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»Spotkanie na szczycie«
• Na jeden Kotarz można udać się z Ligotki Kameralnej 
lub z Morawki, na drugi z Brennej, Szczyrku lub Salmo-
pola. Obie góry znajdują się w Beskidach – jedna po 
czeskiej, druga po polskiej stronie. Czeski Kotarz wznosi 
się na wysokość 862 metrów n. p. m. (schronisko znajdu-
je się na wysokości 795 metrów), polski liczy 974 metry 
(na zdjęciu). Dwoje redaktorów „Głosu”, Danuta Chlup 
i Witold Kożdoń, wybrało się w ostatnią kwietniową 
niedzielę na Kotarze, aby porównać ruch turystyczny na 
szlakach i przygotować reportaż dla czytelników „Głosu”, 
który publikujemy w środku numeru.  (dc)
Fot. WITOLD�KOŻDOŃ

Jakie będą wakacje?
WYDARZENIE:�Rozpoczęło�się�przyjmowanie�zgłoszeń�na�półkolonie�w�ramach�„Wakacji�na�Zaolziu”.�
Zaplanowane�są�na�cały�lipiec�i�sierpień.�To�nowy��projekt�przygotowany�przez�Stowarzyszenie�Młodzieży�Polskiej�
i�Kongres�Polaków�w�RC.�Także�harcerze�przygotowują�się�do�lata.

Danuta Chlup

Pod koniec marca Rada Kon-
gresu podczas wideokon-
ferencji uchwaliła wyniki 

posiedzenia Komisji Grantowej 
Funduszu Rozwoju Zaolzia KP za 
pierwszy kwartał. Rada Kongresu 
uchwaliła także cztery projekty ste-
rowane, czyli takie, które mają zna-
czenie dla całej społeczności pol-
skiej na Zaolziu, w związku z czym 
są rozpatrywane nie przez Komisję 
Grantową, ale bezpośrednio przez 
Radę Kongresu – mówi prezes KP, 
Mariusz Wałach. 

– Pierwszym jest kontynuacja 
kursów języka polskiego dla cze-
skich rodziców uczniów polskich 
szkół. Mamy także innowacyjny, 
bardzo ciekawy projekt „Wakacje 
na Zaolziu”. Prócz tego uchwalili-
śmy dotację na wydanie arcycie-
kawej publikacji w ramach edycji 
Bibliotheca Tessinensis. Wydaje-
my dzieło karwińskiego rodaka, hi-
storyka Grzegorza Gąsiora, pt. „Če-
ská matice osvěty lidové a národní 
otázka na Těšínsku 1920-1938”. 
Czwarty projekt sterowany dotyczy 
działalności Centrum Coworkingu 
w Czeskim Cie szynie, a mianowicie 
organizowanych przez Centrum 
szkoleń projektowych i całorocznej 
konsultacji projektów składanych 
do FRZ.  

Piotr Polok, kanclerz Kongresu 
Polaków, precyzuje, że wymienio-
ne projekty otrzymały wsparcie w 
wysokości 59 tys. koron (kursy), 
307 tys. (półkolonie), 194,5 tys. (pu-

blikacja) i 50 tys. (co-
working). 

„Wakacje na Zaol-
ziu” są kontynuacją 
i poszerzeniem or-
ganizowanych w po-
przednich latach w 
Czeskim Cieszynie 
„Wakacji z Dziuplą” i 
„Wakacji z tradycją”. 
Półkolonie będą się od-
bywały w trzech miej-
scowościach: Czeskim 
Cieszynie (w ogrodzie 
obok siedziby Kongre-
su Polaków), Bystrzycy 
(w Parku PZKO) i Kar-
winie (w ogrodzie obok 
Domu Polskiego PZKO 
we Frysztacie). Będzie 
można korzystać z za-
plecza w budynkach. 

Celem półkolonii jest 
zapewnienie dzieciom 
w wieku 6-12 lat spędze-
nia lata w atrakcyjnej 
formie w gronie rówie-
śników. Już od 1 maja 
są przyjmowane zgło-
szenia na stronie inter-
netowej smprc.net. W 
zajęciach mogą uczestniczyć dzie-
ci z całego Zaolzia. Rodzice mogą 
zgłaszać je na całe tygodnie (każdy 
tydzień będzie miał swój temat), 
ale też na poszczególne dni. Cena 
wynosi 170 koron na dzień i obej-
muje m.in. obiad.

– Staramy się, aby nasze dzieci 
przebywały w polskim środowi-
sku także wtedy, gdy nie chodzą do 
szkoły. A wakacje są właśnie takim 

okresem. Poza tym chcemy ułatwić 
sytuację rodzicom, którzy chodzą 
do pracy. To taka alternatywa dla 
czeskich półkolonii organizowanych 
przez domy dzieci i młodzieży – 
mówi Michał Przywara, wiceprezes 
Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej. 

– Po raz pierwszy organizujemy 
półkolonie w tak dużym zakresie 
– przyznaje Przywara. – Nawiąza-
liśmy współpracę z harcerzami. W 

Karwinie zajęcia poprowadzą har-
cerze z Drugiej Karwińskiej Druży-
ny Harcerskiej „Wielka Niedźwie-
dzica”, w Bystrzycy z Harcerskiej 
Drużyny Wodnej „Grom”, w Cze-
skim Cieszynie z HDW „Opty”. 
Opiekunami będą także młodzi 
ludzie spoza Harcerstwa. Ponad-
to będziemy zapraszali lektorów, 
którzy poprowadzą poszczególne 
warsztaty.

Organizatorzy przyjmują na ra-
zie po dziesięć zgłoszeń na dzień, 
ale jeżeli sytuacja epidemiczna 
to umożliwi i będą chętni, posze-
rzą liczbę miejsc do dwudziestu. 
Liczą się z tym, że będą musieli 
dostosować się do zaleceń sani-
tarnych, jakie będą obowiązywały 
latem organizatorów imprez dla 
dzieci.

 Ciąg dalszy na stronie 3

• „Wakacje na Zaolziu” są poszerzeniem zeszłorocznych „Wakacji z Trady-
cją”, które odbywały się m.in. nad zalewem Grabina w Czeskim Cieszynie. 
Fot. DANUTA CHLUP
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Niedawno wybrałem się do boguszowickiej Castoramy. Na wiel-
kim parkingu stało jedno czeskie auto. Jedno! Rozglądając się 
za innymi, na moment poczułem się jak wówczas, gdy po raz 

pierwszy w życiu przeszedłem przez cieszyński most Przyjaźni i nie 
musiałem nikomu pokazywać paszportu. No, po prostu niezwykłe!
21 grudnia 2007 r., Republika Czeska i Polska przystąpiły do układu z 
Schengen. Znikła granica, a mieszkańcy Śląska Cieszyńskiego śmielej 
zaczęli się otwierać na siebie. Oczywiście nie było idealnie ani różowo 
(o czym czasami czytam i słyszę w ogólnopolskich mediach). Nasz 
region nie staje się „jednym organizmem”, ale faktycznie nad Olzą 
postawiono na współpracę. A wielu mieszkańców – w tym także ja – 
uwierzyło, że granice ze strażnikami i celnikami to dwudziestowiecz-
ny przeżytek. Uwierzyliśmy w hasła o zjednoczonej Europie, więc 
zaczęliśmy budować więzi między instytucjami, fi rmami, organiza-
cjami, wreszcie zwykłymi ludźmi. Współpraca układała się lepiej lub 
gorzej, aż tu nagle w marcu 2020 r. gruchnęło. „Cieszyński świat zno-
wu przypomina ten sprzed dekad, a długofalowe, wizjonerskie strate-
gie można powoli wyrzucać na śmietnik historii razem z pieniędzmi, 
jakie w nie zainwestowano i czasem, jaki im poświęcono” – piszą na 
portalu Onet.pl Adam Miklasz i Mariusz Chybiorz z Fundacji Volens. 
Panowie reprezentują te cieszyńskie środowiska, z którymi na co 
dzień kompletnie się nie zgadzam. W tym wypadku jednak uważam, 
że mają rację w stu procentach. Również ja jestem przekonany, że 
opłakane dla naszego transgranicznego regionu będą dopiero długo-
falowe skutki obecnej sytuacji. „Cieszyn i okolice otrzymał tak sążni-
stego plaskacza, że leży obecnie na deskach i prawdopodobnie jeszcze 
długo się z nich nie podniesie” – piszą Miklasz i Chybiorz i dodają: 
„abstrahując od oczywistych dramatów ludzkich, można oczekiwać 
poważnego efektu pobocznego – czy ktoś tu jeszcze uwierzy w narra-
cję o otwartych granicach? Czy podejmie na nowo próbę odbudowy 
relacji biznesowych z sąsiadami? Zdecyduje się na posłanie dziecka 
do popularnego Polskiego Gimnazjum po drugiej stronie rzeki? No, 
właśnie… 

NASZ »GŁOS«

Witold Kożdoń
kozdon@glos.live

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

GNOJNIK
Wójt gminy ogłosił w 
kwietniu konkurs na 
stanowisko dyrektora 
Szkoły Podstawowej i 
Przedszkola z Polskim 
Językiem Nauczania im. 
Jana Kubisza. Zwycięzca 
procedury konkursowej 
obejmie posadę w sierpniu 
2020 r., natomiast chętni 
do kierowania polską pod-
stawówką mogą nadsyłać 
swe aplikacje na adres 
Urzędu Gminy do 18 maja, 
do godz. 11.30.  (wik)

HAWIERZÓW
W maju i czerwcu pla-
nowane jest częściowe 
zamknięcie ulicy Pie-
twałdzkiej w Szumbarku. 
Powodem decyzji jest 
budowa odcinka chodnika 
w okolicy skrzyżowania z 
ul. Osadnicką. Inwestycja 
będzie realizowana eta-
pami. Pierwszy potrwa do 
21 maja. W tym okresie 
ruch pojazdów ma się 
odbywać połową jezdni i 

będzie regulowany 
przez sygnalizację 
świetlną. W drugim 
etapie, od 21 maja 
do 19 czerwca, ulica 
Pietwałdzka zostanie 
całkowicie zamknięta. 
Przejadą tamtędy auto-
busy komunikacji miejskiej, 
ale ruch innych pojazdów 
będzie się odbywał ozna-
kowanym objazdem.  (wik)

TRZYNIEC
Pod koniec marca nieznany 
sprawca podszywający 
się pod amerykańskiego 
żołnierza służącego w 
Syrii skontaktował się za 
pośrednictwem internetu 
z 38-letnią mieszkanką 
Trzyńca. Mężczyzna zade-
klarował, że po zakończeniu 
służby wojskowej chciałby 
zaprzyjaźnić się z kobietą. 

Poinformował też, że po-
trzebuje pomocy. Był tak 
wiarygodny, że trzyńczanka 
wysłała mu 300 tys. koron. 
O sprawie poinformowała 
policję dopiero, gdy rzeko-
my amerykański żołnierz 
poprosił o przekazanie 
kolejnej znacznej kwoty 
pieniędzy. Policjanci, którzy 
poinformowali o incyden-
cie w ub. tygodniu, badają 
teraz jego okoliczności. W 
przypadku zidentyfi kowa-
nia oszusta grozi mu nawet 
8 lat więzienia.  (wik)

TRZYNIEC

wtorek

środa

czwartek

dzień: 8 do 11 ºC 
noc: 10 do 7 ºC 
wiatr: 2-6 m/s

dzień: 8 do 12 ºC 
noc: 8 do 5 ºC 
wiatr: 3-7 m/s

dzień: 10 do 14 ºC 
noc: 9 do 6 ºC 
wiatr: 1-3 m/s

DZIŚ...

5
maja 2020

Imieniny obchodzą: 
Gotard, Irena, Waldemar
Wschód słońca: 5.16
Zachód słońca: 20.08
Do końca roku: 240 dni
(Nie)typowe święta:
Światowy Dzień Astmy
Światowy Dzień 
Higieny Rąk
Przysłowie:
„Maj bogaty sieje kwiaty”

JUTRO...

6
maja 2020

Imieniny obchodzą: 
Filip, Jakub, Jan
Wschód słońca: 5.14
Zachód słońca: 20.10
Do końca roku: 239 dni
(Nie)typowe święta:
Międzynarodowy Dzień 
Bez Diety
Przysłowia: 
„Na Filipa, gdy 
przymrozek spadnie, 
najgorsza zaraza na zboże 
przypadnie”

POJUTRZE...

7
maja 2020

Imieniny obchodzą: 
Gizela, Róża
Wschód słońca: 5.13
Zachód słońca: 20.11
Do końca roku: 238 dni
(Nie)typowe święta:
Światowy Dzień Hasła
Przysłowia: 
„Gizela święta, zimy nie 
pamięta”

POGODA

HAWIERZÓW

GNOJNIK

Znajdź�nas�
na YouTubie �

Drodzy Czytelnicy
 � Kolejny�„Głos”�ukaże�się�za�tydzień,�we�wtorek�12�maja.�Będzie�liczył�
12�stron.

 � Ogłoszenia�do�kolejnego�numeru�będziemy�przyjmowali�w�tym�tygo-
dniu�(do�czwartku�włącznie)�oraz�w�poniedziałek�11�maja.�Prosimy�o�
wysyłanie�ich�e-mailem�na�adres:�info@glos.live,�kontakt�do�redakcji:�
tel.�775�700�897.

 � Chociaż�redakcja�jest�nieczynna�do�odwołania,�w�środę�zapraszamy�w�
sprawach�pilnych.�Tego�dnia�redakcja�będzie�czynna�w�godz.�10.00-
13.00.

 � Z�przyczyn�od�nas�niezależnych�nie�ukazał�się�dziś�dodatek�telewizyjny.�
Jest�on�redagowany�i�drukowany�przez�niezależną�fi�rmą.�Nie�dostar-
czyła�ona�najnowszego�numeru�na�czas.�Za�utrudnienia�przepraszamy.

 Redakcja

Jakie będą wakacje?
Dokończenie za str. 1

Niezależnie od „Wakacji na 
Zaolziu” powinny się od-

być także tradycyjne już obozy 
językowe SMP, które również 
mają formę półkolonii. Wstęp-
nie zgłosiły chęć ich zorga-
nizowania polskie szkoły w 
Hawierzowie-Błędowicach, Ol-
brachcicach, Cierlicku, Lutyni 
Dolnej i Łomnej Dolnej. 

Bardziej niejasna sytuacja 
panuje wokół obozów harcer-
skich. Krzysztof Mitura, na-
czelnik Harcerstwa Polskiego 
w RC, informuje, że odwoła-
ne zostały „Kolonie 2020”, 
które również były nowym 
projektem i otrzymały dofi -
nansowanie z Funduszu Roz-
woju Zaolzia KP. Kolonie miały 
umożliwić przeżycie przygody 
harcerskiej starszym dzieciom, 
które nie są zrzeszone w Har-
cerstwie. Impreza została prze-
sunięta na następny rok. 

– Z informacji, które otrzy-
mujemy na bieżąco z Czeskiej 
Rady Dzieci i Młodzieży, wyni-
ka, że dopiero w połowie maja 
będą znane warunki, w jakich 
będą mogły się odbywać im-
prezy wakacyjne dla dzieci. 
Nie wiemy, czy baza, z której 
zamierzaliśmy skorzystać, je 
spełni. Jest dużo niewiado-
mych, a taka impreza wyma-
ga dłuższego przygotowania. 
Są także problemy z kadrą, bo 
stanowią ją głównie studenci, 
którzy być może na lipiec będą 
mieli przesunięte zajęcia na 
uczelniach – wyjaśnia Mitura. 

