przykro mi, ale nie dam rady. 
Kiedy wyszedł, Joanna pomarkotniała. Zaczęła się obawiać, że żaden z 

kandydatów nie podoła zadaniu wymyślonemu przez ojca.

•••
Sebastian, Kandydat Numer Trzy, był równie sympatyczny jak Tymoteusz. Z 
szacunkiem pokłonił się królewskiej parze i wręczył bukiet królewnie. 

Kiedy słuchał zadania, uśmiech cały czas nie schodził z jego twarzy. 
– Uff , odetchnąłem z ulgą – przyznał po wysłuchaniu instrukcji. – Obawia-

łem się, że będę musiał zabić smoka czy jakiegoś innego potwora. Wyprawa 
po magnolię to sama przyjemność! Wezmę namiot, śpiwór oraz kompas, żeby 
nie zboczyć z trasy. 

Koniec tej historii wyglądał dokładnie tak, jak zawsze kończą się bajki o ry-
cerzach walczących o rękę królewny. W zamku odbyło się huczne wesele, a 
potem Joanna i Sebastian żyli długo i szczęśliwie.  

Rozwiązania 
prosimy 
nadsyłać w 
terminie do 10 
maja na adres 
mailowy: 
danuta.chlup@
glos.live
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pójdzie do Księstwa Kwitną-
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Majowa »Jutrzenka«
Już po raz trzeci „Jutrzenka” dotrze do 

Czytelników wcześniej drogą on-line, 
aniżeli w zwykłej, drukowanej formie. 
Okazało się, że nowe warunki i utrudnienia 
pomogły znaleźć inne możliwości kontak-
towania się z Wami – dziećmi i rodzicami, 
nauczycielami. Cieszy nas, że korzystacie 
z  wirtualnej postaci gazetki, że przysy-
łacie e-mailem rozwiązania łamigłówek, 
wykorzystujecie rubrykę „Zręczne ręce” i 
zamieszczacie swoje prace na Facebooku, 
że czytacie ze zrozumieniem i reagujecie 
na nasze artykuły. Cieszy nas, że mogliśmy 
choć trochę umilić czas spędzany w domu, 
urozmaicić naukę w zupełnie innych wa-
runkach. 

Majowa „Jutrzenka” przynosi kolejny 
pakiet ciekawostek z  różnych dziedzin. 
Ze stałych rubryk proponuję zwłaszcza „Z 
notatnika Jasia Podróżnika” – wyprawę 
między innymi do Chorwacji i na Węgry, 
do Bułgarii oraz Albanii. Świat zamknął 
się na jakiś czas przed nami, ale wszyscy 
wierzymy, że wkrótce granice znowu się 
otworzą, a wtedy przyda się garść infor-
macji o obcych krajach, ich architektonicz-
nych skarbach i ciekawych zwyczajach. W 
„Znam, wiem” znajdziecie tym razem pa-
tyczaki, termity, mrówki, pchły, modliszki, 
biedronki – jednym słowem owady. Świat 
owadów jest niezmiernie interesujący, 
warto głębiej wejść w temat. Być może za-
ciekawi Was też świat bajek znanych z ga-
zet i ekranu telewizji. Komiksy, fi lmy ani-
mowane, manga i anime otwierają swoje 

tajemnice. Nie znaczy to wcale, że 
zachęcamy do biernego przesiady-
wania przed telewizorem. Dla rów-
nowagi przynosimy opis wesołej 
zabawy ruchowej. Zagrajcie w rin-
go. Jak? Podpowiadamy na kolej-
nych stronach. 

O swoich czytelniczych upodoba-
niach opowiedzą nam tym razem 
siostry bliźniaczki: Anna i Agata 
Rybickie. Dziewczynki zaproponu-
ją kolegom i koleżankom ciekawe 
lektury.

Maj jest miesiącem, w którym ob-
chodzimy Święto Matki (dokładnie 
26 maja). Z tej okazji prezentujemy 
wierszyki i instrukcję, jak zrobić 
prezent – serce z papieru. 

Nie braknie humorystycznej hi-
storyjki obrazkowej autorstwa Ma-
rii Boszczyk, łamigłówek i zabaw 
rysunkowych, zwłaszcza mate-
matycznych. Z kolei w „Galerii Ju-
trzenki” możecie obejrzeć ciekawą 
pracę Sebastiana i Szymona Wacła-
wików.

Piszcie na: glac@pctesin.cz, przy-
syłajcie rozwiązania łamigłówek. 
Nagrody czekają w redakcji, prze-
każemy je w maju lub czerwcu wraz 
z zaległymi „Jutrzenkami”. Przysy-
łajcie rysunki lub zdjęcia prac, któ-
rymi chcecie się pochwalić w naszej 
galerii. Trzymajcie się zdrowo!

 Barbara Glac
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Znudzony szlafrok
Jeżeli powiemy „Pani domu była bardzo 

znudzona…”, dla literatury nic z tego nie 
wynika. Jeżeli powiemy „Szlafrok pani Zofi i 
ziewał przerzucony przez poręcz krzesła, 
na którym siedziała…”, jej nuda zostanie 
urzeczowiona. To teoria bliska Julianowi 
Przybosiowi. Czytelnik jego wierszy musi 
się najpierw przedrzeć przez gąszcz metafor, 
które urzeczywistnią nudę, strach, 
miłość, radość, a dopiero potem 
„złapie” sens. Musi się wysilić. 
Dlaczego? Bo poezja nie powinna 
mówić wprost, a wiersz nie musi, a 
nawet nie powinien być prosty jak 
podanie ręki. 

Zawód: poeta – zawód wymaga-
jący. Pogoń za  wierszem doskona-
łym. Za wierszem, który nie został 
jeszcze napisany. – Prawie nigdy 
nie jestem z siebie zadowolony 
– zwierzał się – prawie nigdy? Ni-
gdy? A więc… muszę napisać swój 
wiersz najtrudniejszy. 

Lata mijały, a on wciąż uważał, 
że najlepszy wiersz jeszcze nie po-
wstał.

•••
Don Kolreone – tak o nim czasem 
mówiono – był uczniem Przybosia. 
Uczniem wybitnym, który upra-
wiał zawód równie wymagający. 
Zawód: prozaik. Kornel Filipowicz w dobie 
dzisiejszej kwarantanny chyba niewiele 
musiałby zmienić w swoim życiu. Czekałby 
może najbardziej, żeby móc wreszcie poje-
chać na ryby. 

Nie był pisarzem kawiarnianym, raczej 
domowym. A w domu za wielkim biurkiem 
królował ten wysoki i postawny mężczyzna, 
który kawę pił z maleńkiej fi liżanki. I też 
wciąż cyzelował swoje opowiadania. I też 
wciąż domagał się, żeby słowa i zdania nio-
sły jak najwięcej treści. Często cytowana jest 
rozmowa, którą zapamiętał Jerzy Pilch. Był 
jednym z tych, którzy przychodzili do mi-
strza Filipowicza, żeby ocenił ich napisany 
właśnie tekst. Żeby nauczył ich zawodu, za-
wodu wymagającego.

– Coś tam przyniósł? – pytał.
– Opowiadanie.
– Wieleż ma stron?
– Dwanaście.
– Piękny rozmiar.

•••
Piękny. Piękny, czyli taki, który zawiera w 
niewielu słowach głęboką treść. A treścią ży-
cia awangardowych twórców niekoniecznie 
było miasto, choć ono, razem z maszyną i 
masą, umieścili na sztandarach. 

Przyboś urodził się na wsi. Być może w 
Cieszynie surowy i zdystansowany, nieprzy-
stępny i zasadniczy belfer stał się sentymen-
talny, bo coraz częściej wspominał dzieciń-
stwo.

– Urodzony do pługa – z nadmiaru Ziemi 
zostałem poetą – przyznał w końcu.

Rozmawiałam z mieszkańcami okolic 
Gwoźnicy, którzy pamiętają, że Julian jako 
dziecko grywał na fujarce. Zwierzył się, że 
najwcześniej oddziaływały na jego wyobraź-
nię pieśni pastuszków i bajania starej Pilec-
kiej z sąsiedniej chałupy.

Kornela Filipowicza wychowała prowin-
cja. Nigdy się jej nie wyparł. Niewysoki na-
uczyciel i górujący nad nim wzrostem uczeń 
– Julian i Kornel. Ich drogi skrzyżowały się 
w Cieszynie. I co z tego wynika dla literatu-
ry? Wiele. Bo właśnie tutaj, nad Olzą, zaczęły 
się ich rozmowy o tym, jak opisać znudzony 
szlafrok pani domu. I tu narodziła się ich 
przyjaźń. Nie tylko literacka.  

Krzysztof Łęcki
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(O)powieści 
na ekranie
Ten felieton będzie zaproszeniem do 

zabawy na czas kwarantanny – je-
śli inne trochę już się znudziły. Idzie o 
związki literatury i fi lmu. Związki cza-
sem udane, ba, twórcze, czasem zupeł-
nie nieudane, a czasem trochę takie, a 
trochę takie. Weźmy chociażby przypa-
dek „Niebezpiecznych związków”, dzieła 
napisanego przez Pierre’a Choderlosa de 
Laclosa. Na ekranie polecam je w wersji 
Stephena Frearsa (z Glenn Close, Johnem 
Malkovichem i Michelle Pfeiff er), z kolei 
wersję Miloša Formana (z Colinem Fir-
them i Annette Bening) rekomenduję ze 
znacznie mniejszym przekonaniem. Nie, 
żeby coś… Forman był, rzecz jasna, do-
skonałym reżyserem, ale… No cóż, może 
przeniesienie na ekran dobrej literatury z 
rzadka ma więcej niż jedną wbijającą się 
w pamięć wersję. Przynajmniej dla mnie. 
Ot, weźmy powieść „Wielki Gatsby” Fran-
cisa Scotta Fitzgeralda – w mojej pamięci 
pozostaje tylko ekranizacja z roku 1974 
(grali wtedy Robert Redford i Mia Far-
row), o współczesnej (z Leonardo di Ca-
prio) wolę nie pamiętać. Oczywiście gusta 
moich czytelniczek i czytelników mogą 
być w tej sprawie – i wszystkich podanych 
poniżej – zupełnie inne. Ale różnica zdań 
to wszak właśnie nieodzowny element 
dobrej zabawy.

 I
„Miałam w Afryce farmę u stóp gór Ngong” 
– tym zdaniem zaczyna się powieść Karen 
Blixen „Pożegnanie z Afryką”. Film pod 
takim samym tytułem (z Meryl Streep i 
Robertem Redfordem) rozpoczyna się 
tą samą kwestią. Zapamiętałem go jako 
świetne widowisko, choć powieść Blixen 
pozostaje dla mnie dziełem niespecjalnie 
wartym powtórnej lektury. No cóż, dla 
mojej koleżanki, prawdziwej znawczyni 
dobrej literatury – odwrotnie. Zdecydo-
wanie woli powieść – fi lm niezbyt jej się 
podobał. No właśnie, jak to jest z tymi 
wszystkimi ekranizacjami, adaptacjami, 
które powieść zamieniają w kino? Niekie-
dy zdarza się, że autor powieści zna reży-
sera – jak w przypadku Jeana Jacquesa 
Annauda, reżysera „Imienia róży” powsta-
łego na podstawie prozy Umberto Eco. Jak 
wspominał w telewizyjnym wywiadzie 
Annaud – Eco pozostawił mu wolną rękę 
w sposobie wykorzystania swego dzieła. 
Jedynym warunkiem włoskiego semioty-
ka było to, by językiem fi lmu, osadzonego 
w średniowiecznych realiach, był angiel-
ski – ta współczesna łacina. Powieść Eco 
była bestsellerem, fi lm Annauda – tu: nie-
zapomniany w roli Wilhelma z Baskerville 
Sean Connery – bił kasowe rekordy. Dobry 
przykład współpracy pisarza i reżysera to 
także tandem Roman Polański – Robert 
Harris: zarówno „Autor-widmo”, jak i „Ofi -
cer i szpieg”; to fi lmy, które chce się oglą-
dać. I to niejeden raz.

II
Ale nie mniej (a z pewnego punktu widze-
nia – nawet bardziej) interesujące są przy-
padki, kiedy literatura lotów nie najwyż-
szych daje się wykorzystać jako materiał 
do znaczących osiągnięć kinematografi i. 
Wszak najdłuższemu serialowi w historii 
kina, czyli fi lmom z agentem 007, Jame-
sem Bondem, patronują niedające się po 
latach czytać powieści Iana Fleminga. No 
właśnie, patronują, bo już scenarzysta 
pierwszych 13 fi lmów z Bondem, Richard 

Maibaum wyznał, że tak naprawdę od 
Fleminga brało się coraz rzadziej fabułę, a 
zawsze postać Bonda, tytuł powieści i kil-
ka fragmentów dialogów. Resztę tworzyło 
się na nowo i z książkowym pierwowzo-
rem miała ona zwykle niewiele wspól-
nego. To pierwsze (wymyślenie Jamesa 
Bonda) zdaje się mieć zresztą dla sztuki 
fi lmowej znaczenie niemal magiczne. 
Bo przecież nawet ten sam aktor, który 
grał Bonda (a idzie tu o Rogera Moore’a), 
kiedy wciela się w postać jakoś tam do 
agenta 007 pod pewnymi przynajmniej 
względami podobną, czyli Simona Tem-
plara, „Świętego”, nie może liczyć na po-
dobną przychylność widzów. I to nawet 
wtedy, kiedy idzie o ekranizację książki, 
która znacznie lepiej zdała próbę czasu 
niż powieścidła Fleminga czyli „Vendetty 
dla Świętego” Leslie Charterisa. Na mar-
ginesie, ten ostatni to jeden z tych auto-
rów, którzy dają markę fi lmowej postaci 
– jak Tom Clancy – Jackowi Ryanowi, Lee 
Child – Jackowi Reacherowi (tu, niestety, 
bohatera, który ma mieć według Childa 
185 cm wzrostu gra Tom Cruise) czy Aga-
tha Christie – Herkulesowi Poirotowi. 
Dwa fi lmy na podstawie powieści Agathy 
Christie „Morderstwo w Orient Expresie” 
i „Śmierć na Nilu” wyszły świetnie. Zaś z 
niejednej próby przeniesienia na ekran 
najbardziej może znanej powieści an-
gielskiej mistrzyni powieści kryminalnej 
„Dziesięciu murzynków” („I nie było już 
nikogo”), najbardziej odpowiada mi ta z 
roku 1965 zatytułowana „Dziesięciu ma-
łych Indian”. W tym przypadku zagadki 
nie rozwiązywał zresztą Poirot.

III
Dobra, teraz lista moich fi lmów, które do-
równują poziomem literaturze, na której 
je oparto. „Ojciec Chrzestny” Francisa 
Forda Coppoli. Przyznam, że dopóki nie 
przeczytałem książki Mario Puzo, byłem 
pewien, że to jakiś literacki gniot i tylko 
fi lm jest świetny. Ale nie – książka jest 
doskonała. Powieść tego samego autora 
„Rodzina Borgiów” aż tak dobra nie jest, 
ale doprawdy, trudno dociec, co powodo-
wało twórcami niezwykle słabego serialu 
pod tym tytułem (nie ratuje go nawet Je-
remy Irons), że z powieści Puzo nie sko-
rzystali. Czy dlatego, że jej oryginalny 
tytuł to „The Family” i ktoś nie zadał so-
bie trudu spojrzeć o jakiej rodzinie pisał 
Puzo? Dalej – zazwyczaj mieli szczęście 
do ekranizacji swoich bestsellerów John 
Grisham (dotyczy to szczególnie „Fir-
my” i „Raportu pelikana”) czy Michael 
Crichton (nie tylko „Park jurajski”, bo tak-
że „Wschodzące słońce”). Warto jednak 
przy tej okazji zauważyć, że nawet reżyser 
tej klasy, co Steven Spielberg, nie gwa-
rantuje sukcesu – i tak świetna powieść 
Crichtona „Zaginiony świat” okazała się 
na ekranie zupełną chałą. Mógłbym cią-
gnąć tę listę niemal bez końca. 

IV
Ale zakończyć chciałbym przypadkiem, 
który – gdy idzie o związki literatury i 
fi lmu – wydaje mi się w jakiś sposób naj-
bardziej niepokojący. Otóż, odnoszę nie-
kiedy wrażenie, że „Chinatown” Romana 
Polańskiego z Jackiem Nicholsonem, to 
najlepsza, gdy idzie o atmosferę fi lmu, 
ekranizacja powieści Raymonda Chan-
dlera, powieści, której ten ostatni nigdy 
nie napisał.  

•••

Kornel Filipowicz w dobie 
dzisiejszej kwarantanny 
chyba niewiele musiałby 
zmienić w swoim życiu. 

Czekałby może najbardziej, 
żeby móc wreszcie 
pojechać na ryby

WIKTORIA 1920 (1)
Okres 17-23 kwietnia 1920
Rozpoczynamy	na	naszych	łamach	nowy	cykl	historyczny	przygotowany	we	współpracy	z	Ośrodkiem	Karta.	W	pierwszym	odcinku	skoncentrujemy	
się	na	wydarzeniach	z	okresu	17-23	kwietnia	1920.	Jak	piszą	twórcy	projektu,	„100	lat	temu	nastąpił	jeden	z	kluczowych	momentów	historii	Polski.	
31	tygodni,	od	połowy	kwietnia	1920,	przyniosło	nie	tylko	wielki	militarny	sukces,	ale	też	w	niemałym	stopniu	odpowiedź	na	pytanie,	czym	jest	
Polska.	Coroczne	rutynowe	obchody	15	sierpnia,	odwołujące	się	do	mitologizowanej	pamięci	o	odniesionym	zwycięstwie,	nie	dotykają	z	reguły	
istoty	tamtego	doświadczenia.	W	roku	stulecia	spójrzmy	weń	głębiej”.

W początkach wiosny 
1920, po ponad roku 
walk przesuwającego 

się na wschód frontu polsko-bol-
szewickiego, załamuje się perspek-
tywa rozmów pokojowych. Wróg 
pozoruje wolę rozejmu, a i Józef 
Piłsudski, Naczelny Wódz, stwier-
dza: „Bolszewików trzeba pobić i to 
niedługo, póki jeszcze nie wzrośli 
w siłę”. 21 kwietnia podpisana zo-
staje w Winnicy umowa o współ-
pracy pomiędzy rządami Polski 
i Ukraińskiej Republiki Ludowej. 
Wojska URL zostają sojusznikiem 
polskiej armii. Polska uznaje prawo 
Ukrainy do niepodległości, a dy-
rektoriat atamana Semena Petlury 
za jej legalną władzę; przyszła gra-
nica polsko-ukraińska ma przebie-
gać wzdłuż linii Zbrucza i Prypeci. 
Obie strony frontu mobilizują się 
do wojny. W biedniejszych środo-
wiskach narasta głód.

Z informacji 
„Ilustrowanego Kuriera 
Codziennego”
Dzienniki niemieckie podają te-
legram z Moskwy, wedle którego 
komisarz do spraw zagranicz-
nych Rosji bolszewickiej (Gieorgij] 
Cziczerin) zwrócił się do rządów 
państw koalicyjnych, ażeby użyły 
swojego wpływu, w celu skłonienia 
rządu polskiego, iżby okazał ustę-
pliwość w sprawie wyboru miejsca 
na rokowania pokojowe. Cziczerin 
zapomniał przy tym widocznie o 
przysłowiu: „Nie pluj w studnię, z 
której napić się jeszcze możesz”. W 
pierwszej bowiem nocie do Polski, 
wzywającej nas do zawarcia pokoju, 
zajął wprost przeciwne stanowisko 
i usiłował podbić bębenka Polsce, 
ażeby nie słuchała koalicji, nie szła 
na jej pasku i zawarła na własną 
rękę pokój z Rosją bolszewicką. Czi-
czerin przy tej sposobności nazwał 
koalicję imperialistami i drabami 
kapitalistycznymi, którzy chcą 
wyzyskać Polskę. Dzisiaj Cziczerin 
widocznie uważa, że pokój z Polską 
bardzo mu potrzebny, skoro do tych 
samych „imperialistów” i „drabów” 
idzie na skargę przeciw Polsce. 

Kraków, 17 kwietnia 1920

Z apelu do chłopów 
w tygodniku „Piast” 
W tym roku, kiedy skutki wojny 
długoletniej najgorzej dają się od-
czuwać, położenie biedaków na 
wsi staje się wprost rozpaczliwe. 
Pod strzechy ich zagląda głód, któ-
ry w niejednej wsi porwał już nie-
jedną ofi arę. W tym ciężkim czasie 
spada na wszystkich szczęśliwców, 
którzy mają co jeść, chrześcijański, 
obywatelski obowiązek przyjścia z 
pomocą biedakom. 

Głód jest doradcą złym i głód 
może pchnąć na was tych bie-
daków, tym bardziej że nie brak 
warchołów, że nie brak agitato-

rów, płatnych przez bolszewików, 
którzy dążą do tego, aby nawet na 
wsi wywołać rewolucję i popchnąć 
bezrolnych i małorolnych przeciw-
ko tym, którzy posiadają. (…) Kto 
nie chce na wsi doprowadzić do ka-
tastrofy, ten niech się nawet ostat-
kami dzieli z biedakami. Nie wolno 
wam dopuścić do tego, by pod wa-
szym bokiem wasi braci i siostry i 
ich dzieci z głodu w tym ciężkim 
przednówku ginęły. 