– Zależy nam, żeby zorga-
nizować przynajmniej obozy 
harcerskie naszych drużyn, 
ale tu też będą zmiany miejsc i 
terminów. Dlatego na razie nie 
przyjmujemy jeszcze zgłoszeń 
– dodaje naczelnik HPC.  (dc)

Dalej protestują

Od wczoraj zostały złagodzo-
ne obostrzenia dotyczące 

pracowników transgranicznych. 
Jak jednak uważają organiza-
torzy i uczestnicy drugiego 
„Spaceru przeciwko granicy”, 
problem nie został rozwiązany. 
Dlatego też w niedzielę pomasze-
rowali znów wzdłuż Olzy na obu 
jej brzegach.  Niedzielny protest 
w formie spaceru nawiązywał do 
pierwszego wydarzenia zorgani-
zowanego w sobotę 25 kwietnia 
jeszcze przed wprowadzeniem 
przez polski rząd zmian dotyczą-
cych przekraczania granicy przez 
pracowników transgranicznych. 
Sytuacja zmieniła się w czwartek 
po ogłoszeniu przez premiera Ma-
teusza Morawieckiego zniesienia 
obowiązku 14-dniowej kwaran-
tanny dla pracowników i uczniów 

mieszkających po jednej, a podej-
mującej obowiązki pracy i nauki 
po drugiej stronie granicy. Ano-
nimowi organizatorzy protestów 
w Cieszynie i Czeskim Cieszynie 
nie odstąpili od organizacji za-
planowanego wcześniej drugie-
go „Spaceru przeciwko granicy”. 
– To, że rządzący otworzyli grani-
cę, wcale nie znaczy, że problem 
zniknął. Są ludzie, którzy już stra-
cili mieszkania, zostali bez pracy 
i jakiejkolwiek pomocy. Ucierpiał 
cały region. Walka trwa, problem 
transgranicznych nie został roz-
wiązany – wyjaśniał anonimowy 
mężczyzna w fi lmie promujący 
spacer w sieci. 

Uczestnicy protestu sformu-
łowali cztery żądania. Chodzi o 
stworzenie konkretnego planu 
pomocy dla osób, których stan 

życiowy został zdestabilizowa-
ny oraz socjalnych zabezpieczeń 
dedykowanych ludziom pracy 
z terenów przygranicznych – fi -
nansowane z prywatnych pensji 
rządu; 100 proc. refundacji testów 
wymaganych przez stronę czeską 
(test trzeba będzie zrobić nie, jak 
dotąd, co dwa tygodnie, ale raz w 
miesiącu, postanowiono również, 
że jeśli dany pracownik przekro-
czy granicę bez potwierdzenia te-
stu na COVID-19, to będzie musiał 
wykonać takie badania na terenie 
Czech i dostarczyć wynik do wo-
jewódzkiego oddziału czeskiego 
sanepidu do 72 godzin), raportu 
z działań MSZ w kwestii przygra-
nicznej i wreszcie objęcia prawem 
pracy takim samym jak pozosta-
łych pracowników transgranicz-
nych grupy medycznej.  (szb)

• Drugi „Spacer przeciwko granicy” 
odbył się w niedzielę. Fot. SZYMON�BRANDYS

Gmina Gnojnik ogłasza konkurs na stanowisko 

DYREKTORA SZKOŁY I PRZEDSZKOLA 
IM. JANA KUBISZA W GNOJNIKU

Szczegółowe informacje na portalu gminy pod 
https://www.hnojnik.cz/rubrika/uredni-deska/� GŁ-240

REKLAMA

Fundusz przyznał dotacje 
Igrzyska�Lekkoatletyczne�polskich�szkół,�
obozy�harcerskie,�charytatywny�pokaz�
mody�„Kwiat�Morwy”�–�te�i�inne�projekty�
złożone�w�pierwszym�kwartale�uzyskały�
dofi�nansowanie�z�Funduszu�Rozwoju�
Zaolzia�Kongresu�Polaków.�Niektóre�z�
wydarzeń,�które�otrzymały�dotację,�będą�
mogły�się�odbyć,�inne�zostały�z�powodu�
sytuacji�epidemicznej�odwołane�lub�prze-
sunięte�na�przyszły�rok,�co�do�pozosta-
łych�panuje�niepewność.�
Komisja�Grantowa�rozpatrywała�w�mar-
cu�20�projektów.�Przyjęła�do�realizacji�
16�z�nich,�trzy�odrzuciła,�jeden�zwróciła�
wnioskodawcy�do�poprawienia.�Rada�
Kongresu�zatwierdziła�jej�decyzję.�W�su-
mie�projekty�zostaną�wsparte�kwotą�620�
067�koron.�
Dofi�nansowanie�otrzymały�(kwoty�za-
okrąglone):�Harcerstwo�Polskie�w�RC�
na�obozy,�kolonie�dla�niezrzeszonych,�
szkolenia�oraz�projekt�„Scherlock�2020”�
(w�sumie�224�tys.�koron),�Stowarzyszenie�
Młodzieży�Polskiej�na�obozy�językowe�
(61�tys.)�oraz�„Kwiat�Morwy”�(16,8�tys.),�
Renata�Folwarczna�na�projekt�„Historia�
Polski�z�klocków�Lego”�(24,7�tys.),�Ma-
cierz�Szkolna�przy�PSP�w�Cierlicku�na�
projekt�„Odkrywamy�historię�i�kulturę�
Beskidu�Śląskiego”�(30�tys.),�Macierz�
Szkolna�przy�PSP�w�Nawsiu�(„Śladami�
legend�krakowskich”�–�27,6�tys.),�PSP�w�
Suchej�Górnej�na�XXXVIII�Igrzyska�Lek-
koatletyczne�(50�tys.),�PSP�w�Karwinie�
(„Poznajemy�Wrocław�–�stolicę�Śląska”�
–�46,6�tys.),�KDH�„Wielka�Niedźwiedzica”�
na�„Dzień�Polski�2020”�(15�tys.),�Kółko�
Techniczne�przy�PSP�w�Trzyńcu�(„Tech-
nika�polska�górą”�–�14,9�tys.),�MK�PZKO�
w�Oldrzychowicach�na�obóz�taneczny�
(63,5�tys.),�MK�PZKO�w�Czeskim�Cieszy-
nie-Mostach�na�aktywizację�działalności�
Koła�(34�tys.)�oraz�MK�PZKO�w�Boco-
nowicach�na�„Piknik�Rodzinny�2020”�(12�
tys.).

Kiedy�na�początku�
przyszłego�tygodnia�
maturzyści�Polskiego�
Gimnazjum�im.�
J.�Słowackiego�
w�Czeskim�Cieszynie�
wrócą�do�szkoły,�
zastaną�budynek,�do�
którego�uczęszczali�
przez�ostatnie�cztery�
lata,�inny,�niż�go�
opuścili.�Wczoraj�
została�zburzona�
wieża�zegarowa�na�
podwórku�szkolnym.

Beata Schönwald 

W czwartek została prze-
prowadzona rozbiórka 
dachu nad salą gimna-

styczną oraz zdjęto szpic wieży z ze-

garem – informuje dyrektorka gim-
nazjum, Maria Jarnot. Jak zaznacza, 
pandemia koronawirusa na początku 
wstrzymała remont pochodzącego 
z 1994 roku obiektu gimnazjum. Po 

pięciu tygodniach budowlań-
cy jednak powrócili. Szkoła bez 
uczniów i nauczycieli ułatwia im 
prace budowlane. Po budynku 
mogą poruszać się praktycznie bez 

ograniczeń. Ale to też tylko do cza-
su. W przyszłym tygodniu zaczną 
przychodzić do szkoły maturzyści, 
a ich powrót zejdzie się w czasie 
akurat z wymianą okien w nowej 

części budynku. – Wejście do gim-
nazjum z ulicy Bezruča będzie nie-
czynne. Uczniowie będą wchodzili 
od strony ulicy Havlíčka, czyli 
przez wejście szkoły podstawowej. 
W momencie, kiedy rozpoczną się 
zajęcia również w podstawówce, 
nie będzie już to jednak możliwe – 
stwierdza dyrektorka. 

Zajęcia maturzystów będą się 
odbywały w tzw. starej części 
budynku, czyli tej należącej do 
podstawówki. W tych lokalach 
zostaną przeprowadzone również 
matury, ponieważ nowa część bu-
dynku będzie nieczynna ze wzglę-
du na remont. – O terminach te-
gorocznych matur Ministerstwo 
Szkolnictwa ma nas poinformo-
wać do 10 bm. Maturę pisemną z 
języka polskiego zaplanowaliśmy 
już na 13 bm., czekamy więc na za-
twierdzenie tego terminu – mówi 
Jarnot. Według aktualnych da-
nych, w klasie będzie mogło być 
najwyżej 15 osób. To, zdaniem 
dyrektorki, nie będzie żadnym 
dodatkowym utrudnieniem. Rów-
nież w poprzednich latach każdy 
uczeń siedział na maturze w osob-
nej ławce. Nie trzeba się więc oba-
wiać, że dla maturzystów zabrak-
nie sali. 

Matury już  bez wieży

• W czwartek zdjęto zegar, wczoraj 
zburzono wieżę. Fot.�MARIA�JARNOT

Cudów nie ma... 
Z tegorocznego letniego rozkładu 

jazdy zniknął największy mu-
zyczny festiwal w naszym regionie 
– Colours of Ostrava, a także bardzo 
popularny karwiński Dolański Gróm. 
Organizatorzy skapitulowali wobec 
obostrzeń związanych z epidemią 
koronawirusa.

Colours of Ostrava, czterodniowa 
impreza zaplanowana w terminie 
15-18 lipca w industrialnej strefi e 
Dolnych Witkowic, została przesu-
nięta na następny rok. – Do końca 
wierzyłam, że 19. edycję uda się zor-
ganizować w pierwotnym terminie, 
czyli tego lata. Niestety obecna sytu-
acja zmusiła nas do podjęcia jedynej 
słusznej decyzji. Mam nadzieję, że 
spotkamy się wszyscy za rok w tym 
samym miejscu – stwierdziła Zlata 
Holušowa, dyrektor festiwalu. Zaku-
pione bilety nie tracą ważności, będą 
obowiązywały również w przyszłym 
roku. Nowy termin festiwalu został 
ustalony na 14-17 lipca 2021. 

Z koronawirusem przegrali też 
organizatorzy Dolańskiego Grómu, 

który zaplanowany był na 20 czerwca 
w karwińskim Parku Boženy Němco-
wej. – Jeszcze parę dni temu trwały 
przygotowania do tegorocznej edycji 
i wierzyliśmy, że stanie się cud. Nie-
stety, okazuje się, że życie to nie bajka 
i cudów nie ma – napisali organizato-
rzy imprezy z MK PZKO w Karwinie-
-Frysztacie. Nowy termin festiwalu 
został ustalony na 19 czerwca 2021. 
– Naszym celem jest przygotowanie 
tego samego programu. W tej chwili 
trwają intensywne negocjacje z me-
nedżerami poszczególnych artystów 
i dzięki ich zrozumieniu jesteśmy 
blisko tego, by gwiazdy pozostały 
bez zmian – powiedział „Głosowi” 
w imieniu sztabu organizacyjnego 
Marek Matuszyński. A to oznacza, że 
jeśli wszystko pójdzie zgodnie z pla-
nem, w przyszłym roku w Karwinie 
zagrają Ray Wilson, Ewa Farna, IRA 
i Chevy. Z kolei 15 maja ma zapaść 
ostateczna decyzja w sprawie innego 
dużego festiwalu w naszym regionie 
– Gorolskigo Święta w Jabłonkowie 
(31. 7.-2. 8.).  (jb)

75 lat od końca wojny

W piątek przypomnimy sobie 
75. rocznicę podpisania 

kapitulacji przez Niemcy i zakoń-
czenia drugiej wojny światowej w 
Europie. W związku z pandemią 
koronawirusa tegorocznym ob-
chodom nie będą towarzyszyły 
masowe uroczystości. Bez wiel-
kiej pompy odbywały się w ub. 
weekend również obchody 75. 
rocznicy wyzwolenia poszczegól-
nych miejscowości w regionie. W 
sobotę bez udziału publiczności 
oraz okolicznościowego programu 
kulturalnego przypominano sobie 
wyzwolenie Jabłonkowa. Przed-

stawiciele władz miasta złożyli 
wiązanki kwiatów na grobach bo-
haterów II wojny światowej. W nie-
dzielę oddali hołd ofi arom wojen-
nym również m.in. samorządowcy 
Czeskiego Cieszyna oraz Karwiny. 
3 maja jest bowiem dniem, w któ-
rym dla wielu gmin zakończyła się 
okrutna wojna. Z tej okazji po raz 
pierwszy od wybuchu epidemii 
koronawirusa spotkali się również 
karwińscy dzwonnicy, by w samo 
południe mogły rozbrzmieć dzwo-
ny z wieży kościoła pw. Podwyż-
szenia Krzyża Świętego w Karwi-
nie-Frysztacie.  (sch) 

• Przedstawiciele władz miasta Czeskiego Cieszyna oddali hołd ofi arom 
wojny. Fot.�FB�Czeski�Cieszyn
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Fot. KARIN DZIADEK

Dwa Kotarze w dwóch krajach
Na�jeden�Kotarz�można�iść�z�Ligotki�Kameralnej�lub�z�Morawki,�na�drugi�z�Brennej�lub�Szczyrku.�Obie�góry�znajdują�
się�w�Beskidach�–�jedna�po�czeskiej,�druga�po�polskiej�stronie.�Dwoje�redaktorów�„Głosu”�wybrało�się�na�Kotarze,�
aby�porównać�ruch�turystyczny�na�szlakach�w�okresie�epidemii�i�przygotować�reportaż�dla�czytelników�„Głosu”.

Danuta Chlup, Witold Kożdoń

Na Kotarz z Ligotki 
Góry, lasy, nabrzeża rzek – te miej-
sca w okresie zagrożenia epide-
micznego są dla ludzi tym bardziej 
atrakcyjne, że z innych atrakcji ko-
rzystać nie można. 

W niedzielne przedpołudnie 
dość duży parking na Odnodze w 
Ligotce Kameralnej jest prawie cały 
zajęty. Stawiam samochód na jed-
nym z ostatnich miejsc. Trochę się 
obawiam, że na szlaku będą tłumy, 
ale – jak się później okazuje – nie 
jest tak źle.

Mijam domy jednorodzinne oraz 
letniskowe. Często trudno rozróż-
nić jedne od drugich, bo właścicie-
le wielu domków letniskowych po 
przejściu na emeryturę rozbudo-
wali je i przerobili na całoroczne 
siedziby. W starannie utrzymanym 
ogrodzie koło jednego z domów 
stoi wyrzeźbiona z drewna kaplicz-
ka i dzwonniczka oraz miniatura 
(chyba metalowa?) wieży szybowej. 
Domyślam się, że mieszka tu eme-
rytowany górnik. 

Drogowskaz na rozstaju dróg 
daje wybór: można iść zielonym 
szlakiem do pomnika tolerancyj-
nego (półtora kilometra) albo dalej 
na Ropiczkę (5,5 km) i na Morawkę 
(11 km). Niebieski znak odsyła nas 
do schroniska na Kotarzu (3 km). 
Stamtąd również można zejść do 
Morawki, pokonując 3,5-kilometro-
wą trasę. 

Pierwsza część szlaku prowadzi 
dość stromo wąską leśną ścieżką. 
Nie spotykam prawie żadnych tu-
rystów. Potem jest krótki odcinek 
po szerszej drodze, która wije się 
w lewo koło głębokiego jaru, po-
rośniętego bukami. Świeże zielo-
ne listeczki pięknie kontrastują z 
błękitnym niebem. Jest tylko parę 
chmur, pogoda w sumie ciepła. 

I znowu wąską ścieżką stromo 
w górę, a potem będzie już tylko 
szeroka, wygodna i prawie płaska 
droga po grani. Tu ludzi jest nieco 
więcej – grupki pieszych turystów, 
często z psami, rzadziej rowerzy-
ści. W Czechach nie obowiązują już 
w ten weekend maseczki ochron-
ne w lasach i parkach, ale niektó-
rzy mają je założone, a większość 
nakłada je, mijając się na szlaku z 
innymi. 

Schronisko na Kotarzu, wraz z 
restauracją i tarasem, jest zamknię-
te. W okienku można kupić napoje. 
O ciepłym posiłku nie ma jednak  
co marzyć, ale chyba nikt na to nie 
liczył. 