Kraków, 18 kwietnia 1920 

Maria Kasprowiczowa 
(żona Jana, pisarza) 
w dzienniku
Żyjemy jak na wyspie, otoczeni 
zwartym pierścieniem strasznej 
epidemii. W obu sąsiednich wsiach 
od kilku tygodni panuje tyfus pla-
misty. Ludzie pozbawieni opieki 
lekarskiej i najprymitywniejszej 
pielęgnacji zarażają się i mrą, jak 
muchy. Tyfus, przyniesiony z Rosji, 
szaleje na całym wschodnim po-
graniczu Polski. Epidemia i zupeł-
na dezorganizacja życia społeczne-
go, oto są pierwsze konsekwencje 
wojny. Giną nie tylko całe rodziny, 
lecz całe dosłownie wsie ulegają za-
gładzie. Ludność tutejsza jest jesz-
cze beznadziejnie dzika i ciemna. 
Ażeby dobrze zjeść na stypie, chłop 
idzie do umarłego sąsiada, gdzie 
leży jeszcze w tejże izbie kilku cho-
rych. (…) Zrozumiałam tutaj z nie-
zwykłą siłą, że plagą ludzkości jest 
przede wszystkim ciemnota. Nie 
głód, nie choroba, nie wojna, ani 
nawet śmierć, tylko ciemnota, na 
skutek której człowiek pozostaje na 
całe życie brudnym, popędzanymi 
batem zwierzęciem.

Lipowce (k. Lwowa), 
20 kwietnia 1920

Z informacji w „Czasie”
Minister rolnictwa Franciszek 
Bardel w rozmowie z przedstawi-
cielami prasy wyraził się bardzo 
niekorzystnie o naszej sytuacji 
aprowizacyjnej: „(…) Małopolska 
jest do tego stopnia pozbawiona 
zapasów, że nie ma ani ziarna na 
zasiew, ani ziemniaków do sadze-
nia. Lepszy jest stan w powiatach 
Kongresówki graniczących z Po-
znańskiem; znajduje się tu dość 
ziemniaków i zboża na wywóz. 
Najlepiej jest w samym Poznań-
skiem i na Pomorzu. Poznańskie 
ofi arowuje 5000 wagonów ziem-
niaków do sadzenia i 2200 wago-
nów zboża do zasiewu. Potrze-
ba jednak dwa razy tyle. Ale i te 
ofi arowane z Poznańskiego ilości 
trudno przewieźć z powodu braku 
wagonów. Co do mięsa, to mamy 
6  milionów sztuk bydła; przyrost 
roczny wynosi 10 procent, zuży-
wamy zaś na konsumpcję dwa razy 
tyle i dlatego stan bydła będzie się 
zmniejszał”. 

Warszawa, 21 kwietnia 1920

Z informacji w „Gazecie 
Robotniczej”
Dziś rano podpisana została ugoda 
z rządem ukraińskim co do okupacji 
Ukrainy przez Polskę do Dniepru, 
przy czym granicę polską ustalono 
po Zbrucz i Styr. W tych dniach rząd 
polski ogłosił akt, uznający niepod-
ległość Ukrainy. Umowę w imieniu 
rządu ukraińskiego podpisał mini-
ster spraw zagranicznych Andrij Li-
wycki, z upoważnienia prezydenta 

gabinetu ministrów – Izaaka Maze-
py. Umowę ma ratyfi kować ataman 
Semen Petlura, który obecnie zajął 
stanowisko naczelnika państwa 
ukraińskiego.

Warszawa, 21 kwietnia 1920

Henryk Józewski 
(wiceminister spraw 
wewnętrznych 
w rządzie Petlury)
Petlura był uznanym przez wszyst-
kich autorytetem. Oczy ukraińskie 
były w  niego wpatrzone. On rzą-
dził, wydawał rozkazy, decydował, 
prowadził, był wodzem Ukrainy 
w  całym tego słowa znaczeniu. 
(...) Żywego usposobienia, zawsze 
czynny, pełen inicjatywy, czasem 
surowy i  bezwzględny (...). Oso-
ba Józefa Piłsudskiego robiła na 
nim wielkie wrażenie, zbliżała go 
do Polski, ułatwiała porozumie-
nie z  Polską. Można zaryzykować 
stwierdzenie, że gdyby nie Piłsud-
ski, nie doszłoby do polsko-ukraiń-
skiej jedności. Nie doszłoby do niej 
także, gdyby nie Petlura.

Kamieniec, kwiecień 1920 

Z informacji w „Gońcu 
Częstochowskim”
Stosunki wywołane stanem wo-
jennym pozbawiły rolników po-
trzebnej siły pociągowej. Aby 
zapobiec mogącej ewentualnie 
wyniknąć katastrofi e, minister-
stwo spraw wojskowych zwróciło 
się do wszystkich Dowództw Okrę-
gów Generalnych z poleceniem, na 

mocy którego wszystkie formacje 
wojskowe w kraju mają oddawać 
do robót rolnych wszelkie zaprzę-
gi i konie, które są odpowiednie 
do pracy na roli. Do obsługi koni 
mają być użyci żołnierze, obeznani 
z pracą na roli. 

Częstochowa, 22 kwietnia 1920

Ppor. Władysław 
Broniewski (1. Pułk 
Piechoty Legionów, 
poeta)
Piszę w wagonie, jadąc już trzeci 
dzień na Ukrainę. Minęliśmy Sarny, 
Równe i wyładowywać się mamy w 
Zwiahlu, po czym prawdopodob-
nie robimy „skok” na Kijów. Impo-
nuje mi ogrom wojskowych trans-
portów, podążających bezustannie 
jedne za drugimi, ogrom zajętych 
terenów, masy wojska na wszyst-
kich stacjach – przypomina mi to 
żywo potęgę militarną Niemców 
przed kilku laty. (…) Na ogół jestem 
dobrze usposobiony i mam ochotę 
trochę powojować – tym bardziej, 
że spodziewam się wielkich efek-
tów. Dziadek (Piłsudski) osobiście 
ma kierować wszystkim. Sądzę, że 
będziemy to robić na korzyść Ukra-
iny – na ogół sympatyzuję z petlu-
rowcami, a co do Petlury, to zmie-
niłem swe zdanie sprzed pół roku. 

22 kwietnia 1920
Władysław	Broniewski,	„Pamiętnik”,	
oprac.	M.	Tramer,	Warszawa	2013

Z informacji 
w „Gazecie Gdańskiej”
Umowy, które toczyły się niedaw-
no w Warszawie pomiędzy rządem 
polskim i nadkomisarzem gdań-
skim Sir Reginaldem Towerem, 
doprowadziły do podpisania we-
dle doniesień niemieckich do na-
stępujących wyników: (…) Urzędy 
gdańskie otrzymają proste połą-
czenia telegrafi czne i telefonicz-
ne z Niemcami. Tak samo urzędy 
polskie z Warszawą, Poznaniem i 
innymi ważnymi polskimi miejsco-
wościami. Gdańsk otrzyma pewną 
ilość wagonów znajdujących się w 
Wolnym Mieście. O ile wagony nie 
będą potrzebne Gdańskowi, otrzy-
ma je Polska za pewnym wynagro-
dzeniem tytułem pożyczki. W wy-
mienionych urzędach przyznane 
zostaną Polsce pewne przywileje. 
Główną kontrolę wykonuje na ra-
zie Anglia. Kontrakt przygotowany 
jest w językach: polskim, niemiec-
kim i angielskim. W razie niedo-
kładności z powodu fałszywego 
przetłumaczenia miarodajny jest 
tekst angielski. 

Wolne Miasto Gdańsk, 
24 kwietnia 1920

• Białoruś, 20 kwietnia 1920. Józef Pił-
sudski z gen. Władysławem Jungiem, 
dowódcą 15 Dywizji Piechoty. 
Fot.	Narodowe	Archiwum	Cyfrowe
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S P O R T Dominic Thiem, 
austriacki	tenisista

Nie rozumiem, dlaczego miałbym wspierać fi nansowo gorszych 
tenisistów ode mnie. Ja też w życiu niczego nie dostałem za 
darmo 

POD PRYSZNICEM

Janusz Bitt mar 
bitt	mar@glos.live Futbol według Stanisława Lema

RETROSKOP 

Jako pierwsi w Europie planują 
wznowić rozgrywki piłkarskie 

włodarze Bundesligi. Start presti-
żowej Bundesligi został zaplano-
wany na 9 maja. To dobra wiado-
mość m.in. dla grupy polskich i 
czeskich piłkarzy występujących 
na boiskach w Niemczech, a tak-
że abonentów płatnych kanałów 
sportowych. Dla mnie powrót Bun-
desligi ma kolosalne znaczenie 
w budowaniu psychiki w czasach 
przymusowej kwarantanny.

Robert Lewandowski i spółka od-
liczają dni do powrotu Bundesligi, 
która może posłużyć za piłkarski 
drogowskaz dla reszty rozgrywek 
ligowych na Starym Kontynencie. 
Zwłaszcza lista zaleceń, których 
piłkarze muszą przestrzegać, robi 

wrażenie. Wybrałem najważniejsze 
zasady przygotowane po konsulta-
cji z niemieckimi epidemiologami. 
Wiele wskazuje na to, że podobne 
albo identyczne reguły na czas za-
razy będą obowiązywały również w 
meczach czeskiej najwyższej klasy 
i polskiej ekstraklasy. Ostrzegam, 
lektura poniższego tekstu wymaga 
włączonego „na full” receptora wy-
obraźni. 

W domu
Zalecana jest wstrzemięźliwość 
seksualna, zwłaszcza, jeśli part-
nerka ma objawy zakażenia ko-
ronawirusem. Piłkarze powinni 
wychodzić z domu tylko w nad-
zwyczajnych sytuacjach. Wizyty 
gości należy ograniczyć do mini-

mum. Jeśli piłkarze za wszelką 
cenę chcą przyjmować w domu 
gości, to wyłącznie w maseczkach 
ochronnych. Serdeczne uściski i 
pocałunki na progu to temat tabu. 

Hotele
W trakcie spotkań wyjazdowych 
drużyny przebywają w hotelu, 
który w idealnym przypadku jest 
zarezerwowany tylko dla nich. Gu-
ziki w windzie można przyciskać 
tylko łokciem (zrozumiałem, że 
bardziej sprawni nawet kolanem) 
albo w rękawiczkach. Zabronione 
jest korzystanie z hotelowego baru, 
wspólne posiłki będą podzielo-
ne na kilka etapów w mniejszych 
grupach. W pokojach należy utrzy-
mywać względny porządek, hote-

lowe sprzątaczki z powodów bez-
pieczeństwa mają zakaz wstępu.

Treningi
Przed każdym treningiem wszyscy 
piłkarze zostaną bezwarunkowo 
przebadani na obecność korona-
wirusa w organizmie. Do tego celu 
będą służyły szybkie testy na CO-
VID-19, a także pomiar tempera-
tury ciała. Zawodnicy przebierają 
się w różnych pomieszczeniach, a z 
pryszniców i odnowy biologicznej 
korzystają wyłącznie w domu. Nie 
można jeść wspólnych posiłków na 
stołówce. 

Mecze
Tym razem już nie wszyscy, a wy-
brany losowo jeden zawodnik z 

każdej drużyny zostanie przeba-
dany na tych samych zasadach, 
co w trybie treningowym. Zrezy-
gnowano z tradycyjnego rytuału, 
czyli wyprowadzania piłkarzy na 
murawę w obecności dzieci. Obie 
drużyny wyjdą też na boisko w 
dłuższych odstępach czasowych, 
a nie, tak jak dotychczas, wspól-
nie. Na domowe mecze piłkarze 
przyjeżdżają własnymi samocho-
dami, do spotkań wyjazdowych 
przygotowane będą mini-auto-
kary. Każdy klub musi posiadać 
co najmniej kilka mniejszych 
autokarów, żeby rozłożyć propor-
cjonalnie cały zespół na mniejsze 
grupy. 

Brzmi jak science fi ction? Nieste-
ty, to brutalna rzeczywistość.  

JAN LAŠTŮVKA, BRAMKARZ KLUBU FC BANIK OSTRAWA:

W piłkę gramy dla kibiców
Wszyscy	bardzo	chcemy	powrotu	do	normalności,	włącznie	ze	sportem	na	całego	na	stadionach	i	w	halach,	ale	to	
jeszcze	jakiś	czas	potrwa	–	uważa	Jan	Laštůvka,	bramkarz	pierwszoligowego	klubu	piłkarskiego	FC	Banik	Ostrawa,	
który	pierwsze	piłkarskie	kroki	stawiał	w	Karwinie.	Drużyna	Banika,	podobnie	jak	pierwszoligowy	sąsiad	z	Karwiny,	
w	ubiegłym	tygodniu	wznowiła	treningi.	

Janusz Bitt mar

Zdania co do faktycznego 
stanu profesjonalnego fut-
bolu w czasach epidemii 

koronawirusa są w zespole Banika 
Ostrawa mocno podzielone. Jan 
Laštůvka reprezentuje „konserwa-
tywne skrzydło” Banika, piłkarzy 
doświadczonych, którzy raczej nie 
wierzą w kontynuację przerwanej 
na początku marca Fortuna Ligi. 
Na przeszkodzie mogą stanąć m.in. 
puste trybuny, bo taki scenariusz 
kreślą epidemiolodzy. 

Bliskie spotkania w parku
– W piłkę gramy nie dla siebie, ale 
dla kibiców. Jeśli w tej układance 
brakuje ważnego klocka, to moim 
zdaniem jest źle – twierdzi 38-let-
ni bramkarz, który na co dzień 
mieszka w Karwinie i podczas in-
dywidualnych treningów w Parku 
Boženy Němcowej regularnie spo-
tyka biegających piłkarzy karwiń-
skiego klubu. – Każdy chce się jak 
najlepiej przygotować do wzno-
wienia przerwanego sezonu, tym 
bardziej że przed nami kluczowe 
mecze. Karwiniacy walczą o urato-
wanie pierwszoligowej skóry, my z 
kolei o szansę gry w europejskich 
pucharach – podkreśla Laštůvka. 
– W trakcie indywidualnych zajęć, 
poza klubem, jesteś zdany sam na 
siebie. W pierwszym tygodniu kwa-
rantanny motywacja była duża, w 

drugim też zmuszałem się do wy-
siłku fi zycznego, żeby nie stracić 
formy fi zycznej, ale od trzeciego 
tygodnia było coraz gorzej. Samo 
bieganie zaczyna być monotonne i 
tęsknisz za kolektywem i futbolów-
ką – podsumowuje bramkarz. 

Relaks? Oglądanie 
starych meczów
W obecnej chwili każdy pomysł 
mogący sprawić, że z piłki nożnej 
– granej wyłącznie w ośmiooso-

bowych grupach, z koszami żelów 
antybakteryjnych ustawionych na 
całym obwodzie boiska – znów 
stanie się sztuka, wart jest świecz-
ki. W miniony piątek ostrawski 
klub zaprosił więc kibiców do za-
bawy polegającej na wykupieniu 
wirtualnych biletów na legendar-
ny mecz Banika ze Spartą Praga z 
2003 roku, w którym ostrawianie 
zwyciężyli na Bazalach po pięknej 
walce i bramkach Mario Lički (2) 
i Václava Svěrkoša 3:2. Zakupio-

ny wirtualny bilet upoważniał do 
legalnego obejrzenia streamingu 
z meczu ze Spartą, a dochód ze 
sprzedaży zostanie przeznaczo-
ny na rozwój młodzieżowej piłki 
w Ostrawie. Według naszych in-
formacji internetowa transmisja 
cieszyła się dużym wzięciem i 
niewykluczone, że ostrawski klub 
w najbliższym czasie sięgnie po 
odsłonę numer dwa z innym „kla-
sykiem” z lat ubiegłych. – Szkoda, 
że w archiwum naszego klubu bra-

kuje legendarnych spotkań 
z lat 70. i 80. XX wieku, kie-
dy to na boiskach brylowali 
tacy piłkarze, jak napastnik 
Verner Lička czy obrońca 
Rostislav Vojáček – żałuje 
Laštůvka, który – podobnie 
jak reszta kolegów z drużyny 
– nie zaprzepaścił piątkowej 
okazji do obejrzenia meczu ze 
Spartą. – Teraz mamy ideal-
ną okazję, żeby wrócić wspo-
mnieniami do starych cza-
sów. Oprócz futbolu oglądam 
też w domu legendarne wy-
stępy szczypiornistów Banika 
Karwina, którym kibicuję od 
dzieciństwa – Laštůvka zdra-
dza receptę na długie wieczo-
ry w czasach zarazy. 

Od zebrania 
do zebrania
Wczoraj, po zamknięciu nu-
meru, włodarze Ligowej Aso-
cjacji Piłkarskiej ponownie 

zastanawiali się nad kolejnymi 
krokami umożliwiającymi wzno-
wienie sezonu w najwyższej kla-
sie rozgrywek oraz drugiej lidze. 
W fazie zasadniczej Fortuna Ligi 
pozostało jeszcze sześć kolejek do 
rozegrania, priorytetem jest jednak 
dogranie sezonu, włącznie z rundą 
dodatkową i meczami barażowy-
mi. Jan Laštůvka jest w tej materii 
pesymistą. – Osobiście nie wie-
rzę w dokończenie rozgrywek, ale 
chciałbym się mylić.  

• Jan Laštůvka broni bramki Banika w 
pucharowym meczu ze Spartą Praga. 
Fot.	PETR	KOTALA/FCB

W zeszłym tygodniu wyłonili-
śmy historycznego, pierw-

szego zwycięzcę naszej „retro-zaba-
wy”. Do pana Władysława Maślanki 
z Kojkowic trafi  nagroda sportowa 
o wartości 500 koron. To tak dla 
przypomnienia, że warto w dalszym 
ciągu brać udział w naszej zabawie. 
Przypominam, zawsze po czterech 
odsłonach jeden z was zamieni się 
w szczęśliwego zwycięzcę, pod wa-
runkiem, że udzieli prawidłowej od-
powiedzi na przynajmniej jedno z 
czterech pytań w sekcji. Worek z po-
prawnymi odpowiedziami rozwią-
zał się również w zeszłym tygodniu. 
Bohaterem piątego pytania był nie 
kto inny, jak bramkarz hokejowej 
reprezentacji Polski, Andrzej Tkacz. 
Tak, ten, który 8 kwietnia 1976 roku 
zatrzymał w katowickim „Spodku” 
Sowietów wyłącznie z hokejowym 
kijem w ręku. Polacy po raz pierw-
szy i zarazem ostatni w historii po-

konali Związek Radziecki w meczu 
hokejowym, odnosząc sensacyjne 
zwycięstwo 6:4. 

PYTANIE NR 6  
Tym razem przyszykowałem gratkę 
dla miłośników tenisa ziemnego. O 
naszej bohaterce na zdjęciu Agniesz-
ka Radwańska wyraziła się kiedyś, 
że to „najlepsza polska tenisistka w 
historii”. Od Agnieszki Radwańskiej 
taki komplement brzmi podwójnie 
pięknie, szkoda tylko, że bohaterka 
naszego szóstego pytania, również 
krakowianka, nie mogła być świad-
kiem sukcesów, jakie stały się udzia-
łem „Agi” z Krakowa, gdyż sama 
największe sukcesy osiągała w okre-
sie przedwojennym. W 1937 roku 
awansowała do dwóch wielkoszle-
mowych fi nałów w grze pojedynczej 
– na kortach US Open w Nowym 
Jorku i londyńskim Wimbledonie, 
w 1939 roku do tej listy dołączyła 

uczestnictwo w fi nale 
na kortach Rolanda 
Garrosa w Paryżu. 
Tuż przed wybuchem 
II wojny światowej 
nasza bohaterka się-
gnęła po triumf w grze 
podwójnej w Paryżu 
(1939). W Polsce nie 
miała sobie równych. 
Jej przewaga nad kra-
jowymi rywalkami 
była tak duża, że w 
1938 roku związek te-
nisowy przyznał jej 
tytuł mistrzyni Polski 
bez konieczności roz-
grywania meczów.  

Na odpowiedzi cze-
kam pod adresem ma-
ilowym:

bittmar@glos.live 
do najbliższej niedzie-
li.  (jb)

60 procent oczekiwań
Jak	wszyscy	wiemy,	zakończenie	sezonu	Pucharu	Świata	w	skokach	narciarskich	oznaczało	dla	reprezentacji	Polski	
lekki	niedosyt,	zabrakło	bowiem	skoczka	na	podium	klasyfi	kacji	generalnej.	Czeski	szkoleniowiec	za	sterem	polskiej	
kadry,	Michal	Doležal,	po	dogłębnej	analizie	sezonu	dokonanej	na	życzenie	polskich	dziennikarzy	nie	odmówił	
szczegółowych	informacji	także	mediom	w	Republice	Czeskiej.	

Janusz Bitt mar

Jego odpowiedzi na często nie-
typowe pytania padające ze 
strony rodaków nie różnią się 

od tych, którymi skomentował se-
zon dla Polskiego Związku Narciar-
skiego. Włodarze PZN skwitowali 
zresztą z zadowoleniem decyzje, 
które podejmował Doležal. Wiele 
do powiedzenia w strukturach nar-
ciarskich miał też Adam Małysz, 
dyrektor ds. skoków i kombinacji 
norweskiej. 