– Dopiero jakiś tydzień temu 
otworzyłam to okienko. Wcześniej 
nie ryzykowałam, choć niby moż-
na było. Dwa razy tu przyjeżdżał 
patrol policyjny. Pytałam, czy cze-
goś potrzebują. Odpowiadali, że 
przyjechali na kontrolę. Nie wiem, 
czy zamierzali nas kontrolować, 
czy turystów – opowiada kobieta 
w okienku. Dodaje, że w weeken-
dy sporo turystów przychodzi na 
Kotarz, nie brakowało ich nawet w 
okresie największych obostrzeń.  

W pobliżu schroniska kręci się 
dość dużo ludzi, ale każdy, kto dla 

pewności woli trzymać się z dala 
od innych, znajdzie miejsce na 
ławce czy gdzieś na trawie. Polana 
jest rozległa. Jedni wyszli na górę, 
tak jak ja z Ligotki, inni z Morawki, 
jeszcze inni mają zamiar zaliczyć 
więcej gór za jednym zamachem i 
dotarli na Kotarz z Ropiczki. 

Pan Václav przyszedł z Morawki. 
Jest razem z  rodziną. Posilają się 
na górze i zamierzają iść na Ropicz-
kę. – Mieszkam w Ostrawie. Tam 
działa klub turystów Nowej Huty, 
który organizuje akcję „Beskidzki 
Mont Blanc”. Biorę w tym udział co 
roku. Zdobywamy pięć beskidzkich 
szczytów, które w sumie dają wyso-
kość Mont Blanc (4 810 m n.p.m. – 
przyp. autorka). W tym roku akcja 
została z wiadomych przyczyn od-
wołana, ale każdy z  nas otrzymał 
plan tras i indywidualnie może je 
zaliczać. 

Na pniu siedzi starszy mężczy-
zna. W ręku trzyma kijki turystycz-
ne. Wygląda na zadowolonego. I 
nie tylko wygląda – cieszy się, że 
po pięćdziesięciu latach ponownie 
wybrał się na Kotarz. – Jako młody 
chłopak wyjeżdżałem tu na moto-
cyklu. Wtedy jeszcze można było. 
No i zbierałem borówki. A potem 
wciąż była praca i mnóstwo obo-
wiązków, więc dopiero dzisiaj się tu 
ponownie wybrałem – opowiada. 

Zamawiam w okienku espres-
so z mleczkiem, wyciągam drugie 
śniadanie i spożywam posiłek na 
niskiej ławeczce przy wygasłym 
ognisku. Na niebie pojawia się wię-
cej chmur i robi się chłodniej. 

Wyruszam w dół tym samym 
szlakiem, którym szłam w górę, 
choć trochę żałuję, że nie mogę 
zejść do Morawki. Trudno, na dole 
czeka samochód. 

Tatarski namiot 
i meteoryty
Wiele jest w Beskidach pamiątek 
po dawnych wołoskich pasterzach. 
Do najpiękniejszych należą dwie 
olbrzymie hale rozciągające się na 
grzbiecie górującego nad Brenną i 
Szczyrkiem Kotarza (974 m). Warto 
tam dotrzeć przede wszystkim dla 
imponującej panoramy. Ale warto 
też wiedzieć, że na szczycie tej góry 
– znajdującej się ponoć pośrodku 
polskiej części Beskidu Śląskiego – 
odnajdziemy skałę z Mount Evere-
stu, fragmenty meteorytów, kamie-
nie z ruin World Trade Center, a 
nawet fi olki z ziemią z Czarnobyla.

Nazwa „Kotarz” jest w Beskidach 
bardzo popularna. Oznacza ponoć 
miejsce, w którym owce, wypędza-
ne wiosną na górskie pastwiska, 
wydawały na świat młode, czyli 
„kociły się”. Nieco inaczej sprawę 
widzą mieszkańcy Brennej, którzy 
słowo „Kotar” wywodzą z języka… 
tatarskiego. „Mieli ją do nas przy-
nieść Węgrzy, a oznacza ona po 
tatarsku namiot. I rzeczywiście, 
patrząc od strony doliny breńskiej 
Kotarz ma kształt regularnego, w 
górze zaokrąglonego stożka” – pi-
sał w albumie „W dolinie Brennicy” 
Roman Trojan.

Niezależnie jak było, wołoskich 
pasterzy zastąpili współcześnie 
turyści. Szczyt Kotarza stanowi 
bowiem najwyższy punkt popular-

nej trasy turystycznej z Przełęczy 
Karkoszczonka na Przełęcz Salmo-
polską. I właśnie z Salmopolu, po-
dążając za czerwonymi znakami, 
można najszybciej i najłatwiej, bo 
zaledwie w 45 minut zdobyć wierz-
chołek tej góry. 

Ja jednak wybrałem dwugodzin-
ny, niebieski szlak z centrum Bren-
nej. To także łatwa i urozmaicona 
trasa, której początek znajduje się 
przed budynkiem Urzędu Gminy. 
Mija ona parafi alny kościół św. 
Jana Chrzciciela i prowadzi w górę 
rzeki Brennicy, następnie skręca 
w prawo w głęboką dolinę potoku 
Hołcyna, wciętą między grzbiet 
Starego Gronia i Kotarza. Idąc tam-
tejszą drogą mijamy liczne pen-
sjonaty i ośrodki wypoczynkowe, 
ale uwagę przykuwa najbardziej 
sztuczny zalew na Hołcynie z przy-
stanią kajakową. Niestety z powo-
du pandemii koronawirusa obiekt 
jest obecnie na głucho zamknięty. 

Asfalt kończy się po około 45 
minutach, następnie szlak biegnie 
trawersem po zachodnich zbo-
czach Kotarza. Wznosi się przy tym 
pięknym beskidzkim lasem. Czy ta 
sielanka zamieni się w przyszłości 
w turystyczne pandemonium? W 
Brennej od lat trwa na ten temat 
burzliwa dyskusja, a wszystko za 
sprawą wielkiej inwestycji, która 
miałaby powstać na stokach Kota-
rza. Chodzi o Kotarz Arenę – olbrzy-
mi ośrodek narciarski z pełną infra-
strukturą, hotelem, aquaparkiem, 

schroniskiem górskim, trasami ro-
werowymi. Rozmach planowanego 
przedsięwzięcia jest imponujący i 
– według inwestorów – ma pomóc 
Brennej stać się ważnym miejscem 
na turystycznej mapie Polski. Tyle 
że próby przystąpienia do realizacji 
tych zamierzeń od dawna skutecz-
nie blokują ekolodzy. Pamiętam, 
że pierwszy raz o planach budowy 
systemu kolejek linowych na grani-
cy Brennej i Szczyrku pisałem już 
przed ćwierćwieczem. Tymczasem 
na stokach Kotarza nadal panuje 
błoga cisza. I w sumie dobrze.

Rozmyślania przerywam, gdy 
dochodzę do skraju pięknej, rozle-
głej, dawnej hali pasterskiej zwa-
nej Jaworową. Brenna to jedna z 
tych wiosek w Beskidzie Śląskim, 
którą założyli wołoscy pasterze. 
Przybysze, wędrujący łukiem Kar-
pat, przyprowadzili ze sobą stada 
owiec, które dostarczały mleka, 
sera, mięsa i wełny. Szałas na Kota-
rzu był wzmiankowany już w 1689 
r., a do końca XX wieku jego tra-
dycje kontynuowała spółdzielnia 
owczarska. Dziś świadczą o tym je-
dynie zdewastowane fundamenty 
dawnej bacówki. 

Niebieski szlak prowadzi w górę 
wzdłuż granicy lasu, dla piękne-
go widoku warto jednak podejść 
wprost. Ze szczytu hali rozciąga się 
imponujący widok. Na zachodzie 
układają się kolejne pasma naj-
pierw Beskidu Śląskiego, a następ-
nie Beskidu Morawsko-Śląskiego. 

Dla odmiany na wschodzie podzi-
wiać można pasmo Klimczoka i 
Błatniej. Co ciekawe, na hali panuje 
ożywiony ruch. Turystów jest spo-
ro, ale sytuacja nie dziwi, ponieważ 
pogoda dopisała, a to pierwszy 
weekend po długiej przerwie, kie-
dy Polacy ponownie mogą wyjść w 
góry czy do lasu.

Po krótkiej przerwie na hali skrę-
cam w prawo i wąską ścieżką wcho-
dzę w las. Przekraczam malowni-
cze parowy. Przyroda budzi się do 
życia, ale widać, że susza jest jak 
najbardziej prawdziwa. Na szlaku 
nie było do tej pory grama błota. 
Po kilku minutach osiągam grzbiet 
opadający już w stronę Szczyrku. 
Tam spotykam znaki szlaku czer-
wonego, a to oznacza, że do celu 
pozostało już tylko pięć minut. Na 
zalesionym wierzchołku Kotarza 
kilkanaście osób delektuje się pano-
ramą Szczyrku i masywu Skrzycz-
nego. Niestety turystyczny bufet 
jest zamknięty. No cóż, epidemia... 
Za to uwagę przyciąga słynny Oł-
tarz Europejski. Powstał on w 2008 
r. z inicjatywy ewangelickiego pro-
boszcza ze Szczyrku, ks. Jana Byrta, 
z setek kamieni przywiezionych lub 
przysłanych z różnych stron Polski, 
Europy i świata. Dziś ołtarz jest 
miejscem modlitwy ludzi różnych 
wyznań. Niestety wirus COVID-19 
sprawił, że na wspólne polsko-cze-
skie nabożeństwo ekumeniczne na 
Kotarzu zapewne przyjdzie nam 
jeszcze trochę poczekać. 

• Pan Paweł wybrał się na Kotarz w 
Beskidzie Śląsko-Morawskim po pięć-
dziesięciu latach. Fot. DANUTA CHLUP

• Charakterystycznym obiektem na 
szczycie Kotarza w Beskidzie Śląskim 
jest Ołtarz Europejski. 
Fot. WITOLD�KOŻDOŃ

Teatr bez widza to nie teatr
Na�swoje�spektakle�sprzedali�bardzo�dużo�czeskich�i�polskich�abonamentów.�Od�połowy�marca�nie�mogą�jednak�
stanąć�przed�widownią.�O�tym,�jak�Scena�Bajka�radzi�sobie�z�okresem,�kiedy�lalki�muszą�leżeć�bezczynnie,�
rozmawiamy�z�jej�kierownikiem,�Jakubem�Tomoszkiem.

Beata Schönwald

Co czuje aktor, reżyser, szef sceny, 
kiedy zamykają mu teatr?
– Czuje się tragicznie, ponieważ 
kiedy zamknięto teatry, nie mieli-
śmy jeszcze zakończonego sezonu. 
Przed nami był cały szereg niezre-
alizowanych planów, spektakle, 
które należały się naszym abo-
nentom. Już z samej defi nicji te-
atr bez widza to nie teatr. To tylko 
instytucja, która czeka, kiedy po-
nownie będzie mogła się otworzyć 
dla publiczności. Natomiast chyba 
najmniej komfortowa była w tym 
wszystkim niepewność, bezczynne 
czekanie w domu na to, co będzie. 

Dla aktora obecność widza to za-
tem kluczowa sprawa?
– Tak, choć z drugiej strony ist-
nieje wiele innych zawodów, waż-
niejszych od tego naszego, które 
też nastawione są na ludzi i które 
ich brak znoszą o wiele gorzej. My 
mamy nadzieję, że kiedy na powrót 
otworzą się szkoły i przedszkola, to 
nasza publiczność do nas powróci. 

W jakim momencie pandemia ko-
ronawirusa zastała wasz zespół? 
– Akurat pracowaliśmy nad „Hob-
bitem” w reżyserii Pavla Gejguša. 
17 marca miała się odbyć pierwsza 
próba, a z kolei na 13 marca była 
zaplanowana polska premiera 
„Muzykantów z Bremy”. A tu na-
gle, kilka dni wcześniej zamknięto 
nam teatr.

I musieliście zostać w domu…
– Gdyby można było przewidzieć, 
że tak potoczą się sprawy, można 
by aktorom zadać chociaż jakieś 
zadania domowe. W tym pierw-

szym okresie udało nam się zrobić 
przynajmniej dwie próby czytane 
on-line czeskiego „Hobbita”. Na-
tomiast po Wielkanocy rozpoczę-
liśmy już próby w teatrze. Teraz 
jednak czeską wersję odkładamy 
na bok i przymierzamy się do pol-
skiej. We wrześniu, kiedy powróci 
do nas reżyser, chcemy to wszystko 
doprowadzić do szczęśliwego koń-
ca i zaprosić widzów na premierę. 
Cały ten czas, który teraz mamy, 
staramy się więc poświęcać na 
próby tak, żeby później, kiedy za-
czniemy już grać dla publiczności, 
było nam choć trochę łatwiej. Od 
czerwca chcemy więc zacząć pra-
cować nad kolejnym tytułem. Bę-
dzie to mało znana „Wielka bajka 
policyjna” Karla Čapka. Dodatko-
wą atrakcją będzie fakt, że reżyse-
rem tej sztuki będzie Vít Brukner z 
teatru lalkowego „Buchty a loutky” 
z Pragi, który ma bardzo ciekawe 
podejście do swoich przedstawień. 
Myślę, że będzie naprawdę fajnie i 
dowcipnie. 

Czy myśleliście np. o spektaklach 
internetowych? Rodzice, którzy 
od sześciu tygodni próbują swo-
im dzieciakom jakoś zorganizo-
wać czas, pewnie przyjęliby to z 
wdzięcznością… 
– Tak się złożyło, że w czeskiej wer-
sji językowej mieliśmy nagraną 
„Arkę Noego”. Ponieważ chodzi-
ło o profesjonalne nagranie zre-
alizowane przez telewizję „Noe”, 
wystawiliśmy je na naszej stronie 
facebookowej. Prócz tego było kil-
ka prób ze strony naszych aktorów 
nagrania czegoś w stylu orędzia do 
widzów. Obecna sytuacja uświado-
miła nam jednak, że warto znaleźć 
profesjonalną fi rmę, która kręci-
łaby nasze spektakle na wypadek, 
gdyby podobna sytuacja, nie daj 

Boże, się powtórzyła. Aktualnie 
nosimy się z zamiarem wystawie-
nia takiego internetowego spekta-
klu jeszcze przed wakacjami. Chce-
my skorzystać ze środków, jakie 
czeskie Ministerstwo Kultury prze-
znacza na profesjonalne streamo-
wanie przedstawień. Sęk w tym, że 
do tej pory nagrywanie spektakli i 
tak nie było za bardzo możliwe, po-
nieważ, zgodnie z obowiązującymi 
restrykcjami, musielibyśmy grać w 
maseczkach i to najwyżej w dwie, 
trzy osoby. 

Czy jest szansa, że przed wakacja-
mi zagracie jeszcze dla publiczno-
ści na żywo?
– Na to pytanie trudno mi odpo-
wiedzieć, ponieważ zapowiadane 
przez rząd terminy znoszenia po-
szczególnych ograniczeń, niestety, 
zmieniają się praktycznie z dnia 
na dzień. Przedszkola i szkoły być 
może zaczną działać, ale na pewno 

nie w takim zakresie jak w czasach 
przed koronawirusem. W związku 
z tym już teraz widzimy, że nie uda 
nam się zrealizować wszystkich 
abonamentowych przedstawień. 
Mamy jednak nadzieję, że we wrze-
śniu będziemy już grać normalnie. 

Czy pandemia pokrzyżowała 
wam również inne twórcze pla-
ny? 
– Pod koniec czerwca mieliśmy 
pojechać na Festiwal Teatrów Eu-
ropejskich do Hradca Kralowej, 
mamy już jednak informację, że 
został odwołany. Z kolei na począt-
ku lipca mieliśmy zagrać „Łabę-
dzie z krainy Erin” na festiwalu w 
rosyjskim mieście Volgda. Z powo-
du pandemii i zamkniętych granic 
nie ma szans na ten wyjazd. W tych 
dniach pogrzebaliśmy również na-
sze nadzieje związane z udziałem 
w festiwalu „Transmisje” w Tro-
kach na Litwie. Na razie nie rezy-

gnujemy jednak z przygotowań do 
festiwalu „Lalki dzieciom”, który 
organizujemy wspólnie z ośrod-
kiem kultury „Strzelnica” w Cze-
skim Cieszynie. Mam nadzieję, że 
widzowie w tak zwanym między-
czasie nie stracili apetytu na teatr 
i będą uczestniczyli w tych wszyst-
kich naszych przedsięwzięciach. 
Bardzo za nimi tęsknimy.

No właśnie. Macie może sygnały 
od widzów, że ta tęsknota jest 
wzajemna?
– Myślę, że tak. Przynajmniej wy-
nika to z wpisów, które znajdujemy 
na Facebooku oraz z pytań widzów, 
którzy mimo założonej maseczki 
rozpoznają mnie w sklepie. Raz na-
wet ktoś zapytał, czy nie potrzeba 
nam wsparcia fi nansowego. Nie 
jesteśmy placówką prywatną, więc 
z takimi problemami na szczęście 
nie musimy się zmagać. Taka tro-
ska chwyta jednak za serce. 

Czas nas uczy pogody
Jacek Cygan jest nie tylko zna-

komitym autorem tekstów pio-
senek, które śpiewają znani polscy 
wykonawcy, ale także poetą, drama-
turgiem, librecistą, scenarzystą, ju-
rorem i organizatorem festiwali mu-
zycznych. Pamiętam moje pierwsze 
świadome spotkanie z tekstem jego 
piosenki „Czas nas uczy pogody” – 
zauroczyła mnie do tego stopnia, że 
jako nastolatka nauczyłam się jej na 
pamięć. Sama potem próbowałam 
pisać teksty piosenek do różnych za-
słyszanych melodii i uczyłam się tej 
sztuki (chodzi mi o tzw. „piosenki z 
tekstem”, nie różne „szabadaba”) u 
artystów słowa. Wykorzystałam to 
w programach wykonywanych w 
ramach „Kawiarni Avion, której nie 
ma”, kiedy pisałam teksty do muzy-
ki Zbigniewa Siwka, które potem po-
jawiły się na dwóch płytach. 

Nigdy by mi nie wpadło do gło-
wy, że spotkam Jacka Cygana po 
latach, w 2014 roku w Warszawie, 
jako członka kapituły Nagrody Li-
terackiej Srebrny Kałamarz. To wła-
śnie on wręczył mi piękną statuet-
kę i wygłosił laudację, poświęconą 

książce-laureatce, noszącej tytuł „W 
kawiarni Avion, której nie ma”. War-
to przytoczyć fragment tej laudacji, 
bo mowa w niej o mostach, które 
znów są pozamykane i o bohaterce 
tej książki, cieszyńskiej Żydówce. 
– Mnie zwłaszcza uderza stosunek 
autorki do tych „krewnych adopto-
wanych”, przytulonych, objętych tą 
książką z czułością, jak Rozalia Wie-
sner i jej rodzina. Jakże zrozumieć 
tych „innych”, choćby nawet byli są-
siadami zza rzeki? Jakże zbudować 
między nami a nimi most, bez wy-
konania tych trzech kroków, które 
nazywają się: poznanie, ufność, bli-
skość. Ta książka robi te trzy kroki. 

Członkinią kapituły była też Tere-
sa Drozda, warszawska dziennikar-
ka radiowa, której autorskie audycje 
są od pewnego czasu poświęcone 
również kulturze czeskiej. Spotka-
liśmy się z obu członkami kapituły 
w dwa miesiące później w kawiarni 
Avion, gdzie obchodziliśmy z akto-
rami obu scen naszego teatru i reali-
zatorami dziesiąte urodziny spekta-
klu „Cieszyńskie niebo”. 

Już wtedy pojawił się pomysł 

polsko-czeskiego wyboru wierszy 
Jacka Cygana, który wydał kilka 
tomów poetyckich, między innymi 
wybory „Ambulanza” (dwujęzycz-
na, polsko-włoska edycja) i „Wi-
traże/Les vitraux” (dwujęzyczna, 
polsko-francuska edycja). Przetłu-
maczyłam z moją córką, Agnieszką 
Buchtową, która ma już na koncie 
kilka książek tłumaczonych na ję-
zyk czeski, blisko 60 wierszy Cyga-
na i choć obecne czasy nie są zbyt 
poetyckie, wybór pojawił się w tym 
miesiącu w krakowskim wydaw-
nictwie Austeria. Jego interesują-
cym dopełnieniem są praskie zdję-
cia Teresy Drozdy. 

Książka nosi tytuł „Tu i tam. 
Tady a tam” nie tylko dlatego, że 
jest to tytuł jednego z wierszy. W 
naszym polsko-czeskim wybo-
rze wierszy Jacka Cygana mijamy 
wiele ciemnych zaułków, ale autor 
nieustannie i wytrwale prowadzi 
nas w stronę światła. „Oto stół do 
mielenia spraw/oto zeszyt, wieczny 
optymista”. Poeta rozumie, że „po-
ezja nie uleczy świata”, „a jednak 
spotyka uzdrowionych”. Dlatego 

trzeba łapać chwile. „Wszystko 
próbuje zagłuszyć dramat,/który tu 
się naprawdę odgrywa”. W Polsce, 
w RC, w innych częściach Europy. 
„Tu i tam”. Dziś i kiedyś, dawno 
temu. Po tej i po tamtej stronie… 
Pisałam te słowa i dobierałam cy-
taty z wierszy autora wiele miesię-
cy temu, pisząc wstęp do książki i 
nagle znów wydają się aktualne. 
Podobnie jak credo życiowe Jacka 
Cygana, nieuleczalnego optymisty: 
„Tak naprawdę w życiu najważniej-
sze nie są sukcesy zawodowe, ale 

sfera osobista: bliscy ludzie, ro-
dzina, przyjaciele. Myślę, że moje 
życie jest spełnione, jest w nim ja-
kaś harmonia. Gdyby się bazowało 
tylko na tym, czy się odnosi więk-
szy czy mniejszy sukces, można 
by zajść w jakąś ślepą uliczkę. A w 
ślepej uliczce nie śpiewają”. 

Renata Putzlacher

Tekst ukazał się w nowym zbiorze 
poezji Jacka Cygana „Tu i tam. Tady 
a tam”.

• Jacek Cygan i Teresa Drozda podczas spotkania w kawiarni Avion. 
Fot.�WIESŁAW�PRZECZEK
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Zaczęło się od... 
wandalizmu
Jeszcze�kilka�miesięcy�temu�w�Wikipedii�brakowało�haseł�poświęconych�np.�
Harcerstwu�Polskiemu�w�RC,�piecom�wapiennym�w�Wędryni�czy�mioduli.�Dzięki�
inicjatywie�nauczyciela�Polskiego�Gimnazjum�w�Czeskim�Cieszynie,�Romana�Zemene,�
oraz�tegorocznym�czwartoklasistom,�którzy�odpowiedzieli�na�jego�apel,�liczba�wpisów�
dotyczących�Zaolzia�wzrosła�o�prawie�50.

Beata Schönwald 

To, co skłoniło Zemene, żeby 
zacząć działać w tym kie-
runku, była marginalna 

obecność Zaolzia w polskiej Wiki-
pedii. – Stwierdziłem, że jedynym 
sposobem, żeby to zmienić, jest 
wychowanie ludzi zdolnych edyto-
wać takie artykuły. Z drugiej stro-
ny miałem świadomość, że mło-
dzież często traktuje Wikipedię jak 
„święty obrazek” i bezkrytycznie 
przyjmuje wszelkie zawarte w niej 
informacje. Postanowiłem obalić 
ten mit. Posłużyłem się przykła-
dem słownika gwarowego, który 
zacząłem tam tworzyć. Powiedzia-
łem, że każdy może wpisać tam 
jakiekolwiek gwarowe słowo, a w 
Warszawie nikt nie będzie w sta-
nie ocenić, czy jest poprawne. To 
my tak naprawdę jesteśmy tymi, 
którzy określą, czy takie słowo ist-
nieje. Z jednej strony to ogromna 
odpowiedzialność, z drugiej daje to 
przestrzeń do pewnej „swawoli” – 
wyjaśnia nauczyciel informatyki w 
Polskim Gimnazjum. 

O tym, że taka „swawola” jest w 
pewnym stopniu możliwa, wkrótce 
przekonali się sami uczniowie, pró-
bując wprowadzać zmiany w ist-
niejących już artykułach. Jednym z 
nich był artykuł o czosnku. Korzy-
stając z tego, że mieli w klasie kole-
gę o takim przezwisku, wkleili tam 
jego zdjęcie i podopisywali różne 
niestworzone rzeczy. Ku zaskocze-

niu wszystkich wpis w nowej wersji 
przez pewien czas istniał. – W po-
dobny sposób uczniowie „popsuli” 
kilka artykułów i wtedy pojawiła 
się reakcja. Wikipedia uznała nas 
za wandali i zablokowała nasz 
szkolny serwer. Wtedy zadzwoni-
łem do stowarzyszenia Wikimedia 
Polska, wyjaśniłem, o co chodzi, i 
tak zrodziła się nasza współpraca 
z Klarą Sielicką-Baryłką, specja-
listką ds. projektów edukacyjnych 
– wspomina.

Aby dać uczniom cenne wska-
zówki w edytowaniu artykułów w 
Wikipedii, Klara Sielicka-Baryłka 
miała przyjechać w połowie mar-
ca do gimnazjum i poprowadzić 
tu warsztaty. Z powodu pandemii 
koronawirusa nie mogły się jed-
nak odbyć. Zainteresowanie wśród 
uczniów tym tematem jednak 
pozostało i jeśli sytuacja na to po-
zwoli, wiki-warsztaty odbędą się 
we wrześniu. Zemene obiecuje so-
bie, że być może na tej kanwie uda 
się powołać szkolny Klub Wikipe-
dysty.

Niezależnie od tych planów Pol-
skie Gimnazjum już teraz może się 
pochwalić kawałem dobrej roboty 
w postaci kilkudziesięciu artyku-
łów o Zaolziu, których wcześniej w 
Wikipedii na darmo było szukać. 
Uczniowie klas czwartych mieli 
je stworzyć na zadanie domowe z 
informatyki. Większości z nich się 
to udało i ich artykuły zostały już 
zaakceptowane przez Wikipedię. 
Dzięki tegorocznym maturzystom 
można znaleźć w Wikipedii m.in. 

informacje nt. „Godek śląskich”, 
pieców wapiennych w Wędryni, 
rezerwatu przyrody w Ropicy, za-
bytków świeckich i sakralnych, 
popularnych chórów zaolziańskich 
i zespołów folklorystycznych, pol-
skich organizacji, a nawet histo-
ryczny przepis na miodulę. Swoje 
biogramy mają też odtąd m.in. Da-
nuta Chlupowa, Nina Górniak czy 
Andrzej Wałach.

– Przejrzałam wszystkie te arty-
kuły i muszę powiedzieć, że bardzo 
fajne rzeczy z tego wyszły. Widać w 
nich bardzo dużą chęć pokazania 
lokalnych spraw przez młodych 
wikipedystów. Bardzo cenny ar-
tykuł powstał np. o towarzystwie 
gimnastycznym. Autorka opisuje w 
nim lokalną historię czegoś bardzo 
fajnego i widać, że zebrała sporo 
wiadomości na ten temat. Cieka-
wy był też np. artykuł o chórze 
„Trallala” czy piecach wapiennych 
w Wędryni. Część artykułów była 
merytorycznie bardzo ciekawa, do-
brze skonstruowana według zasad 
Wikipedii, natomiast pojawiały się 
pewne problemy stylistyczne, języ-
kowe – podsumowuje Klara Sielic-
ka-Baryłka. Jest przekonana, że w 
edytowaniu kolejnych artykułów 
o Zaolziu bardzo pomocne będą 
przeniesione na jesień warsztaty. 
To dzięki nim młodzież nauczy się 
m.in., jak szukać źródeł czy jak do-
brze dodać przypisy. 

htt ps://pl.wikipedia.org/wiki/Piece_
wapienne_w_W%C4%99dryni

REKLAMA

IT, telefony i gry
Tematem tego wywiadu są nowe 
technologie. Jako pierwsze nasu-
wa mi się pytanie: czy lubisz no-
woczesny świat?
– Na pewno tak. Świat pod – wzglę-
dem technologicznym bardzo się 
zmienił i znacząco ułatwił nam ży-
cie.

Jak myślisz, który IT moment był 
przełomowy w zmianie codzienne-
go życia?
– Myślę, że to była telekomunikacja i 
z tym związane telefony komórkowe. 
Na telefonach doskonale widać, jak 
szybko idzie postęp technologiczny. 
Zaczynaliśmy od dużych pudeł, a 
teraz możemy korzystać ze smartfo-
nów z ekranem składanym.

Skoro mowa o smartf onach, jakie 
marki uważasz za najbardziej inno-
wacyjne?
– Według mnie to Apple, Samsung i 
Huawei. Ponieważ jestem bardzo za-
interesowany telefonami, śledzę on-
line konferencje, na których są poka-
zywane fl agowe modele tych marek. 
Apple zazwyczaj na swoich konfe-
rencjach pokazuje, jak ma wyglądać 
telefon przy danych możliwościach 
technologicznych. Jednak Samsung 
trochę wyprzedził „jabłuszko” i jego 
nowe fl agowce (Z Flip, Fold) wyglą-
dają bardziej futurystycznie. Huawei 
jest takim pośrednikiem z najlepszy-
mi aparatami fotografi cznymi. Teraz 
jednak ma duże problemy związane z 
wojną handlową, która zabrania uży-
wania usług Google'a.

Czyli specjalista od smartf onów i 
czegoś jeszcze?
– Interesuje mnie również galanteria 
elektroniczna, sieć piątej generacji, 
inteligentny dom i oczywiście kom-
puter, który lubię testować grafi cz-
nie.

Co mam sobie wyobrazić pod po-
jęciem testowanie grafi czne?
– Wiele osób, które znam, używa 
komputera do grania w gry, ale ja nie 
do końca. Używam go do testowania 
karty grafi cznej. Do tego jest mi po-
trzebna gra o dużych wymaganiach 
grafi cznych. Jeżeli mam taką grę, to 

razem z  nią 
w ł ą c z a m 
p r o g r a m 
do testo-
wania. W 
nim jest 
najważniej-
szy numer z 
liczbą klatek na 
sekundę. Im więcej klatek, tym gra 
jest płynniejsza. Zależy mi na uzy-
skaniu jak najlepszej liczby klatek 
z  ekstremalnym ustawieniem grafi -
ki. 

Co robisz, kiedy wyniki nie są dla 
ciebie zadawalające?
– Po prostu nie gram w tę grę. Jeżeli 
zacina się na najwyższych ustawie-
niach grafi cznych, to nie jestem w 
stanie w nią grać. Mam z tym spore 
doświadczenie. Raz musiałem spę-
dzić parę godzin w ustawieniach gry, 
by wszystko mogło działać płynnie i 
zgodnie z moimi wymaganiami. 

Którą grę lubisz najbardziej testo-
wać?
– Jest to Euro Truck Simulator 2. To 
naprawdę najlepsza symulacja cię-
żarówek, która jest wykorzystywana 
przez szkoły nauki jazdy. Poza tym 
planuję kupić sobie Assetto Corsa 
Competizione, czyli grę symulacyj-
ną z  samochodami wyścigowymi o 
najwyższych wymaganiach grafi cz-
nych.

Nauczyciele zazwyczaj myślą, że 
granie w gry to czas stracony przed 
komputerem. Zgadasz się z tym?
– Na pewno nie. Jak już powiedzia-
łem, gry symulacyjne są wykorzy-
stywane również przez szkoły. Czyli 
może to być sposób na przygotowa-
nie się do nauki jazdy ciężarówką lub 
samochodem. Dla młodszych jest tu-
taj gra Minecraft, która rozwija kre-
atywność i wyobraźnię przestrzen-
ną. W Stanach Zjednoczonych jest 
ona nawet osobnym przedmiotem w 
szkołach podstawowych.