– Oczekiwania w Polsce są 
ogromne. Zdawałem sobie z tego 
sprawę, bo był to wprawdzie mój 
pierwszy sezon w roli głównego 

trenera, ale już wcześniej współ-
pracowałem w polskiej kadrze ze 
Stefanem Horngacherem – stwier-
dził Doležal w rozmowie z Czeską 
Agencją Informacyjną. 

Doležal, który za największy suk-
ces uznał bez dwóch zdań triumf 
Dawida Kubackiego w prestiżowym 
Turnieju Czterech Skoczni, wysoko 
ocenił też dwóch innych skoczków 
w kadrze. – Nie zawiedli Kamil Stoch 
i Piotr Żyła. Oni też mogą podsumo-
wać zakończony sezon z podniesio-
ną głową – zaznaczył. – Znacznie 
więcej spodziewałem się natomiast 
po pozostałych skoczkach w ka-
drze. Myślę, że założenia tego se-
zonu udało nam się zrealizować w 
około 60 procentach – dodał. – A co 

chciałbym poprawić w nowym sezo-
nie? Marzę o sześciu zawodnikach w 
pierwszej dziesiątce klasyfi kacji ge-
neralnej Pucharu Świata.

Przypomnijmy, zakończony 
przedwcześnie sezon 2019/2020 
oznaczał triumf Austriaka Stefana 
Krafta, który w klasyfi kacji gene-
ralnej wyprzedził Niemca Karla 
Geigera i Japończyka Ryoyu Ko-
bayashiego. Na niepopularnym 
czwartym miejscu uplasował się 
najlepszy z Polaków, Dawid Kubac-
ki, a tuż za nim, na piątej pozycji 
sezon zakończył Kamil Stoch. Speł-
nić życzenie Doležala mają naszym 
zdaniem szanse Piotr „Wiewiór” 
Żyła, Jakub Wolny, Maciej Kot i 
Aleksander Zniszczoł.  

Kiedy i gdzie?
Kiedy skoczkowie wrócą do treningów, które w poprzednich sezonach pod 
kątem letnich przygotowań rozpoczynały się na początku maja, nie wiadomo. 
Według polskiej minister sportu, Danuty Dmowskiej-Andrzejuk, „odmraża-
nie” sportu na obiektach otwartych ma się rozpocząć 4 maja, otwarcie skocz-
ni narciarskich zostało jednak przesunięte na późniejszy termin. Wszystko	
wskazuje	jednak	na	to,	że	po	interwencji	Polskiego	Związku	Narciarskiego	
dojdzie	do	korekty	rządowych	planów.	–	Jak	by	nie	patrzeć,	skocznie	narciar-
skie	należą	do	obiektów	w	przestrzeni	otwartej.	Rozmawiałem	z	Ministerstwem	
Sportu	i	tam	robią	wszystko,	żeby	w	maju	skocznie	działały	–	stwierdził	dla	
Onet.pl	Adam	Małysz,	dyrektor	ds.	skoków	i	kombinacji	norweskiej	w	PZN.	
–	Dziwne	byłoby	to,	gdyby	otwierano	obiekty	w	przestrzeni	otwartej,	a	nie	uję-
to	w	tym	skoczni	narciarskich.	Jako	związek	wysłaliśmy	propozycję	dotyczącą	
funkcjonowania	skoczni	i	zostało	to	dosyć	dobrze	przyjęte,	choć	były	różne	
zaostrzenia.	Nie	było	
też	przeciwwskazań	
do	otwarcia	skoczni	
–	podkreślił.
Jeśli	nic	nie	stanie	na	
przeszkodzie,	przy	
czym	„nic”	oznacza	
powrót	radykalnych	
obostrzeń	związa-
nych	z	epidemią	
koronawirusa,	latem	
powinien	ruszyć	
cykl	Grand	Prix	w	
skokach	na	igelicie,	
który	jest	przymiarką	
do	zimowego	sezonu	Pucharu	Świata.	Z	dużym	prawdopodobieństwem	jeszcze	
bez	udziału	kibiców.	Włodarze	FIS	nie	zatwierdzili	na	razie	defi	nitywnego	har-
monogramu	zimowego	sezonu	2020/2021,	ale	z	tego,	co	udało	nam	się	ustalić,	
wynika,	że	w	rozkładzie	jazdy	2020/2021	zajdą	tylko	minimalne	albo	też	żadne	
zmiany.	Za	inaugurację	sezonu,	według	wstępnych	ustaleń,	posłużą	zawody	
Pucharu	Świata	w	Wiśle,	w	kalendarzu	nie	zabraknie	też	odsłon	w	stolicy	Tatr,	
Zakopanem.	Wisła	otrzymała	wstępnie	dwie	propozycje	zorganizowania	Pu-
charu	Świata	na	skoczni	im.	Adama	Małysza	–	oprócz	inauguracyjnej	w	dniach	
21-22	listopada	również	letnią	odsłonę	Grand	Prix	w	terminie	22-23	sierpnia.	
Z	obu	propozycji	szefowie	PZN	chcą	skorzystać.	Kultowe	zawody	na	Wielkiej	
Krokwi	w	Zakopanem	powinny	się	z	kolei	odbyć	w	terminie	16-17	stycznia	
2021.	W terminarzu zimowego sezonu Pucharu Świata ponownie nie została 
uwzględniona Republika Czeska, we wstępnym rozkładzie jazdy skreślono 
bowiem zawody w Libercu. Nie zabrakło natomiast Pucharu Świata w rosyj-
skim Niżnym Tagile (5-6. 12.) czy rumuńskim Rasnowie (20-21. 2. 2021).

• Wisła ma ponownie zostać gospodarzem inaugura-
cyjnych zawodów Pucharu Świata.

• Michal Doležal (z prawej), ma za 
sobą pierwszy sezon w roli głów-
nego szkoleniowca polskiej kadry 
skoczków. ZDJĘCIA:	PZN
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Błogosławieni, którzy w Panu umierają.
	 	 	 	 	 Biblia

W głębokim żalu zawiadamiamy, że z woli Wszechmogącego Boga, Pana 
życia i śmierci, został odwołany po dłuższej chorobie z doczesności do 
wieczności w poniedziałek 20. 4. 2020 w wieku 67 lat Kochany Mąż, 
Brat, Zięć, Szwagier, Wujek, Brat w Panu i Przyjaciel

śp. PIOTR BURYJAN
zamieszkały w Czeskim Cieszynie-Mostach

Pogrzeb odbył się w gronie rodzinnym w piątek 24. 4. 2020 z kościoła 
ewangelickiego  w Olbrachcicach na cmentarz w Mostach. W smutku 
pogrążona rodzina.	 GŁ-234

Wszystkim krewnym, znajomym, przyjaciołom, sąsiadom, Klubowi 
„Kalina” oraz Zarządowi Koła PZKO w Karwinie-Frysztacie dziękuję za 
przekazane mi kondolencje z powodu zgonu mego Męża 

śp. inż. WŁADYSŁAWA PRZYBYŁY 
w ciężkich dla nas chwilach. 

Żona Janina z rodziną.	 GŁ-235

Największa miłość na świecie zgaśnie,
gdy serce matki na zawsze zaśnie.

W głębokim żalu pogrążeni zawiadamiamy wszystkich 
krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 24 kwietnia 
2020 zmarła w wieku 85 lat nasza Ukochana Żona, Ma-
musia, Teściowa, Babcia, Prababcia, Siostra, Ciocia 
i Szwagierka

śp. TEREZIA SIEDLACZKOWA
z domu Byrtusowa, zamieszkała w Gutach pod nr. 30

Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się w czwartek dnia 
30. 4. 2020 o godz. 14.00 w kościele katolickim w Trzy-
cieżu. Po obrzędzie pochówek na cmentarz do Gutów. 
Zasmucona rodzina.	 GŁ-233

NEKROLOGI
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TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 9.45 Kawiarenka wcześniej 
urodzonych 10.30 List do ciebie 11.30 
AZ kwiz 12.00 Południowe wiadomo-
ści 12.30 Sama w domu 14.00 Szkoła 
w domu 14.50 Wszystko, co lubię 15.15 
Napisała: Morderstwo (s.) 16.50 Menu 
dla Emy 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne 
owce 18.00 Wiadomości regional-
ne 18.25 Gdzie jest mój dom? 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.10 Opowiadaj (s.) 21.00 Język San-
tiniego (film) 22.35 Sprawy detektywa 
Murdocha (s.) 23.20 Kryminolog (s.) 
0.20 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne 
przedszkole 9.00 UčiTelka 12.00 Jak 
dorastają gepardy 12.50 Titanic 13.35 
Czesi ratują… antylopy w Senegalu 
14.00 Jak się steruje ruchem lotni-
czym 14.55 Pierwszy przyjaciel czło-
wieka z pustkowi 15.45 Przyroda sło-
wackich nizin 16.15 Machiny wojenne 
17.00 Karel Koželuh 17.25 Japońskie 
uroczystości 18.15 Wędrówki z parą 
18.45 Wieczorynka 18.55 Zatopione 
losy 19.15 Magazyn religijny 19.50 
Wiadomości w czeskim j. migowym 
20.00 Wielka Wojna Ojczyźniana 
20.55 Bitwa o Ostrawę 1945 21.45 Za-
bić Hitlera 22.40 Dicte (s.) 23.25 Fa-
bryka kłamstw czyli Fake News z Rosji 
0.25 Gomorra (s.). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 9.05 Co-
meback (s.) 10.05 Spece (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 Popołudnio-
we wiadomości 17.25 Co o tym sądzą 
Czesi 18.20 Comeback (s.) 19.30 Wia-
domości, sport, pogoda 20.20 Policja 
kryminalna Anděl (s.) 21.25 Weekend 
22.20 Zabójcza broń (s.) 23.10 Dr Ho-
use (s.) 0.00 Detektyw Monk (s.). 
PRIMA 
6.20 Iron Man (s. anim.) 6.45 Pieskie 
życie (s. anim.) 7.30 M.A.S.H. (s.) 9.30 
Nakryto do stołu! 10.25 Szczęście Belli 
(film) 12.25 Południowe wiadomo-
ści 12.30 Strażnik Teksasu (s.) 13.30 
Gliniarz i prokurator (s.) 14.30 Poli-
cja Hamburg (s.) 15.30 Policja w ak-
cji 16.30 Popołudniowe wiadomości 
16.45 Policja w akcji 17.40 Nakryto 
do stołu! 18.55 Wiadomości 19.55 Top 
Star 20.15 Słoneczna (s.) 21.35 7 upad-
ków Honzy Dědka 22.50 Gliniarz (s.) 
0.00 Policja w akcji 1.50 Strażnik Tek-
sasu (s.). 