Pytał i odpowiadał: 
Samuel Křižan, kl. IVA 

(wywiad powstał jako zadanie 
domowe z języka polskiego pn. 
„Wywiad z samym z sobą”)

Biblioteki na 
was czekają 
Kiedy�trzeba�przymusowo�siedzieć�w�domu,�jednym�z�najlepszych�
sposobów�na�spędzanie�czasu�jest�lektura.�Jeżeli�wszystkie�
książki�z�domowej�biblioteczki�macie�już�przeczytane,�zajrzyjcie�
do�biblioteki.�Instytucje�te�powoli�wznawiają�działalność,�choć�
zazwyczaj�w�ograniczonych�godzinach�pracy.�

Danuta Chlup

Oddziały Biblioteki Miej-
skiej w Czeskim Cieszynie 
przy ul. Ostrawskiej i przy 

ul. Havlíčka, w których są polskie 
książki dla dzieci, można odwie-
dzać od poniedziałku 27 kwietnia. 
W tym samym dniu otwarto tak-
że trzyniecką bibliotekę. Oddział 
Literatury Polskiej w Karwinie-
-Frysztacie i Miejscowa Biblioteka 
w Stonawie działalność rozpoczę-
ły wczoraj. Nim wybierzecie się 
do waszej biblioteki, sprawdźcie 
więc, czy już działa i w jakich go-
dzinach. Przed wejściem będzie-
cie obowiązkowo dezynfekowali 
ręce, a w bibliotece przez cały czas 
musicie mieć na twarzy maseczkę. 
Książki, które oddacie, trafi ą do 
kilkudniowej kwarantanny, dlate-
go kolega czy koleżanka nie będą 
mogli ich od razu wypożyczyć. 

Niektóre biblioteki, na przy-
kład w Mostach koło Jabłonko-
wa, proszą, żeby wybrać książki 
z katalogu on-line, zamówić je 
e-mailem lub telefonicznie, a po-
tem tylko odebrać w placówce. 
Najmłodszym, którzy sobie sami 
z tym nie poradzą, z pewnością 
pomogą rodzice, siostra czy brat. 

Pani Jadwiga Onderek, biblio-
tekarka z Mostów, proponuje 
dzieciom na przykład cykl ksią-
żek Marcina Mortki o przygodach 
wikinga Tappiego. – Te książecz-
ki polskiego autora są obecnie 
bardzo popularne. Tłumaczone 
są także na język czeski. Czytają 
je więc i polskie, i czeskie dzieci – 
mówi pani Jadzia. 

Od ponad tygodnia działa bi-
blioteka w Jabłonkowie. Może-
cie ją odwiedzić we wszystkie dni 
powszednie za wyjątkiem środy, 
ale dopiero od godz. 10. Poranne 
godziny przeznaczone są dla se-
niorów. – Cieszyliśmy się już na 
czytelników, a oni mówią, że cie-
szyli się na nas – śmieje się pani 
bibliotekarka Halina Himlar. 
Ona również ma dla was cieka-

we pozycje do polecenia. – Dla 
młodszych dzieci mamy piękną 
książkę „Niebieska niedźwiedzi-
ca” Joanny M. Chmielewskiej. 
Opowiada o niedźwiadku, który 
urodził się niebieski. Książka 
uczy tolerancji – mówi bibliote-
karka. Starszym dzieciom pole-
ca humorystyczne kryminały z 
cyklu „Doktor Proktor” Jo Nesbø



• W bibliotece przy ul. Ostrawskiej w 
Czeskim Cieszynie można ponownie 
wypożyczać książki dla dzieci. 
Fot.�Biblioteka�Miejska�Cz.�Cieszyn

Zwierzątka w zagadkach 
Mamy w redakcji taką fajną ksią-
żeczkę: „Od Sasa do Lasa. Zagadki 
nie tylko o zwierzętach”. Napisała 
ją i zilustrowała Ewa Kozyra-Paw-
lak. Książka zawiera około osiem-
dziesięciu wierszowanych zagadek. 
Jeden z naszych czytelników może 
ją otrzymać. Wystarczy poprawnie 
rozwiązać pięć zagadek z tego zbio-
ru (drukujemy je poniżej) i nadesłać 
rozwiązania na adres mailowy: da-
nuta.chlup@glos.live w terminie do 
15 maja. Czekamy!

1.�Jest�królowa�i�poddane,�które�żyją�
w�ulu,�tylko�nie�wiem,�czemu�nigdy�
nie�słychać�o�królu?
2.�Krótka�nazwa,�długie�zwierzę,�
dla�mnie�straszne,�
przyznam�szczerze.�
Pełza�szybko,�syczy�wrogo,�
Choć�ma�tylko…�łeb�i�ogon.�
3. Mała�szara�pani,�gdy�jej�głód�
doskwiera,�
myszkuje�w�spiżarni,�poszukując�sera.�
4.�Jedno�o�nim�wiem�na�pewno,�
że�zębami�gryzie�drewno.�
Czasem�rzekę�zatamuje,�
tam,�gdzie�dom�swój�wybuduje.�

5. Popularna�rasa�psa,�
Każdy�z�was�ją�pewnie�zna.�
Jest�tak�długi,�że�gdy�śpi,�
świetnie�nam�uszczelnia�drzwi.� (dc)

Fot. DANUTA CHLUP

Wyprawa po książki 

Nasze skrzaty bardzo ucieszy-
ła wiadomość, że można już 

pójść do biblioteki. Podczas kwa-
rantanny cały czas słyszały ape-
le, żeby zostać w domu i czytać 
książki. Ale skąd je brać?

– Już się nie mogę doczekać, 
kiedy będę spacerowała mię-
dzy regałami i wybierała książ-
ki – rozmarzyła się Ludmiłka i 
przygotowała dużą torbę, bo po-
dejrzewała, że wypożyczą co naj-
mniej sześć pozycji. 

Ale Głosik ostudził jej zapał. 
– Właśnie czytam na stronie 

internetowej naszej biblioteki, 
że na razie nie można samemu 
grzebać w książkach, tylko nale-
ży poprosić panią bibliotekarkę, 
żeby je przyniosła. 

– Ale skąd mam wiedzieć, jaką 
książkę chcę przeczytać? – zde-
nerwowała się Ludmiłka. – Wy-
bieram według tego, co mi wpad-
nie w oko. Poczytam sobie na 
okładce, o czym to jest, obejrzę 
obrazki…

– Ja też tak lubię, ale na razie 
będziemy się musieli zadowolić 
katalogiem w Internecie – odparł 
Głosik. 

– A ty umiesz w nim szukać? 
Bo ja nie – przyznała Ludmiłka 

cicho, bo niechętnie się przyzna-
wała, że czegoś nie umie. 

 – Jeszcze tego nie robiłem, ale 
myślę, że to nie będzie trudne. 
Chodź tu do mnie, razem spró-
bujemy. 

Głosik i Ludmiłka usiedli przy 
komputerze, weszli na stronę bi-
blioteki. Głosik kliknął w zakład-
kę „Katalog on–line”. A potem, 
trochę metodą prób i błędów, 
zaczęli szukać książek, które 
mogłyby ich zainteresować. Po 
chwili mieli gotowy spis, który 
wysłali e-mailem do biblioteki. 

Następnego dnia skrzaty po-
szły odebrać książki, a przy oka-
zji oddać te, które od dwóch mie-
sięcy były u nich w domu. Żal 
im było, oczywiście, że nie będą 
mogły trochę pobyć wśród ksią-
żek, bo bardzo to lubią (wy chy-
ba też?), ale cieszyły się, że będą 
miały zapas lektury. 

Zdradzimy wam, jakie książki 
Głosik i Ludmiłka wybrali. Dwie 
nowości („Dokąd niedźwiedzie 
wędrują nocą”, „Pan Kudłaty i 
Cztery Łapy”), trochę klasyki dla 
dzieci („Klub Włóczykijów”, „Aka-
demia Pana Kleksa”) i dwa krymi-
nały dla dzieci o Biurze Detektywi-
stycznym Lassego i Mai.  (dc)

Fot. ARC
Plakaty na Dzień Ziemi
Także w tym roku, chociaż nie razem, obchodziliśmy Dzień Ziemi. W Pol-
skiej Szkole Podstawowej w Czeskim Cieszynie czwartoklasiści omawiają 
ogólnoświatowy problem śmieci, uczą się o segregowaniu i o tym, czym 
jest recykling. Dzieci, po obejrzeniu kilku fi lmików, wykonały w domu 
„ekoplakaty”. 

Irena Štirba, wychowawczyni klasy 4A

Rys.�WŁADYSŁAW�OWCZARZY
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Michael Morys-Twarowski Świeży

Najsłynniejszym z rodu był 
ksiądz Ignacy Świeży, dru-
gi prezes Macierzy Szkol-

nej Księstwa Cieszyńskiego, poseł 
do wiedeńskiego parlamentu. Po-
tomkowie jego braci i sióstr miesz-
kają dziś po obu stronach Olzy.

Nazwisko Świeży na Śląsku Cie-
szyńskim pojawia się już w źró-
dłach z XVII wieku, ale dopiero od 
kolejnego stulecia można układać 
pewne ciągi genealogiczne. Przy-
czyna jest prozaiczna – brak ksiąg 
metrykalnych dla wielu parafi i z 
naszego regionu. Problemem jest 
też labilność chłopskich nazwisk. 
Przykładowo, w 1727 roku w koście-
le Jezusowym w Cieszynie odbył się 
ślub Michała Świeżego alias Piecz-
ki, syna chałupnika z Drogomyśla, 
z Anną Suchanek, córką siedlaka 
ze Stonawy. Śledząc dalsze losy tej 
pary trzeba sprawdzać dwa nazwi-
ska – a przypadków, gdzie w metry-
kach nie zaznaczano wyraźnie uży-
wania różnych nazwisk przez daną 
osobę, jest pewnie znacznie więcej.

Spośród różnych linii rodu Świe-
żych najsłynniejsza była ta, miesz-
kająca w Kończycach Wielkich, 
obecnie po polskiej stronie. Jej 
protoplastą był Jakub Świeży (ok. 
1681-1761). Jego synowie dosłow-
nie rządzili wsią, bo jeden został 
wójtem, a drugi plebanem. Była 
to wyjątkowa sytuacja. W pańsz-
czyźnianych czasach bywało, że 
chłopscy synowie obierali stan 
duchowny, ale by wrócić 
do rodzinnej wioski, 
zostać tam pro-
boszczem i 
mieć jeszcze 
brata-wój-
ta – ta-
kie ku-
m u -
l a -

c j e 
s i ę 
n i e 
zdarza-
ły.

S z y -
mon Świeży 
( 1 7 1 6 - 1 7 74 ) , 
bo tak nazywał 
się najstarszy syn 
Jakuba, przyjął świę-
cenia kapłańskie w 1741 
roku (znalazłem odpowied-

ni wpis w księdze święceń przecho-
wywanej w Archiwum Archidie-
cezjalnym we Wrocławiu). Później 
był kapelanem w kaplicy zamko-
wej rodu Wilczków w Kończycach 
Wielkich i bez wątpienia dzięki ich 
wsparciu w 1749 roku został pro-
boszczem. Miał staranne pismo, z 
dużą przyjemnością przegląda się 
prowadzone przez niego księgi me-
trykalne. Zachował się też ciekawy 
tom jego autorstwa, gdzie było nie-
mal wszystko: spis parafi an z 1770 
roku, odpis katalogu biskupów 
wrocławskich i – co najcenniejsze 
– zapiski z czasów mu współcze-
snych.

Księga prowadzona jest po łaci-
nie, ale na początku znajduje się 
zapis w języku polskim: „Polak 
gada taliter: Czlowiek z gliny zle-
piony, świadczą historie, a prze-
cież nie rozmoknie, chodź dzień na 
dzień piye” (zachowano pisownię 
oryginału). Wśród wydarzeń god-
nych odnotowania przez wiejskie-
go proboszcza znalazła się m.in. 
wizyta cesarza Józefa II w 1766 
roku w nieodległym Frysztacie.

„…żądał do czytania 
książeczek i czasopism, 
ale tylko religijnych”
Młodszym bratem Szymona był 
Andrzej (1722-1758), wójt Kończyc 

Wielkich. Zmarł 
w wieku 

3 6 

lat. Jednym z jego synów był 
Paweł (1752-1813), właściciel 

gruntu chałupniczego w 
rodzinnej wiosce, a z ko-

lei synem Pawła – Józef 
(1790-1864). Ten ostat-

ni w księgach me-
trykalnych czasami 

pojawia się jako ko-
ścielny.

To jest ciekawy 
trop, bo właśnie 
o kościelnym z 
Kończyc Wiel-
kich w swoich 
pamiętnikach 
wspomniał Pa-
weł Stalmach, 
redaktor naj-
starszej gaze-
ty w regionie 
– „Tygodnika 
Cie szyńskie -
go”, przekształ-
conego później 

w „Gwiazdkę 
C i e s z y ń s k ą ”. 

Stworzenie ga-
zety było ogrom-

nym wyzwaniem, 
ale jeszcze więk-

szym znalezienie 
czytelników. „Tak 

samo jak u ewange-
lickiego byli też wśród 

katolickiego ludu tacy, 
którzy chcieli czytać, ale 

tylko religijne rzeczy” – 
notował Stalmach. – „Oto 

przykład. Od r. 1849 miałem 
znajomość z gospodarzem z 

Wielkich Kończyc, a był to ko-
ścielny: ten przychodził często 
do mnie i żądał do czytania ksią-
żeczek i czasopism, ale tylko reli-
gijnych. Zachęcałem go do czyta-

nia »Gwiazdki Cieszyńskiej«, ale 
odmawiał, że to świeckie rzeczy. 
Wkrótce jednak z tejże wsi zgłosił 
się prenumerator na »Gwiazdkę«, 
a był to kowal, Józef Górnioszek, 
mówiący: musimy też przecie coś 
o świecie wiedzieć; za jego po-
wodem miała potem »Gwiazdka 
Cieszyńska« w tej wsi najwięcej 
czytelników i ów kościelny też się 
nakłonił do czytania »świeckich 
rzeczy«”.

Dwaj synowie-posłowie
Wspomniany Józef Świeży był 
dwukrotnie żonaty i doczekał się 
w sumie czternaściorga dzieci. Z 
synów dużym poważaniem cieszył 
się Antoni (1829-1890), rolnik w 
Zebrzydowicach, który został wy-
brany posłem do Sejmu Krajowe-
go w Opawie. Szybko przyćmił go 
znaczeniem młodszy brat Ignacy 
(1839-1902). Był drugim księdzem 
w rodzinie. Po święceniach ka-
płańskich został wikarym we Wra-
cimowie, później przeniesiono go 
do Bielska, a stamtąd do Cieszyna. 
Wtedy zaczął aktywnie udzielać 
się na polu społecznym i naro-
dowym. Niebawem też zajął się 
polityką. Zasiadał w ławach posel-
skich i w Sejmie Krajowym w Opa-
wie, a także w Radzie Państwa w 
Wiedniu. Świeży był inteligentny, 
daleko mu było do zacietrzewie-
nia wyznaniowego czy etnicznego. 
Potrafi ł stworzyć szeroką koalicję 
z udziałem mówiących po czesku 
mieszkańców Frydecczyny i pol-
skich ewangelików. Kilkakrotnie 
startował w wyborach i tylko raz 
zdarzyło mu się przegrać. Oprócz 
zmysłu politycznego kluczem do 
sukcesu było zrozumienie elekto-
ratu. W 1876 roku jeden z czytel-

ników „Gwiazdki Cieszyńskiej” z 
Cierlicka nadesłał koresponden-
cję, która zaczynała się następu-
jąco: „Serdeczne dziękczynienie 
wielebnemu ks. Ignacemu Świe-
żemu. Za dokładne objaśnienie, że 
wszyscy ludzie pochodzą od Ada-
ma i Ewy, a nie od małpy…”.