ŚRODA 29 KWIETNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 10.35 Opowiadaj (s.) 11.30 AZ 
kwiz 12.00 Południowe wiadomości 
12.30 Sama w domu 14.00 Menu dla 
Emy 14.25 Reporterzy TVC 15.10 Na-
pisała: Morderstwo (s.) 16.45 Podróżo-
mania 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne owce 
18.00 Wiadomości regionalne 18.25 
Gdzie jest mój dom? 18.55 Progno-
za pogody, wiadomości, sport 20.10 
Sprawy I wydziału (s.) 21.15 Szpitale w 
pierwszej linii 21.40 Numer 1212 22.25 
Powódź (film) 23.50 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne 
przedszkole 9.00 UčiTelka 12.00 Na 
ptasich skrzydłach dookoła świata 
12.50 Przygody nauki i techniki 13.20 
Japonia – moja miłość 14.10 Bitwa o 
Ostrawę 1945 15.00 10 wieków archi-
tektury 15.15 Nasza wieś 15.40 Folk-
lorika 16.10 Klucz 16.35 Kwartet 17.05 
Natura bez granic 17.30 Kawałek drew-
na 17.50 Cudowna Ameryka 18.45 
Wieczorynka 18.55 Babel 19.25 Powie-
trze to nasze morze 19.50 Wiadomości 
w czeskim j. migowym 20.00 Kamera 

w podróży 21.00 Podróż po centralnej 
Kalifornii 21.30 Poszukiwania utra-
conych światów 21.55 Ucieczka na 
Papuę Nową Gwineę 22.50 Gomorra 
(s.) 23.40 Dziesięć grzechów (s.) 1.10 
Historie nawrócenia. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Come-
back (s.) 9.55 Policja kryminalna Anděl 
(s.) 11.00 Co o tym sądzą Czesi 12.00 
Południowe wiadomości, sport, pogo-
da 12.30 Krok za krokiem (s.) 12.50 
Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 
14.05 Detektyw Monk (s.) 15.55 Dr 
House (s.) 16.57 Popołudniowe wia-
domości 17.25 Co o tym sądzą Czesi 
18.20 Comeback (s.) 19.30 Wiadomo-
ści, sport, pogoda 20.20 MasterChef 
Czechy 21.30 Nova jest z wami 22.15 
Zamieńmy się żonami 23.30 Dr House 
(s.) 0.20 Detektyw Monk (s.). 
PRIMA 
6.25 Iron Man (s. anim.) 6.50 Pieskie 
życie (s. anim.) 7.35 M.A.S.H. (s.) 9.30 
Nakryto do stołu! 10.30 Sercowa spra-
wa (film) 12.30 Południowe wiadomo-
ści 12.35 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.) 21.35 Show Jana Krau-
sa 22.45 Mroczny Kraj (s.) 0.05 Policja 
w akcji 1.50 Strażnik Teksasu (s.). 

CZWARTEK 30 KWIETNIA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Morderstwo: Napi-
sała (s.) 10.30 13. komnata Aleny Mi-
hulowej 11.00 Wszystko, co lubię 11.30 
AZ kwiz 12.00 Południowe wiadomo-
ści 12.30 Sama w domu 14.00 Szkoła 
w domu 14.55 Losy gwiazd 15.50 Ło-
patologicznie 16.45 Wszystko, co lubię 
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 Opowiadaj 
(s.) 21.00 Gejzer 21.30 Pr. dyskusyjny 
22.30 Kryminolog (s.) 23.30 Sprawy 
detektywa Murdocha (s.) 0.15 Infiltra-
cja. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne 
przedszkole 9.00 UčiTelka 12.00 Ja-
ponia z lotu ptaka 12.50 Niesamowi-
ty świat natury 13.15 Duże maszyny 
14.00 Niesamowite zjawiska natural-
ne 14.55 Afrykańskie cuda 15.50 Od-
kryte skarby 16.35 Historie ciekawych 
przyrodników 17.00 Wielka Wojna 
Ojczyźniana 17.50 Razem na granicy 
18.15 Podróż po centralnej Kalifornii 
18.45 Wieczorynka 18.50 Przygody 
nauki i techniki 19.20 Zatopione losy 
19.50 Wiadomości w czeskim j. migo-
wym 20.00 Petersburg, Wenecja pół-
nocy 21.00 GurmetLab 21.25 Wielkie 
miłości 21.55 Jeźdźcy niebios (film) 
23.30 Queer 23.55 Berlin 1918-1933: 
Metropolia zbrodni 0.40 Poszukiwa-
nia Józefa Mengele. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Co-
meback (s.) 9.50 MasterChef Czechy 
11.00 Co o tym sądzą Czesi 12.00 Po-
łudniowe wiadomości 12.30 Krok za 
krokiem (s.) 12.55 Przychodnia w ró-
żanym 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 Policja kryminalna Anděl (s.) 
21.25 Gwiezdne życie 22.00 Zabójcza 
broń (s.) 22.50 Dr House (s.) 23.40 De-
tektyw Monk (s.) 1.10 Policja kryminal-
na Anděl (s.). 
PRIMA 
6.25 Iron Man (s. anim.) 6.50 Pieskie 
życie (s. anim.) 7.35 M.A.S.H. (s.) 9.30 
Nakryto do stołu! 10.30 Zaginione 
serce (film) 12.30 Południowe wia-
domości 12.35 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 Winogrodnicy (s.) 21.35 Grubasy 
23.20 Policja w akcji 1.05 Strażnik Tek-
sasu (s.). 

PIĄTEK 1 MAJA 

TVC 1 
6.00 Sędzia i kamień szlachetny (baj-
ka) 6.30 Zapomniany diabeł (bajka) 
7.50 Kasia i strachy (bajka) 9.15 O 
Radku i Milenie (bajka) 10.20 O kró-
lewnie, która wymawiała długie „r” 
(bajka) 11.25 Gdzie słońce nie chodzi 
(film) 12.30 Jak smakuje miłość (baj-
ka) 13.35 Hiszpańskie jabłuszka (baj-
ka) 14.35 O najmądrzejszej królewnie 
(bajka) 16.00 Podróż poślubna do Jiljí 
(film) 17.25 O królewnie Jasněnce i 
latającym szewcu (bajka) 18.55 Wia-
domości, sport, pogoda 20.05 Książę 
koronny (bajka) 21.40 Wszystko-par-
ty 22.35 Zawodowcy (s.) 23.25 Krymi-
nolog (s.) 0.25 Bolkoviny. 
TVC 2 
6.00 Lotniskowiec Enterprise 6.55 
Prawda o ataku na Pearl Harbor 7.45 
Czy potrzebujemy skowronka? 8.00 
Folklorika 8.30 Cudowne przedszkole 
9.00 Petersburg, Wenecja północy 9.55 
Menu dla Emy 10.15 Na ptasich skrzy-
dłach dookoła świata 11.10 Pierwszy 
przyjaciel człowieka z pustkowi 12.00 
Jak się steruje ruchem lotniczym 12.55 
Natura bez granic 13.30 Japońskie 
uroczystości 14.15 Romantyczne zam-
ki, Ren i Lorelei 14.30 Odkryte skarby 
15.15 La La Land (musical) 17.20 Japo-
nia z lotu ptaka 18.15 Poszukiwania za-
ginionych światów 18.45 Wieczoryn-
ka 18.50 Przyroda słowackich nizin 
19.20 Francja a echa stron rodzinnych 
19.50 Wiadomości w czeskim j. migo-
wym 20.00 Na krótko (film) 21.45 W 
imię przyjaźni (film) 23.20 Dziesięć 
grzechów (s.) 0.10 W interesie narodu 
(film). 
NOVA 
6.00 Psi patrol (s. anim.) 6.50 Dzwo-
neczek (film anim.) 8.05 Kopciuszek 
(bajka) 9.10 Trzeci hak dla Kocoura 
(film) 10.45 Bociany (film anim.) 12.20 
Droga do głębi duszy studenckiej (film) 
14.00 Niech się boi (film) 15.45 Niech 
żyją duchy! (film) 17.25 Co o tym sądzą 
Czesi 18.20 Comeback (s.) 19.30 Wia-
domości, sport, pogoda 20.20 Policja 
Modrava (s.) 21.25 Iron Man II (film) 
23.40 Droga do głębi duszy studenc-
kiej (film) 1.15 Krok za krokiem (s.). 
PRIMA 
6.25 Iron Man (s. anim.) 6.50 Ninjago 
(s. anim.) 7.20 Meteor Monster Truck 
(s. anim.) 7.50 Wielka podróż Bolka i 
Lolka (s. anim.) 8.15 Droga na Księżyc 
(film) 10.15 Jak wytresować smoka 
(film anim.) 12.10 Piekarz cesarza 
(film) 14.05 Igraszki z diabłem (bajka) 
15.55 Trzeci królewicz (bajka) 17.40 
Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości 
19.55 Top Star 20.15 Kochamy Cze-
chy 21.55 Sabotaż (film) 0.10 Objazd 
(film). 

SOBOTA 2 MAJA 

TVC 1 
6.00 Co umiały nasze babcie, a o czym 
my zapomnieliśmy 6.25 Łopatologicz-
nie 7.15 Jak się Honza kłócił z królem 
(bajka) 7.25 Losy gwiazd 8.20 Gejzer 
8.45 Durrellowie (s.) 9.35 O królewnie 
Jasněnce i latającym szewcu (bajka) 
11.05 Wszystko-party 12.00 Z metro-
polii 12.25 Śladami gwiazd 13.00 Wia-
domości 13.05 Jak wyżenić z piekła 
szczęście (bajka) 13.55 Kogo przewieje 
wiatr (bajka) 14.45 Na cienkim lodzie 
(film) 15.50 Florenc 13:30 (film) 17.15 
Dwa z policyjnej teczki (film) 18.05 
Stać nas? 18.25 Chłopaki w akcji 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.05 Pomagamy dzieciom – Kurczak 
w kapciach 21.20 Jiřina Bohdalowa – 