Zaolziańskie powiązania
Patrząc na dzisiejszą mapę, rodzi-
na Świeżych z Kończyc Wielkich 
mieszkała niedaleko granicy, ale 
po polskiej stronie. Jednak już 
wśród najbliższych krewnych księ-
dza Ignacego Świeżego znalazły się 
osoby związane z terenami dzisiej-
szego Zaolzia. Przykładowo:

 � siostra Teresa, żona Antoniego 
Fójcika z Marklowic,

 � siostra Filomena, żona Jana 
Stanioszka z Dziećmorowic,

 � bratanek Jan Świeży (ur. 1853), 
mieszkał we Frysztacie,

 � bratanek Ludwik Świeży (1850-
1900), karczmarz we Frydku,

 � bratanica Wiktoria Świeży (ur. 
1856), żona Antoniego Kani z 
Orłowej.

To tylko kilka spośród licznych 
możliwości, by odnaleźć powią-
zania genealogiczne z księdzem 
Ignacym Świeżym, jedną z najważ-
niejszych osób w dziejach Śląska 
Cieszyńskiego. Jest to też bardzo 
fajny aspekt poszukiwań w naszym 
regionie. Po pierwsze, zawsze za-
służony krewny łechce dumę. Po 
drugie, pomnikowe postacie stają 
się na swój sposób oswojone i bliż-
sze. Po trzecie, nie trzeba szlachec-
kich korzeni, by znaleźć zasłużo-
nych krewnych lub powinowatych.
 

Skąd ten ród?
W�1659�roku�Katarzyna�Świeży,�córka�Krzysztofa�i�Marii,�poślubi-
ła�Jerzego�Balcarka�z�Łąk.�W�1698�roku�Wacław�Świeży�poślubił�
Marię�Pustelnik�z�Pogwizdowa.�Na�terenie�parafi�i�w�Kończycach�
Wielkich�(metryki�zachowane�od�1713�roku)�mieszkały�dwie�linie�
Świeżych:�pierwsza�z�Kończyc�Wielkich,�o�której�głównie�opo-
wiada�artykuł,�i�druga�z�Rudnika,�wywodząca�się�od�Jana�(zm.�27�
września�1738�roku�w�wieku�65�lat).�Była�też�linia�Świeżych�z�Dro-
gomyśla,�wyznania�ewangelicko-augsburskiego.�Biorąc�pod�uwagę,�
że�wspomniane�wioski�leżą�dość�blisko�siebie�–�a�część�nawet�ze�
sobą�sąsiaduje�–�można�przypuszczać,�że�wszyscy�byli�ze�sobą�
spokrewnieni.

Gdzie doczytać?
  Jan�Galicz,�„Ks.�Ignacy�Świeży.�Jego�życie�i�działalność”,�Cieszyn�1933�
(książka�dostępna�on-line�w�Śląskiej�Bibliotece�Cyfrowej)

  Michael�Morys-Twarowski,�„Genealogia�rodu�Świeżych�z�Kończyc�Wielkich�
od�XVIII�do�początku�XX�wieku”,�„Śląski�Kwartalnik�Historyczny.�Sobót-
ka”,�t.�72,�nr�2�(2017)�(artykuł�dostępny�on-line�w�repozytorium�Centrum�
Otwartej�Nauki�i�w�serwisie�academia.edu).

Skąd to 
nazwisko?
Etymologia 
nazwiska jest 
oczywista – 
pochodzi od 
przymiotnika 
„świeży”.
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którzy chcieli czytać, ale 

tylko religijne rzeczy” – 
notował Stalmach. – „Oto 

przykład. Od r. 1849 miałem 
znajomość z gospodarzem z 

Wielkich Kończyc, a był to ko-
ścielny: ten przychodził często 
do mnie i żądał do czytania ksią-
żeczek i czasopism, ale tylko reli-
gijnych. Zachęcałem go do czyta-

• Metryka ślubu Michała Świeżego alias Pieczka i Anny Suchanek z 1727 roku. Źródło: Biblioteka i Archiwum im. 
Tschammera, Metryki ślubów parafi i ewangelicko-augsburskiej, t. 1, s. 126.

• Ksiądz Ignacy Świeży (1839-1902), 
polski działacz narodowy i społeczny. 
Zdjęcia:�ARC

Specjalista od tłumaczeń
POLSKI BIZNES (74)

Zdarza się, że klienci chcą otrzymać 
przetłumaczony tekst bardzo szybko 
i wtedy moja praca staje się stresują-

ca. Wszystko dlatego, że dobre tłumaczenie 
– podobnie jak dobry ser albo wino – powin-
no jakiś czas „poleżakować” – żartuje Jakub 
Mrózek, tłumacz przysięgły języka polskiego.

Jabłonkowianin studiował polonistykę na 
Uniwersytecie Ostrawskim. Sąd Okręgowy w 
Ostrawie uznał go tłumaczem przysięgłym 
języka polskiego w 2009 r., jednak tłuma-
czeniami zajmował się wcześniej, bo od roku 
2000. – Moja przygoda z językami rozpoczęła 
się już właściwie w dzieciństwie. Na piękno 
języków polskiego i czeskiego uwrażliwia-
ła mnie mama Sylwia, która zmarła w maju 
zeszłego roku. To przede wszystkim jej za-
wdzięczam, że zostałem samodzielnym i 
profesjonalnym tłumaczem – przekonuje 
pan Jakub. Przyznaje jednak, że początkowo 
praca była bardzo trudna. – Po prostu wielu 
rzeczy jeszcze nie wiedziałem. Wtedy jed-
nak bardzo pomógł mi pan profesor z Gim-
nazjum, Jan Branny. To on pokazał mi wiele 
rzeczy i z jego doświadczenia mocno skorzy-
stałem. Oczywiście początkowo musiałem 
o wiele kwestii się dopytywać. Pamiętam, 
że często pisałem i dzwoniłem do tłumaczy 
nad Wisłą, bo wiadomo, że u nas trudno o co-
dzienny, żywy kontakt z językiem polskim. 
Bardzo pomógł mi również Internet. W koń-
cu mój biznes zaczął się powoli rozwijać i tak 
oferty napływają do dziś – wspomina mój 
rozmówca, który na co dzień jest również 
nauczycielem języka angielskiego w Średniej 
Szkole Zawodowej w Jabłonkowie.

Jakub Mrózek otrzymuje na co dzień bar-
dzo różne zlecenia. Zajmuje się tłumacze-
niem korespondencji fi rmowej, materiałów 
reklamowych, instrukcji obsług czy stron 
internetowych. Tłumaczy pisma i doku-
menty sądowe, skarbowe, urzędowe, bizne-
sowe. Zajmuje się również tłumaczeniami 
wymagającymi specjalistycznej terminologii 
technicznej z wielu dziedzin, na przykład 
budownictwa, przemysłu, elektrotechniki, 

informatyki i telekomu-
nikacji, ekologii i innych. 
Tłumaczy ponadto doku-
menty unijne, przetar-
gowe, oferty biznesowe, 
teksty z dziedziny rolnic-
twa, gastronomii, trans-
portu, nauk społecznych, 
kultury, sztuki i innych. 
– Nie specjalizuję się w 
żadnej konkretnej dzie-
dzinie, choć przyznam, 
że nie lubię tłumaczyć 
tekstów matematycz-
nych albo medycznych. 
Na przykład dokumen-
tów o stanie zdrowia – 
zdradza.

Jego klientami bywały już m.in. kancelarie 
prawne, duże koncerny i korporacje, uniwer-
sytety w Brnie i Ołomuńcu, a nawet organi-
zatorzy Festiwalu „Kino na granicy”. Na co 
dzień współpracuje z Policją RC, Urzędem 
Celnym RC oraz okolicznymi gminami, na 
zlecenie których tłumaczy na przykład uro-
czystości ślubne przed urzędnikami stanu 
cywilnego. Do Jakuba Mrózka zwracają się 
również zwykli obywatele, którzy potrzebują 
tłumaczeń najróżniejszych, prywatnych do-
kumentów.

– Są to na przykład prawa jazdy, akty uro-
dzenia, akty małżeństwa czy dokumenty... 
rozwodowe. Z nietypowych zleceń pamię-
tam, że tłumaczyłem kiedyś komiks o kapita-
nie Klosie, a także program Telewizji Polskiej 
z 1999 r. o fi lipińskich uzdrowicielach. To 
akurat było bardzo ciekawe zajęcie, ponie-
waż naukowcy i fani ezoteryki dyskutowali 
w tym programie o nietypowych metodach 
leczenia ludzi – wspomina. – Bardzo ciekawe 
jest również tłumaczenie scenariuszy fi lmo-
wych, w których odtwarzana jest pewna fa-
buła. Lubię też teksty, których bohaterami są 
ludzie z ich uczuciami, poglądami, doświad-
czeniami życiowymi. Tego typu praca moc-
no rozwija wyobraźnię – stwierdza. 

W czasie pande-
mii koronawirusa 
ma trochę mniej 
pracy. – Ale może 
to i lepiej – żartuje. 
– Wszystko dlate-
go, że w mojej pra-
cy najtrudniejsze 
jest przestrzeganie 
wyznaczonych ter-
minów. Wprawdzie 
są klienci, którym 
nie zależy na czasie 
i na przetłumacze-
nie tekstu mam na 
przykład dwa ty-
godnie. Wielu chce 
jednak dostać tłu-
maczenia bardzo 
szybko, czasami na-
wet w ciągu kilku godzin. I wtedy moja praca 
staje się bardzo stresująca – tłumaczy.

Jak dodaje, dobry tłumacz musi być wraż-
liwy na językowe niuanse. – Oczywiście 
trzeba znać także gramatykę, składnię oraz 
posiadać odpowiedni zasób słowny, ale war-
to wiedzieć, że współczesne fi rmy na swój 
własny użytek często tworzą specyfi czne we-

wnętrzne słowniki. I wówczas bardzo trud-
no znaleźć właściwe odpowiedniki wielu 
terminów. Trudno również precyzyjnie na-
zwać nowe usługi czy produkty, które oferują 
przedsiębiorstwa. A do tego czeski i polski są 
do siebie podobne i to paradoksalnie również 
prowadzi czasami do pomyłek – stwierdza. 
 (wik)

Kwesti onariusz fi rmowy

Rok założenia: 2003

Branża: tłumaczeń�

Liczba pracowników: 1

Kontakt: 
Rynek�Mariacki�nr�6�
739�91�Jabłonków�

Tel. +420�773�959�210

Mail:�info@preklady-polsti�na.cz

www.preklady-polsti na.cz

GROSZ DO GROSZA

Henryka Bittmar Budżet domowy to podstawa
Epidemia covid-19 wpłynęła już 

negatywnie na sytuację fi nan-
sową niemałej liczby czeskich, mo-
rawskich i śląskich rodzin. Skutki 
najróżniejszych zakazów i nakazów 
odczuwają nie tylko przedsiębior-
cy, w tym osoby prowadzące wła-
sną działalność (OSVČ), ale i oby-
watele zatrudnieni na podstawie 
umowy o pracę czy różnych tzw. 
umów śmieciowych. W mediach 
pojawiają się pierwsze informacje o 
rosnącej, na razie nieśmiało, stopie 
bezrobocia. Trudno przewidzieć, 
co będzie się działo w najbliższych 
miesiącach na rynku pracy. Być 
może bezrobocie poszybuje w górę, 
być może czeka nas dotkliwa rece-
sja. Ostatnie tygodnie pokazały ja-
sno i wyraźnie, że kryzys fi nansowy 
nie musi być wywołany krachem 
na giełdzie czy działaniami wojen-
nymi. Może być spowodowany po 
prostu przez pandemię jakiejś cho-
roby. Ludzie przy tej okazji przeko-
nali się niezbicie, że w dzisiejszych 
czasach stabilne zatrudnienie lub 
bezpieczny biznes to po prostu 
mit. Są wprawdzie branże, których 
zapaść dotyka minimalnie lub wca-
le (teraz to np. handel internetowy 

czy też fi rmy produkujące środki 
ochronne), większość pracodaw-
ców i pracowników może jednak w 
każdej chwili znaleźć się w sytuacji 
nie do pozazdroszczenia. Nie wszy-
scy mogą liczyć na pomoc państwa 
lub zastrzyk fi nansowy ze środków 
unijnych. 

Rezerwa na gorsze czasy 
Każdy kryzys sprawia, że ludzie 
zaczynają rozumieć sens umie-
jętnego zarządzania fi nansami 
osobistymi i doceniać znaczenie 
poduszki fi nansowej na czarną go-
dzinę. Jak wynika z najnowszych 
badań, zaledwie co trzeci dorosły 
obywatel naszego kraju posiada 
rezerwę fi nansową, która pozwo-
liłaby mu przeżyć bez większych 
wyrzeczeń trzy miesiące. Co piąty 
obywatel deklaruje jednak, że bez 
cudzej pomocy przeżyłby zaled-
wie miesiąc. Połowa dorosłych ma 
rezerwę fi nansową na co najmniej 
pół roku. Jak przewidują ekonomi-
ści, w najbliższym czasie sytuacja 
może się zmienić na gorsze – ludzi, 
którzy bez obaw mogą patrzeć w 
przyszłość, będzie prawdopodob-
nie o wiele mniej. 

Analiza dochodów 
i wydatków
Jeżeli chcemy, aby w tych trud-
nych czasach fi nanse nie wymknę-
ły nam się spod kontroli, powinni-
śmy sporządzić budżet domowy i 
na bieżąco śledzić wszystkie swoje 
dochody i wydatki. Wszelkie nad-
wyżki, które uda nam się zgro-
madzić, warto przeznaczyć na 
spłatę długów lub na stworzenie 
funduszu na nieprzewidziane, ale 
niezbędne wydatki. Wprawdzie 
niektórzy wierzyciele w obliczu 
koronawirusowych problemów de-
klarują odroczenie spłaty długów, 
ale nie łudźmy się – każdą należ-
ność trzeba będzie kiedyś uiścić. 
Im wcześniej nam się to uda, tym 
lepiej. Pracując szczególnie w 
trudnych czasach z budżetem ro-
dzinnym, poznamy swój aktualny 
potencjał fi nansowy. Jeżeli mamy 
obecnie kilka większych zobo-
wiązań, warto pomyśleć o konso-
lidacji spłacanych kredytów czy 
pożyczek. Informacje i konkretną 
pomoc można otrzymać w banku, 
z którego usług korzystamy. Opra-
cowując budżet domowy, trzeba 

koniecznie poddać szczegółowej 
analizie nasze wydatki w skali 
miesiąca i sprawdzić, czy aby na-
prawdę wszystkie są niezbędne. 
Czy naprawdę musimy mieć aku-
rat teraz dostęp do kilku platform 
streamingowych? Przecież nawet 
w czasach pandemii nikt nie ma 
czasu oglądać przez cały dzień se-
riali. Siedzenie w domu, na które 
byliśmy skazani przez kilka ostat-
nich tygodni, pozwoliło niektó-
rym z nas zaoszczędzić co prawda 
trochę pieniędzy – musieliśmy 
przecież zrezygnować z imprez 
kulturalnych, odwiedzin restaura-
cji, galerii handlowych, siłowni czy 
stadionów sportowych. To wszyst-
ko w normalnych czasach gene-
ruje całkiem spore koszty. Mimo 
wszystko jednak na dłuższą metę 
te „koronawirusowe” oszczędno-
ści okażą się kroplą w morzu po-
trzeb. To, czego nie kupiliśmy do 
tej pory, bo sklepy były zamknięte, 
kupimy w najbliższym czasie. Ży-
cie nie znosi próżni – wrócimy do 
teatrów i akwaparków, znów bę-
dziemy kupować dzieciom rowe-
ry, laptopy, zabawki. Tym bardziej 
jednak wszystkie decyzje związane 

z fi nansami musimy podejmować 
teraz bardzo świadomie, mając na 
uwadze fakt, że także my może-
my w każdej chwili znaleźć się w 
trudnej sytuacji materialnej. Obo-
jętne, czy jesteśmy pracownikami, 
przedsiębiorcami czy emerytami 
z niepokojem śledzącymi rosnące 
ceny żywności. Czasy są niepewne 
i warto oswoić się z tym faktem.

Zeszyt lub Internet
Do prowadzenia domowego budże-
tu wystarczy nam zwykły zeszyt 
i coś do pisania. Kto chce i umie, 
może próbować skomplikowanych 
zestawień w Excelu. Zresztą nowo-
czesne technologie ułatwiają pil-
nowanie i planowanie dochodów i 
wydatków – na rynku dostępnych 
jest wiele aplikacji, które na bieżą-
co pozwolą śledzić, na co i kiedy 
wydajemy pieniądze. Warto też 
sprawdzić, co oferuje nam aplika-
cja mobilna naszego banku. Wiele z 
nich posiada wirtualnych asysten-
tów fi nansowych. Ich pomoc może 
się przydać szczególnie w obec-
nych trudnych czasach, kiedy liczy 
się każda (dosłownie) zarobiona i 
wydana korona. 

Fot. NORBERT�DĄBKOWSKI
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Pomyłka jasnowidza

Był maj 1939 roku. Stefan Ossowiecki 
przyjechał na Międzynarodowe Targi 

do Poznania. Dziennikarze zapytali go, czy 
wybuchnie wojna. Wisiała na włosku, była 
przeczuwana. Kto jak kto, ale słynny inży-
nier obdarzony nadnaturalnymi zdolno-
ściami będzie wiedział na pewno, czy jest 
się czego bać. Odpowiedział, że Polacy mogą 
być spokojni. – Taki naród, jak nasz, nie 
może zginąć i dla nas wojna nie jest straszna 
– przyznał.

We wrześniu wybuchła, a Stefan miał nie 
dożyć jej końca. A może nigdy się nie pomy-
lił?

Bo podobno to polski rząd prosił, żeby 
swoją wizją apokaliptycznej przyszłości nie 
dzielił się z narodem, żeby skłamał. Więc 
skłamał.

•••
– Zamordują mnie i nikt nie znajdzie moje-
go trupa – mówił najbliższym. I wiedział, co 
mówi.

Kiedy wojenna apokalipsa się kończyła i 
zaczęło powstanie, które miało wykrwawić 
Warszawę, Ossowiecki mógł czuć się bez-
pieczny. Miał w rękach list z podpisem Ad-
olfa Hitlera. W latach trzydziestych pomógł 
berlińskiemu ofi cerowi Wehrmachtu, milio-
nerowi, który szukał zaginionej córki. Miała 
tylko jedenaście lat. Jasnowidz dotknął jej 
rękawiczki i już znał okrutną prawdę. Wie-
dział, że została zgwałcona, zamordowana, 
wiedział, gdzie jest jej ciało. I w dodatku zo-
baczył twarz mordercy. Wskazał jego zdjęcie. 
Zbrodnia nie pozostała bez kary, a ponieważ 
Ossowiecki nie przyjmował pieniędzy, więc 
ofi cer dał mu list, który miał go ocalić.

I zdawało się, że tak będzie. W czwartym 
dniu powstania zatrzymali go Niemcy, ale 
po kilku godzinach uwolnili. Zapadał już 
zmierzch, więc noc przeczekał na plebanii 
przy placu Zbawiciela. Rano przyszli żołnie-
rze. Podpis Hitlera nie pomógł. Zabrali go z 
innymi. Prawdopodobnie był jedną z ofi ar 
masowej egzekucji w Alejach Ujazdowskich. 

Jasnowidz, celebryta, gwiazda okresu 
dwudziestolecia międzywojennego, ma 
symboliczny grób na Powązkach.

•••
Był wysoki, postawny, dowcipny, czarujący. 
Miał jasne, dobre oczy. Wciąż otaczały go 
kobiety. Kochał je i lubił smakować życie. I 
był lubiany, zwłaszcza że swoje przedziwne 
zdolności wykorzystywał wiele razy po to, 
żeby pomagać innym. Najczęściej bezinte-
resownie. 

Urodzony w Moskwie, syn pięknej kobie-
ty, którą portretował Matejko i bardzo zdol-
nego ojca, który był asystentem Mendeleje-

wa, miał przed sobą karierę inżynierską. Ale 
miał też swoją ścieżkę obok głównej drogi. 
Matka, oprócz urody, znana była z nadzwy-
czajnej intuicji, umiejętności wyczuwania i 
przeczuwania zdarzeń.

Co więcej, na życiowej drodze Stefan spo-
tkał pewnego dnia niezwykłego człowieka. 
Żyd, Worobiej, starzec z długą, siwą brodą, 
młodemu studentowi otworzył oczy. Powie-
dział mu, kim był i kim będzie. I białoruski 
jasnowidz nauczył go, jak obudzić i wyko-
rzystać siły, które w nim drzemią. 

I choć Ossowiecki o tym przypadkowym 
– nieprzypadkowym spotkaniu opowiadał, 
nie zdradził szczegółów osobliwej lekcji.

•••
Jedno jest pewne – lekcję odrobił po mi-
strzowsku. Opowieści o jego talentach jest 
mnóstwo. I mnóstwo też opowieści o tym, 
że sam roztargniony i nieuważny wciąż cze-
goś szukał. A to zostawionego u kogoś kape-
lusza, a to płaszcza, a to zamartwiał się, że 
przyjął dwa zaproszenia w tym samym dniu 
i o tej samej godzinie, a – co gorsza – spo-
dziewał się gości, których sam zaprosił. Nie 
trzeba dodawać, że też w tym samym dniu i 
o tej samej porze. 

Nie chciano z nim grać w brydża, a on to 
uwielbiał. Długo nie dawano wiary, że prze-
powiada przyszłość, odnajduje zaginionych 
ludzi i rzeczy, widzi to, czego inni nie widzą, 
ale nie wie, jakie karty mają jego partnerzy. 
Nie wiedział też, gdzie podziały się jego ka-
pelusz, płaszcz i pióro. 

A co wiedział? Czym zaimponował Piłsud-
skiemu? Czym mnie zaskoczył? Jakie karty 
dla mnie odkrył? Co niedawno przypadkiem 
zobaczyłam w archiwum? 

Opowiem. 

Krzysztof Łęcki
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O milczeniu
Pewien znany pedagog zanotował na 

Facebooku: „Całe szczęście, że nie-
którzy politycy zasłaniają cześć twarzy. 
Jeszcze mogliby milczeć”. No cóż, wyglą-
da to na marzenie ściętej głowy. Demo-
kratyczni politycy milczeć ani nie umieją, 
ani zresztą po prawdzie i nie mogą. I wąt-
pliwe, czy ktokolwiek umiałby ich sztuki 
milczenia nauczyć – nawet gdyby był to 
znany i ceniony pedagog. Zresztą – pew-
nie by nie chcieli.

I
Bo politycy w demokracji, a już zwłaszcza 
demokracji medialnej, żyją wszak z tego, 
że pyskują. Reguła tych politycznych wy-
stąpień (studio radiowe czy telewizyjne, 
jest tu równie dobre jak mównica sejmo-
wa) jest prosta jak konstrukcja cepa – ma 
być ostro, mocno i (najczęściej) głupio. I 
to działa. Zaczadzony nienawiścią do tych 
„drugich” ich własny elektorat doceni, że 
ostro i mocno, a głupoty „swoich” poli-
tycznych wybrańców nie zauważy, bo jest 
ona poza jego horyzontem poznawczym. 
Andrzej Poniedzielski dowcipnie zauwa-
żył, że jest tak wielu ludzi, którzy nie mają 
nic do powiedzenia, a – mimo to – mil-
czą. Nie jest to na pewno charakterystyka 
polskich polityków i polityczek. A kiedy 
zdarzy się któremuś z nich powiedzieć 
coś dowcipnego, trafi onego, pojawiają się 
jakieś cięte riposty czy błyskotliwe bon 
moty, to wtedy nie można być pewnym 
czy – jak to, na przykład, miało miejsce 
w przypadku Leszka Millera – nie wymy-
ślają ich jego najbliżsi współpracownicy, 
a „on zamknięty w gabinecie uczy się ich 
na pamięć” (Bogdan Rymanowski, Paweł 
Siennicki, „Towarzystwo Lwa Rywina”, 
WL Kraków 2004, s. 81). Gdy zaś idzie o 
ilustracje przepastnego braku elementar-
nej wiedzy i kompetencji polskich polity-
kierów, to odsyłam do kanału YouTube, 
szczególnie do rozmów, jakie prowadzi z 
nimi redaktor Robert Mazurek. Niemniej 
proszę nie pomijać także innych, dostęp-
nych tam, a jakże zabawnych występów 
przedstawicieli polskiej klasy politycznej, 
którą dawno temu Donald Tusk nazwał, 
nie bez racji, „klasą próżniaczą”.

II
Cóż, pojęcie „klasa próżniacza” (zapoży-
czone od socjologa Thorsteina Veblena) 
potocznie – i nieprzypadkowo – kojarzy 
się z arystokracją. Zniknięcie tej grupy 
społecznej – jak pisał hrabia Saint-Simon 
(bodaj w „Listach do mieszkańca Gene-
wy”, ale nie będę sprawdzał) zmartwiło by 
nas jako ludzi wrażliwych na cudzą krzyw-
dę, ale nie wpłynęłoby w żaden sposób na 
funkcjonowanie społeczeństwa. Jak to z 
tą arystokracją naprawdę było, długo by 
pisać, ale zostawiam to sobie na inną oka-
zję. W zamian przytoczę pewną scenę z 
popularnego i nagradzanego serialu „The 
Crown”. Wspomniałem wcześniej o mil-
czeniu jako pewnej umiejętności czy też 
– o sztuce milczenia. 

III
I cóż słyszy młoda wówczas (idzie o lata 
50.; w roku 2020, całkiem niedawno, ob-
chodziła swoje 94. urodziny) królowa Elż-
bieta II w trakcie rozmowy z matką, kiedy 
rozpoczyna pytaniem: „– Gdy pobierałam 
nauki, zapytałam prorektora, dlaczego 
nie uczę się literatury, fi lozofi i i nauk ści-
słych. Odparł, że mam za dużo pracy. Nie 
sądzisz, że to był błąd? 

– Dlaczego? 
– Czyż nie powinno się wiedzieć pew-

nych rzeczy? 
– Masz wiele innych zalet. Nie musisz 

wiedzieć wszystkiego. 
– Rzecz w tym, że nie wiem prawie nic. 
– Wiesz kiedy milczeć, to najważniej-

sze”. 
Oj, chciałoby się zadedykować to ostat-

nie zdanie niejednemu politykowi i po-
lityczce – bez większych nadziei na zro-
zumienie, niestety. Oczywiście, można 
bez większego ryzyka przyjąć, że intencją 
twórców „Crown” było pokazanie prze-
ciwstawienia chłonnej wiedzy młodej 
królowej anachronicznej postawie jej ro-
dzicielki, ale… 

Z milczeniem sprawa nie jest tak pro-
sta. Bo bywają sytuacje, kiedy jest właśnie 
sztuką, a nie tylko znakiem, że komuś za-
brakło języka w gębie. Tak, bywa milcze-
nie wymowne, a nawet takie, które odbi-
ja się głębokim echem. Ale znowu – jeśli 
fraza mówiąca o tym, że milczenie jest 
złotem, jest prawdziwa, to przecież wy-
powiedziana przerywa milczenie – ktoś, 
kto chciałby stosować się do niej rygory-
stycznie, powinien i w tym przypadku po-
zostać niemy. Milczenie ma wiele, bardzo 
odcieni. O jakimś jego sensie opowiada 
nam „Milczenie” Ingmara Bergmana, o 
innym – „Milczenie” Martina Scorsese, 
by pozostać przy fi lmach z milczeniem w 
tytule (wyjąwszy, rzecz jasna, „Milczenie 
owiec”, bo to przecież zupełnie inna pro-
blematyka). 

IV
„Czy aby zło zatriumfowało wystarczy, 
by dobrzy ludzie milczeli?”. To frapują-
ce pytanie widniało kiedyś na plakacie 
reklamującym powieść Johna Le Carre 
„Subtelna prawda”. Mniejsza o sensacyjne 
powieścidło, skądinąd zresztą niezłe. Po-
zostańmy przy reklamującym je pytaniu: 
„Czy aby zło zatriumfowało wystarczy, 
by dobrzy ludzie milczeli?”. Pytanie nie 
jest ani nowe, ani nie powstało w sferze 
popkultury. Kwestia, którą pytanie to po-
dejmuje, zajmowała już pod koniec XVIII 
wieku jednego z ojców współczesnego 
konserwatyzmu – Edmunda Burke’a. Wi-
kipedia podaje kilka wersji przekonania 
Burke’a, które le Carre zamienił na pyta-
nie. Oto one. Dla triumfu zła potrzeba tyl-
ko, żeby dobrzy ludzie nic nie robili. Aby 
zło zatriumfowało, wystarczy, by dobry 
człowiek niczego nie robił. 

Jedna myśl o tym, żeby zatryumfować 
nad złem, jest dla dobrego człowieka ni-
czym. Jedyną rzeczą potrzebną złu do 
zwycięstwa jest bierność dobrych ludzi. 
Zło zwycięża, gdy dobrzy ludzie nic nie 
robią. Otóż niezależnie od rozłożenia ak-
centów w różnych sformułowaniach my-
śli Burke’a, jej sens pozostaje taki sam. 
Zło zwycięży, jeśli dobrzy ludzie pozo-
staną bierni. Le Carre mówił o milczeniu 
dobrych ludzi, Burke, o ich bierności. To 
nie zawsze to samo, ale bywa tym samym. 
Bo bierność dobrych ludzi rozpoczyna 
się od pozwolenia – w milczeniu – na na-
rzucanie im rozumienia świata. „Najniżej 
upadło społeczeństwo, które w milczeniu 
wysłuchuje, jak jawni dranie prawią mu 
kazania o moralności” – przekonuje z in-
ternetowego mema Marie von Ebner-E-
schenbach. Co ciekawe, w wikicytatach 
znaleźć można inną wersję myśli austriac-
kiej pisarki – „Najniżej upadło państwo, 
którego rząd w milczeniu musi wysłuchi-
wać, jak jawni dranie prawią mu kazania o 
moralności”. 

Która z wersji opisuje polskie życie poli-
tyczne? Zmilczmy? Czy – zmilczmy. 

•••
Był wysoki, postawny, 

dowcipny, czarujący. Miał 

jasne, dobre oczy. Wciąż 

otaczały go kobiety. Kochał 

je i lubił smakować życie. 

I był lubiany, zwłaszcza że 

swoje przedziwne zdolności 

wykorzystywał wiele razy 

po to, żeby pomagać innym. 

Najczęściej bezinteresownie

Gorszy sort?
Szanowna redakcjo. Wielką rado-

ścią była dla mnie informacja, 
którą przeczytałam w „Głosie” 21 
kwietnia o tym, że wszyscy starsi 
mieszkańcy Trzyńca powyżej 60. 
roku życia otrzymają od miasta 
maseczki. Pomyślałam, że miasto 
troszczy się o seniorów i jest to god-
ne pochwały.

I tak też się stało, następnego 
dnia maseczki zostały przywie-
zione osobiście przez pracownice 
Urzędu Miasta. Moje zdziwienie 
było jednak ogromne, kiedy oka-
zało się, że maseczkę otrzymał 
tylko mąż. Panie stwierdziły, że 
nie ma mnie na liście i odjechały. 
Okazało się, że maseczki otrzymu-
ją tylko mieszkańcy Trzyńca ma-
jący obywatelstwo czeskie. Było 

mi bardzo przykro i czułam się 
poniżona, tak jakbym należała do 
innego sortu albo była ulepiona z 
innej gliny.

Mam 71 lat, od ponad 45 lat je-
stem mieszkanką Trzyńca. Miesz-
kamy we wspólnej Europie, w któ-
rej mówi się o „przyjaźni miedzy 
narodami”. Tymczasem okazuje 
się, że „głupie maseczki” w tak 
trudnych czasach mogą nas dzielić 
i różnić. Próbowałam uzyskać ja-
kieś wyjaśnienie, ale bez echa. Wo-
bec powyższego proszę  redakcję 
o próbę wyjaśnienia w odpowied-
nich urzędach tej niezrozumiałej 
dla mnie sytuacji. Serdecznie dzię-
kuje i pozdrawiam.