najlepsze skecze 22.45 Detektyw En-
deavour Morse (s.) 0.15 Bolkoviny. 
TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Pszczółka Maja (s. 
anim.) 6.20 Bali 6.30 Świnka Peppa (s. 
anim.) 6.45 Dziewczyny z celem 6.55 
Websterowie 7.05 Pszczółka Maja (s. 
anim.) 7.20 Baranek Shaun (s. anim.) 
7.30 Studio Kolega 9.00 Na rowero-
wym szlaku 9.10 Nasza wieś 9.40 Na 
muzycznym szlaku 10.05 Folklorika 
10.35 GurmetLab 11.00 Ucieczka na 
Papuę Nową Gwineę 11.55 Po Cze-
chach 12.05 Babel 12.35 Tak tu cicho 
o zmierzchu (film) 15.15 Psy i ich nie-
samowite historie 16.00 Podróż po 
centralnej Kalifornii 16.30 Niesamo-
wite zjawiska naturalne 17.20 Poszu-
kiwania zaginionych światów 17.50 
Kamera w podróży 18.45 Wieczorynka 
18.55 Natura bez granic 19.20 Folklori-
ka 19.50 Wiadomości w czeskim j. mi-
gowym 20.00 Wyzwolenie (film) 21.15 
Tłumacz (film) 23.10 Dicte (s.) 23.55 
Lotniskowiec Enterprise 0.50 Poszu-
kiwania Józefa Mengele. 
NOVA 
6.00 Oggy i karaluchy (s. anim.) 6.10 
Psi patrol (s. anim.) 7.05 Looney Tu-
nes Show (s. anim.) 7.25 Kacze opo-
wieści (s. anim.) 8.15 Krok za krokiem 
(s.) 8.35 O Śnieżynce i Różyczce (baj-
ka) 9.35 SuperStar 11.35 Przyprawy 
12.30 Dzwoń do TV Nova 13.05 Po-
radnik domowy 14.10 Zamieńmy się 
żonami 15.30 Gliniarz w przedszkolu 
(film) 17.35 Dziennik Bridget Jones 
(film) 19.30 Wiadomości, sport, po-
goda 20.20 Geostorm (film) 22.15 60 
sekund (film) 0.25 Dziennik Bridget 
Jones (film). 
PRIMA 
6.20 Iron Man (s. anim.) 6.45 Marvel 
Superheroes (s. anim.) 7.15 M.A.S.H. 
(s.) 8.50 Autosalon.tv 10.00 Nakryto 
do stołu! 10.55 Grubasy ekstra 11.30 
Kochamy Czechy 13.05 Morderstwa 
w Brokenwood (s.) 15.10 Trzeci kró-
lewicz (bajka) 17.00 Urlop z Andělem 
(film) 18.55 Wiadomości 19.55 Top 
Star 20.15 Mroczny Kraj (s.) 21.45 Na 
torach czeka morderca (film) 23.25 Sa-
botaż (film) 1.30 W imię króla II (film). 

NIEDZIELA 3 MAJA 

TVC 1 
6.00 Piękne żywe zabytki 6.25 Kie-
szonkowcy i fałszywy węglarz (bajka) 
6.45 Florenc 13:30 (film) 8.10 Uśmie-
chy Saši Rašilova 8.55 Łopatologicznie 
9.45 Kalendarium 10.00 Kamera na 
szlaku 10.35 Obiektyw 11.05 Naszyj-
nik (s.) 12.00 Pytania Václava Moravca 
13.00 Wiadomości 13.05 O mecha-
nicznej królewnie (bajka) 14.10 Zaklę-
ta miłość (bajka) 15.05 Ośmiornice z 
II piętra (s.) 16.05 Siedem papierów 
dla Králíčka (film) 17.25 List do ciebie 
18.25 Co umiały nasze babcie, a o czym 
my zapomnieliśmy 18.55 Progno-
za pogody, wiadomości, sport 20.10 
Anatomia zdrady (film) 21.35 168 go-
dzin 22.05 Aksamitni mordercy (film) 
23.20 Detektyw Endeavour Morse (s.) 
0.55 Szpitale w pierwszej linii. 
TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Pszczółka Maja 
(s. anim.) 6.20 Bali 6.30 Bałwanek 
Albi 6.35 Świnka Peppa (s. anim.) 6.45 
Dziewczyny z  celem 6.55 Webstero-
wie (s. anim.) 7.05 Pszczółka Maja (s. 
anim.) 7.20 Baranek Shaun (s. anim.) 
7.30 Studio Kolega 9.00 Czechosło-
wacki tygodnik filmowy 9.15 Poszu-
kiwania czasu utraconego 9.35 Histo-
rie ciekawych przyrodników 10.00 
Transmisja mszy św. 10.45 Wielka 
Wojna Ojczyźniana 11.35 Czesi ratują… 
orłosępy w Europie 12.05 Królestwo 
natury 12.30 Słowo na niedzielę 12.35 
Historie nawrócenia 13.00 Przez ucho 
igielne 13.30 Kaplice – dusze rodzin 
13.55 Na pływalni z L. Koldową 14.25 
Razem na granicy 14.50 Titanic 15.40 
Wielkie miłości 16.05 Prawda o lwach 
16.55 Petersburg, Wenecja północy 

17.50 Niesamowity Wielki Mur 18.45 
Wieczorynka 18.55 Folklorika 19.20 
Piękne żywe zabytki 19.50 Wiadomo-
ści w czeskim j. migowym 20.00 Strza-
ły o zmierzchu (film) 21.35 Magiczny 
głos Marty Kubišowej 23.05 Pociąg 
śmierci 23.50 Berlin 1918-1933: Metro-
polia zbrodni. 
NOVA 
6.05 Oggy i karaluchy (s. anim.) 6.15 
Psi patrol (s. anim.) 7.10 Looney Tunes 
Show (s. anim.) 7.30 Kacze opowieści 
(s. anim.) 8.20 Krok za krokiem (s.) 
8.40 Z piekła szczęście (s.) 9.30 Pięk-
na i bestia (bajka) 11.15 Małolaty na 
obozie (film) 12.55 Niech żyją duchy! 
(film) 14.35 Prawo ciążenia (film) 16.15 
Jutro wstanę i oparzę się herbatą (film) 
18.00 Za krzakiem tarniny (film) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Su-
perStar 22.20 Odłamki 22.50 Zabójcy 
(film) 1.15 Jutro wstanę i oparzę się 
herbatą (film). 
PRIMA 
6.15 Iron Man (s. anim.) 6.45 Marvel 
Superheroes (s. anim.) 7.05 M.A.S.H. 
(s.) 8.05 Natura pod lupą 9.20 Prima 
Zoom Świat 9.50 Tak jest, szefie! 11.00 
Partia 11.55 Poradnik domowy 12.50 
Poradnik Pepy Libickiego 13.10 Porad-
nik Ládi Hruški 13.50 Jak zbudować 
marzenie 14.40 Na torach czeka mor-
derca (film) 16.20 Jak poeci czekają 
na cud (film) 18.55 Wiadomości 19.55 
Top Star 20.15 Wycieczkowicze (film) 
22.55 Kocha, nienawidzi (film) 1.05 
Grupa specjalna (film). 

PONIEDZIAŁEK 4 MAJA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Durrellowie (s.) 
10.05 168 godzin 10.35 Opowiadaj 
(s.) 11.30 AZ kwiz 12.00 Południo-
we wiadomości 12.30 Sama w domu 
14.00 13. komnata Kamili Moučkovej 
14.30 Podróż poślubna do Jiljí (film) 
15.55 Napisała: Morderstwo (s.) 16.45 
Podróżomania 17.15 AZ kwiz 17.40 
Czarne owce 18.00 Wiadomości regio-
nalne 18.25 Gdzie jest mój dom? 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.10 Miejsce zbrodni Pilzno (s.) 21.10 
Miłość w czasach koronawirusa 21.30 
Reporterzy TVC 22.10 Kryminolog (s.) 
23.15 Zawodowcy (s.) 0.05 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne 
przedszkole 9.00 UčiTelka 12.00 Egipt 
12.50 Psy i ich wyjątkowe historie 
13.35 Trzy dary 14.00 Dzieci Antonína 
Kaliny 14.55 Babel 15.25 Klucz 15.50 
Lech Wałęsa 16.50 Czechosłowacki 
tygodnik filmowy 17.05 Damy na Spit-
fire’ach 17.55 Obrazki z  Francji 18.15 
Wielkie miłości 18.45 Wieczorynka 
18.55 Przez ucho igielne 19.20 Kawa-
łek drewna 19.50 Wiadomości w cze-
skim j. migowym 20.00 Trzy dni Kon-
dora (film) 22.00 Skalpel (film) 0.00 
Długie pożegnanie (film) 1.45 Queer. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.50 Come-
back (s.) 9.55 Policja Modrava (s.) 11.00 
Co o tym sądzą Czesi 12.00 Południowe 
wiadomości 12.35 Krok za krokiem (s.) 
13.00 Przychodnia w różanym ogro-
dzie (s.) 14.15 Detektyw Monk (s.) 16.00 
Dr House (s.) 16.57 Popołudniowe wia-
domości 17.25 Co o tym sądzą Czesi 
18.20 Comeback (s.) 19.30 Wiadomo-
ści, sport, pogoda 20.20 Spece (s.) 21.15 
Nova jest z wami 22.10 Zabójcza broń 
(s.) 23.00 Dr House (s.) 23.50 Detektyw 
Monk (s.) 1.20 Zabójcza broń (s.). 
PRIMA 
6.15 Iron Man (s. anim.) 7.00 Nowy 
dzień 9.25 M.A.S.H. (s.) 10.25 Kłopo-
ty z mamą (film) 12.30 Strażnik Tek-
sasu (s.) 13.30 Gliniarz i prokurator 
(s.) 14.30 Policja Hamburg (s.) 15.30 
Policja w akcji 16.30 Wiadomości kry-
minalne 16.50 Policja w akcji 17.40 
Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości 
19.55 Showtime 20.15 Błękitny kod (s.) 
22.55 Tak jest, szefie! 0.00 Policja w 
akcji 1.45 Strażnik Teksasu (s.). 
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ropy MIDAS

Smutnym i bolesnym na zawsze zostanie dla nas dzień 
28 kwietnia, kiedy 2 lata temu przestało bić serce naszej 
Kochanej Mamy, Teściowej i Babci

śp. WANDY DZIADKOWEJ
z Bystrzycy

Wszystkim, którzy Ją znali i zachowali w życzliwej pa-
mięci, dziękują córka i syn z rodzinami.	 GŁ-231

Każdego roku o tej samej porze, 
każdy Ci życzy co tylko może, 
my korzystając z tej sposobności, 
życzymy Ci szczęścia i wiele radości.

Dnia 29. 4. obchodzi zacne urodziny 

pani DANUSIA JELENIOWA
Życzenia składają rodzice, mąż, Grażynka z mężem, 
Zbyszek z żoną oraz wnuczki Ania, Izabelka i Olesia.
	 RK-027

Urodziny obchodzi dziś ktoś
to nasz dziadek! Wyjątkowy gość!
Dobrą radą zawsze służy,
czas z nim nigdy się nie dłuży.
Żartem rzuci wnet zabawnym,
czy historią z czasów dawnych.
Za to wszystko dziękujemy,
w dniu urodzin winszujemy.

Dnia 29 kwietnia obchodzi zacny jubileusz 80 lat nasz 
Kochany Dziadek

pan ERWIN SUCHANEK
To wszystko i jeszcze więcej życzą wnuki Jola, Marek, 
Karin, prawnuczęta Alex, Erik, Katka, Laura, Patryk, 
David, Sebastian.	 GŁ-228

Jezus żyje a ja z Nim...
Dnia 1 maja 2020 minie 35. rocznica 
śmierci naszego Kochanego Tatusia

śp. JANA MYRDACZA 
z Trzyńca

zaś  22 maja 2020 upłyną 4 miesiące 
od śmierci Jego Małżonki, naszej Ko-
chanej Mamusi

śp. EMILII MYRDACZOWEJ 
z domu Szurman

Z miłością i szacunkiem wspominają córki Danka i Renatka z rodzinami.
	 GŁ	-224

Dnia 22 kwietnia obchodziłaby 60. urodziny nasza Ko-
chana Siostra, Szwagierka oraz Ciocia 

śp. MARIA KRĘŻELOKOWA
z Nieborów

O chwilę wspomnień i modlitwę proszą najbliżsi.
	 GL-232

Była z nami, kochała nas...
Nawet po wielu latach nie można o Niej zapomnieć.
29 kwietnia minie 100. rocznica urodzin naszej  Naj-
droższej

śp. ZOFII PIEKNIK  
z Trzycieża

Z miłością i szacunkiem wspominają córki  Mańka, Baś-
ka, syn Jasio  z rodzinami.	 GŁ	-226

Dnia 30 kwietnia 2020 obchodziłaby setną rocznicę urodzin nasza Ko-
chana Mama, Babcia i Prababcia 

śp. MARTA SIOSTRZONKOWA 
z Olbrachcic

zaś 15. 8. minie 10 lat, gdy nas na zawsze opuściła. 
Wdzięczni za wszystko, co dla nas wykonała, wspominają córki i syn z ro-
dzinami.	 GŁ-169

WSPOMNIENIA

ŻYCZENIA

CZYTAJ NAS CODZIENNIE!  w w w . g l o s . l i v e  
Aktualny serwis o Polakach na Zaolziu

CO NA ANTENIE

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

CO W TERENIE

KARWINA – Biblioteka Regional-
na Karwina, Oddział Literatury 
Polskiej, informuje czytelników i 
użytkowników, że od poniedziałku 
11. 5. do soboty 16. 5.  można będzie 
tylko oddać pożyczone dokumen-
ty, poniedziałek-piątek w godz. 
9.00–17.00, sobota 8.00-12.00. Od 
poniedziałku 18. 5. do niedzieli 24. 
5. biblioteka zostanie zdezynfeko-
wana, a zwrócone dokumenty zo-
staną poddane kwarantannie.

Od poniedziałku 25. 5. bibliote-
ka będzie otwarta dla czytelników 
– wakacyjne godziny otwarcia: po 
13.00-17.00, wt ,czw, pt  9.00-12.30 i 
13.00-17.00. Środa zamknięte.

OFERTY

MALOWANIE DACHÓW i płotów, 
skrobanie, 3 x lakier, 140 kc/m2 z 
farbą. Balicki, 732 383 700.	 GŁ-189

ZAPISY

BYSTRZYCA – W związku z za-
istniałą sytuacją epidemiologicz-
ną zapisy do przedszkola na rok 
szkolny 2020/2021 przebiegną bez 
udziału rodziców i dzieci w dniach 
od 2. 5. do 16. 5. Bliższe informacje 
na stronach internetowych www.
pspbystrice.cz.
CZ. CIESZYN –  Zapisy do przed-
szkoli przy ul. Akacjowej, Grabiń-
skiej, Moskiewskiej i Polnej (Sibica) 
odbędą się w terminie  2.-16. 5. bez 
udziału dzieci. Zgłoszenia w for-
mie elektronicznej i szczegółowe 
informacje można uzyskać pod ad-
resem www.zsptesin.cz lub osobi-
ście w poszczególnych placówkach 
w dniach 4. i 11. 5. w godz. 9.00-
11.00 oraz 6. i 13. 5. w godz. 14.00-
16.00. Zapraszamy.

Śpiewają w domu
Kameralny Zespół Śpiewaczy „TA 

Grupa” z Czeskiego Cieszyna 
bierze udział w projekcie Fundacji 
Chórtownia „Cała Polska śpiewa w 
domu”, stanowiącym spontaniczną 
odpowiedź na pandemię koronawi-
rusa. W jego ramach dyrygenci chó-
ralni uczą śpiewać popularne polskie 
piosenki na filmikach instruktażo-
wych na kanale YouTube.

Dyrygenci chóralni z całej Polski 
przygotowali utwory ze śpiewnika 

towarzyskiego „Płynie pieśń nasza” 
Józefa Powroźniaka. Zbiór ten za-
wiera ponad 100 piosenek, które 
teoretycznie zna każdy Polak. – W 
praktyce jest jednak z tym różnie i 
mamy wrażenie, że wszystkie za-
prezentowane piosenki znał tylko 
sam autor opracowań. Akcja #ca-
lapolskaspiewawdomu jest jednak 
właśnie po to, żeby je spopularyzo-
wać, szczególnie wśród młodszego 
pokolenia – twierdzą przedstawicie-

le Chórtowni. Przekonują przy tym, 
że śpiewanie piosenek na głosy jest 
współcześnie umiejętnością zamie-
rającą. – Może jednak dałoby się ją 
wskrzesić, zwłaszcza że materia-
ły instruktażowe są przygotowane 
przez profesjonalistów – informują, 
dodając, że przygotowane materiały 
są przeznaczone dla ludzi, którzy po 
prostu lubią śpiewać. – Nie trzeba 
mieć żadnego specjalistycznego wy-
kształcenia ani przygotowania, żeby 
zacząć to robić – podkreślają.

Więcej informacji na ten temat 
znajdziecie zaś na internetowej stro-
nie zespołu (www.tagrupa.cz).  (wik)
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MAĆKOWIAK NA ŚWIĘTA NASZE KOCHANE ZWIERZAKI

P O S T  S C R I P T U M 
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Fot.	ARC

Wśród autorów poprawnych rozwiązań zostanie rozlosowana książka. Rozwiązania pro-
simy przysyłać na e-mail: info@glos.live. Termin	ich	nadsyłania	upływa	w	piątek	8	maja	

2020	r.	Nagrodę	książkową	za	poprawne	rozwiązanie	zadań	z	14	kwietnia	otrzymuje Wanda 
Żmija ze Stonawy. Autorem	dzisiejszych	łamigłówek	jest	Jan	Kubiczek.

Rozwiązanie minikwadratu magicznego I z 14 kwietnia: 1.	GROT, 2.	RURKA,	3.	OKRĘT, 4. TATO
Rozwiązanie minikwadratu magicznego II z 14 kwietnia: 1.	TROP, 2.	RZEPY, 3.	OPITZ,	4.	PYZA
Rozwiązanie rozetki z 14 kwietnia: ZMIENIĘ	
Rozwiązanie logogryfu łukowatego z 14 kwietnia: ZDANIE

ARYTMOGRAF Rozwiązaniem jest fraszka Jana Izydora Sztaudyngera.

1-2-3-4-5-6-7-2  – zamożność, dobrobyt
8-9-10-11-12-13-2-10 – osoba zarządzająca i odpowiadająca za prowadzony przez siebie zakład
14-2-15-9-5-16-4     – miejsce, lokata
17-18-19-8-18  – język urzędowy Indii.

1 10 4 12 2 12 4 15 16 18 2 8 7 4 3 18 2 5 17 2 13 9

14 2 7 2 8 9 19 18 11 16 11 8 19 11 16 5 19 2 13 9

MINIKWADRAT MAGICZNY LOGOGRYF ŁUKOWY

Poziomo i pionowo jednakowo:
1. materiał wtórny dla hut
2. część nogi między kolanem a stopą
3. jednostka administracyjno-terytorialna kraju
4. wyspa w archipelagu Fidżi

Wyrazy trudne lub mniej znane: MAGO

Rozwiązaniem logogryfu jest dokończenie fraszki Jana Izydora Sztaudyngera:
„Na szczęście nikt mi nie każe. Przyznać się, o czym...”

1. Barack, były prezydent USA
2. paranoja, zamroczenie, urojenie
3. At dla chemika
4. choroba objawiająca się silnymi atakami 

duszności
5. okrycie wierzchnie zimowe ze skóry zwie-

rząt z sierścią lub z materiału ja imitują-
cego

6. ciastko z orzechów, migdałów i miodu
7. brak hałasu
8. gabinet, kancelaria
9. w aucie terenowym – na cztery koła
10. średniowieczny związek miast kupieckich

Wyrazy trudne lub mniej znane: 
HANZA, OBŁĘD

DINO

Dino jest niezwykłym psem, golden retrieverem. 
Zawsze chciałam mieć psa, ponieważ dziadko-

wie mieli niemieckie owczarki, z którymi dzieciń-
stwo było wesołe. Marzenie spełniło się dopiero po 
48 latach mojej pracy zawodowej. Córka z mężem 
latem zaprosili mnie na tajemniczą wycieczkę. Bar-
dzo źle znoszę jazdę samochodem, dlatego po czte-
rech godzinach jazdy po zakrętach i wzgórzach, ko-
niecznie chciałam znać cel podróży. I stał się cud. 
Po chwili trzymałam w ramionach ślicznego misia-
ka, który mnie oblizał i zasnął.

Nasz Dinek obchodził niedawno pierwsze urodzi-
ny. Jest mój, lecz troszczy się o niego cała rodzina. 
Dzielimy się obowiązkami, czytamy książki o wy-
chowaniu, oglądamy lekcje w internecie, studiuje-
my zawartość pokarmów, kupujemy odpowiednie 
zabawki, ubrania na złą pogodę i sprawiedliwie dzielimy się wyjściami cztery razy dziennie. Razem też chodzimy 
z Dinem do weterynarza i cieszymy się, kiedy nauczy się nowej komendy.

Dzięki niemu nasza rodzina trzyma się zdrowo i wesoło. Codzienne rytuały Dino potrafi wzbogacić mądrym 
gestem i oddanym spojrzeniem. Ma bardzo dużo fotografii, filmików, własny kalendarz i książkę. W ten sposób 
niezapomniane chwile cieszą również naszych gości. A ja? Na długich spacerach zamieniam się w tropiciela i 
odkrywcę. Nigdy bym nie zobaczyła tyle uroczych zakątków Trzyńca i Tyry, gdybym nie posiadała psa. Mam też 
bardzo dużo nowych znajomych, ponieważ Dino jest ulubieńcem osiedla. Codziennie też się gimnastykuję, zbie-
rając kupki psa do specjalnych woreczków, które miasto funduje psiarzom.

Dino był jesienią w dwóch szkołach i dwóch przedszkolach, gdzie sprawił wszystkim dużo radości. Chciałam, 
by ukończył wymagający kurs, zdał egzamin, mógł regularnie cieszyć i pomagać. Niestety świat zachorował i 
Dino nie może chodzić do szkoły. Jak nasze życie się uspokoi, to ponownie spróbujemy i może się spotkamy. 

Kochane dzieciaki, warto mieć swojego czworonoga. Pamiętajcie jednak o jednym. Nim zaczniecie błagać ro-
dziców o pieska, dokładnie się zastanówcie nad obowiązkami i pieniędzmi. Pies w domu to duże wydatki i nie 
będzie można marudzić o korony na byle głupstwa. Janina Opluštilowa