Alina Bury, 
Trzyniec-Kojkowice

HYDE PARK
W rubryce tej publikujemy materiały nadesłane przez 

czytelników, wyrażające ich opinie, poglądy i przekonania. 
Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów.

Majowe »Ogniwo«
Dla�większości�marzec,�kwiecień,�maj�to�najpiękniejsze�
miesiące�w�całym�roku.�Mówimy�na�przykład�„W�maju�jak�
w�raju”.�I�tak�powinno�być!�Niestety�Światowa�Organizacja�
Zdrowia�ogłosiła,�że�epidemia�wirusa�SARS-CoV-2�jest�
już�pandemią,�co�oznacza,�że�najnowszy�koronawirus�jest�
zagrożeniem�dla�całego�świata.

Jan  Kubiczek

Nie wolno jak dawniej swo-
bodnie wychodzić. Świat 
po prostu się zmienił. Nie 

jest on już taki sam, jaki był kilka 
dni, tygodni, miesięcy temu. Gra-
nice państw zostały zamknięte, 
loty między krajami zawieszone, 
wiele osób musiało poddać się 
licznym ograniczeniom, w tym 
również izolacji. Chociaż wiele się 
zmieniło i chyba zmieni w naszym 
życiu, trzeba wierzyć, że będzie 
jednak lepiej.

Wracając jednak do maja, war-
to pamiętać, że sam w sobie jest 
niezwykłym miesiącem. Wszystko 
kwitnie, dni stają się coraz dłuższe, 
robi się coraz cieplej. Co ciekawe w 
języku polskim określenie „maić” 
oznacza tyle samo, co stroić. Sta-
ropolska nazwa maja brzmiała na-
tomiast „trawień”. Warto dodać, że 

maj i marzec to jedyne miesiące, 
których polskie nazwy wywodzą 
się z łaciny i nie mają słowiańskie-
go rodowodu.

O czym możecie przeczytać na 
łamach najnowszego „Ogniwa”? 
O wyprawie do stolicy Finlandii – 
Helsinek albo wywiad z uczennicą 
klasy IXA polskiej podstawówki im. 
Henryka Sienkiewicza w Jabłon-
kowie – Elišką Suszką. Jest ona 
miłośniczką tańca towarzyskiego 
i członkinią Klubu Tanecznego 
„Elán” w Trzyńcu. Przez jednych 
taniec uważany jest za sport, inni 
natomiast traktują go jako hobby 
czy pasję. Jedno jest pewne – każdy 
taniec towarzyski, bez względu na 
to czy latynoamerykański czy stan-
dardowy, wymaga ogromnej pracy i 
zaangażowania. 

 A jakie jeszcze rubryki znaleźć 
można na łamach nowego nume-
ru? „Poznaj Polskę”, czyli o uro-
czych zakątkach Polski, które war-

to zobaczyć; „Kalendarium”, a więc 
ważne daty w historii i „Nietypowe 
kalendarium”, czyli ciekawe dni 
i święta. Informacje o ciekawych 
książkach, które warto przeczytać, 
znaleźć można w rubryce „Czytam, 
bo lubię”. Dla miłośników jazdy na 
rowerze przygotowano natomiast 
rubrykę „Beskidzkie Szlaki Rowe-
rowe”, czyli dokąd warto wyruszyć 
na rowerze, natomiast dla miło-
śników nowych technologii prze-
znaczone są „IT – News” – nowości 
ze świata techniki. Podobnie jak 
we wcześniejszych numerach nie 
zabrakło stron poświęconych języ-
kowi angielskiemu, czyli ENGLISH 
IS FUN (wraz z rozwiązaniem). Są 
konkursy, ciekawostki, a także ko-
miks. Każdy znajdzie więc coś dla 
siebie. I myślę, że to nie tylko slo-
gan. 

A ja? Zachęcam was do ciekawej 
lektury „Ogniwa”… Do zobaczenia 
już niebawem. 

Jadym na rowerze,
przebiyróm nogami,
anich se nie wszymnył,
żech je miyndzy 70-latkami.

W niedzielę 10 maja 2020 obchodzi swój piękny jubile-
usz życiowy

pan WŁADYSŁAW NIEDOBA
z Kocobędza

Najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia oraz wielu kilometrów na 
rowerze składają żona, córki z mężami oraz wnuki Asia, Andrzej, Piotr, 
Julia, Agatka i Dominik.� RK-035

ŻYCZENIA

INFORMATOR

OFERTA PRACY

POLSKIE GIMNAZJUM im. Juliusza 
Słowackiego w Czeskim Cieszynie 
zatrudni od 1. 9. 2020 na skrócony 
etat nauczyciela chemii. Praktyka 
pedagogiczna oraz znajomość języ-
ka czeskiego mile widziana. Nauka 
odbywa się w języku polskim. CV 
proszę przesyłać na: info@gympol.cz 
albo składać osobiście w sekretaria-
cie szkoły (godziny urzędowe: po, śr 
8.00-12.00). Bliższe informacje moż-
na uzyskać pod numerem telefonu 
+420 604 859 677 albo +420 737 
230 442.� GŁ-206
NIEMIECKO-POLSKA RODZINA 
mieszkająca w Hamburgu (Niemcy) 
poszukuje au pair. Idealnie od po-
czątku czerwca, minimum na 6 mie-
sięcy. Opieka nad dwoma chłopcami 
(5 i 10 lat). Bliższe informacje pod 

numerem 004915253740713 albo 
w redakcji.
� GŁ-237

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 odbędą się 
bez udziału rodziców i dzieci w 
dniach od 2. 5. do 16. 5. Bliższe in-
formacje na stronie internetowej 
www.pspbystrice.cz.
CZ. CIESZYN –  Zapisy do przed-

szkoli przy ul. Akacjowej, Grabiń-
skiej, Moskiewskiej i Polnej (Sibi-
ca) odbędą się w terminie  2.-16. 
5. bez udziału dzieci. Zgłoszenia 
w formie elektronicznej i szczegó-
łowe informacje można uzyskać 
pod adresem www.zsptesin.cz lub 
osobiście w poszczególnych pla-
cówkach w dniach 4. i 11. 5. w godz. 
9.00-11.00 oraz 6. i 13. 5. w godz. 
14.00-16.00. Zapraszamy.

CO W TERENIE

KARWINA – Biblioteka Regional-
na Karwina, Oddział Literatury Pol-
skiej informuje czytelników i użyt-
kowników, że już od poniedziałku 
4. 5. można będzie nie tylko oddać 
pożyczone dokumenty, ale również 
wypożyczyć książki, czasopisma 
i audiobooki tymczasem w godz. 
9.00-11:30, 12.00 - 17:00.

Czy to Jawa czy sen?...
Odrestaurowana Jawa 250 

z  1939 roku to efekt pracy 
Warsztatu Restauratorskiego Mo-
tocykli, który od roku działa na 
Wydziale Maszynowym Wyższej 
Szkoły Górniczej-Uniwersytetu 
Technicznego w Ostrawie. Wie-
kowy motocykl trafi ł do niego na 
ubiegłorocznym Dniu Otwartym. 
Teraz nic nie stoi na przeszkodzie, 
by wsiąść na niego i... odjechać.

Zdaniem Lukáša Kudrny, który 
wspólnie z pozostałymi studenta-
mi pracował nad odnową zabyt-
kowego motoru, najtrudniejszym 
zadaniem było zdobycie oryginal-
nych części.

– Ponieważ nie chodziło o reno-
wację, ale restaurację, nie chcieli-
śmy sięgać po repliki – wyjaśnia. 
Dzięki temu, że takich pojazdów 
wyprodukowano w swoim czasie 
ok. 14 tys., w końcu udało się zdo-
być wszystkie brakujące części. 
Jak zaznacza, sama konstrukcja 
motocykla nie była skomplikowa-
na. W 1930 roku zaprojektował ją 
na zamówienie fi rmy znakomity 
zawodnik i konstruktor, George 
William Patchett. Jaki będzie dal-
szy los przedwojennej Jawy 250, 
jeszcze nie ustalono. – Motocykl 
chcielibyśmy wpisać do rejestru 
pojazdów i wykorzystywać go w 

czasie różnych imprez – sugeruje 
Kudrna.

Tymczasem w warsztacie czeka już 
kolejna kandydatka do odnowy. Jest 
nią wyprodukowana w latach 30. ub. 
wieku Jawa 350 SV. Tej jednak, w od-
różnieniu od jej poprzedniczki, stu-
denci nie będą restaurowali. – Spró-
bujemy ją zrenowować, co może być 
bardzo ciekawe i pozwoli nam na 
porównanie obu metod – przekonuje 
młody naukowiec. (sch)

• Odrestaurowana Jawa 250 z 
1939 roku. Fot.�VˇB-TU�w�Ostrawie
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S P O R T Vital Heynen, 
selekcjoner�siatkarskiej�reprezentacji�Polski,�po�przedłużeniu�umowy�z�PZPS

Mam swoje zasady i nie zaczynam rozmów od 
pieniędzy 

RETROSKOP 

Przed nami siódme pytanie w re-
tro-zabawie polegającej na roz-

szyfrowaniu bohatera na zdjęciu. 
Do tej pory w rubryce pojawiali się 
wyłącznie polscy sportowcy i tak na 
razie zostanie. W historii polskiego 
sportu nie brakuje wybitnych posta-
ci, a ja chciałbym przedstawić Pań-
stwu zarówno bohaterów z pierw-
szych stron gazet, jak również nieco 
zapomniane nazwiska. 

Bohaterką poprzedniego pyta-
nia była polska tenisistka Jadwiga 
Jędrzejowska, jedna z najlepszych 
zawodniczek w okresie przedwo-
jennym, zwyciężczyni m.in. gry po-
dwójnej w wielkoszlemowych tur-
nieju na kortach Rolanda Garrosa 
w 1939 roku. Po raz pierwszy na mój 
adres e-mailowy dotarło też sporo 
niedokładnych odpowiedzi wynika-
jących z prostego faktu – wielu z Was 
nazwisko tenisistki zapisało w błęd-
nej formie Jędrzejewska. Poprawnie 
ma być Jędrzejowska, aczkolwiek 
w przeszłości nawet dziennikarze 
sportowi mieli z tym sporo proble-
mów. Tenis jest obecnie jednym ze 

sportów, które w formie amatorskiej 
są „legalne” również w czasach pan-
demii koronawirusa, podobnie jak 
inna rozrywka, o której bliżej w dzi-
siejszym, ósmym pytaniu. 

PYTANIE NR 7
Dla fanów kolarstwa niniejsze pyta-
nie będzie śmiesznie łatwe, ale kiedy 
zastanawiałem się, kogo wybrać do 
dzisiejszej odsłony „Retroskopu”, 
od razu pomyślałem, że ten bohater 
Wyścigu Pokoju 1985 będzie ideal-
nym kandydatem. Właśnie po uda-
nym, zwycięskim Wyścigu Pokoju 
nasz dżentelmen podpisał kontrakt z 
grupą Del Tongo Colnago, kontynu-
ując passę sukcesów również w pro-
fesjonalnym peletonie. Wyliczanka 
sukcesów zresztą robi wrażenie. W 
1986 roku wygrał etap jazdy na czas 
w Giro d’Italia oraz wyścig Firenze – 
Pistoia. W 1987 roku wygrał etap jaz-
dy indywidualnej na czas w wyścigu 
Tirreno-Adriático, zajął 2. i 3. miejsce 
w czasówkach na Giro d’Italia oraz 
był liderem Tour de France po 1. i 
2. etapie. W 1988 roku wygrał etapy 

jazdy na czas w drużynie i indywi-
dualnie w Giro d’Italia oraz zdobył 
w Gandawie tytuł torowego mistrza 
świata zawodowców w wyścigu na 
5000 m na dochodzenie, pokonując 
w fi nale Tony’ego Doyla. W 1989 roku 
triumfował w „czasówce” w Tirreno 
Adriatico i Giro d’Italia, kryterium 
asów w Bolonii oraz wyścigu Giro di 
Friuli. W 1990 roku wygrał etap jazdy 
na czas w Giro d’Italia oraz wyścig 
Firenze – Pistoia. Rowerom pozostał 

wierny również po zakończeniu ka-
riery, obecnie współpracuje przy or-
ganizacji narodowego wyścigu Tour 
de Pologne. 

Przypominam, że za dwa tygo-
dnie wyłonimy drugiego w historii 
zwycięzcę naszej zabawy. Do mety 
dotrze bowiem peleton złożony z 
czterech pytań. A zatem: powodze-
nia! Na odpowiedzi czekam do naj-
bliższej niedzieli pod adresem: bitt-
mar@glos.live.   (jb)

Zmiany kadrowe 
w Baniku Karwina
Zamiast�przeżywać�szczyt�sezonu�na�parkiecie,�biegają�po�Parku�Boženy�Němcowej.�Piłkarze�ręczni�Banika�Karwina�
w�odróżnieniu�od�miejscowych�pierwszoligowych�futbolistów�tego�sezonu�już�nie�dograją.�W�Baniku�znacznie�
więcej�czasu�mogą�zatem�poświęcić�na�sprawy�logistyczne�związane�z�nowym�sezonem�2020/2021,�w�tym�na�
zmiany�kadrowe.�

Janusz Bitt mar

Jak już pisaliśmy na naszych 
łamach, w drużynie Banika 
Karwina po przedwczesnym 

zakończeniu sezonu doszło do 
zmiany na stanowisku trener-
skim. Trenera Marka Michaliskę, 
który został nowym dyrektorem 
sportowym klubu, zastąpił Michal 
Brůna. Doświadczony szczypior-
nista jeszcze w zeszłym tygodniu 
zastanawiał się nad konkretną rolą 
w sztabie szkoleniowym Banika, 
ale po konsultacji przeprowadzo-
nej w kręgu rodzinnym postanowił 
w pełni poświęcić się obowiązkom 
trenerskim. Określenie „grający 
trener” w przypadku Michala Brů-
ny raczej nie będzie więc stosowa-
ne przez dziennikarzy.

– Myślę, że najwyższa pora prze-
kazać pałeczkę na parkiecie młod-
szym ode mnie. Niech pokażą, na 
co ich stać – stwierdził 42-letni 
Brůna. – Tylko w nadzwyczajnych 
sytuacjach, kiedy na przykład ktoś 
doznałby kontuzji, mógłbym zmie-
nić zdanie, ale pod warunkiem, że 
wciąż będę nadążał za młodszymi 
zawodnikami. A do tego potrzebne 
są regularne treningi – dodał. 

Pokoleniowa zmiana warty do-
tyczy też kilku innych szczypior-

nistów Banika. Z zespołem poże-
gnali się w kwietniu rozgrywający 
Marek Monczka i Radim Chudoba. 
– Chcemy dać szansę młodszym. 
Mam nadzieję, że skrzętnie sko-
rzystają z tego młodzi zawodnicy 
w naszym zespole, tacy jak Artur 
Urbański, Matěj Nantl czy Jakub 
Flajsar – zdradził Marek Michali-
sko, który jako dyrektor sportowy 
Banika decyduje o polityce trans-
ferowej. 

To, że rozgrywający Artur Urbań-
ski będzie miał większe pole do 
popisu, to akurat dobra wiadomość 
dla polskich kibiców, których nie 
brakuje na domowych i wyjaz-
dowych meczach Banika. 22-let-
ni Urbański jest wychowankiem 
Piotrkowa Trybunalskiego, a z ze-
społem Karwiny związany jest od 
ubiegłego sezonu.

– Artur jest młodzieżowym re-
prezentantem Polski, cieszymy 
się, że mamy go w zespole – powie-
dział „Głosowi” Michalisko. Pol-
ska ekstraklasa swoim poziomem 
przewyższa czeską, a więc popyt 
na polskich zawodników ze stro-
ny czeskich klubów jest duży, ale 
wymagania fi nansowe zazwyczaj 
przerastają możliwości czeskich 
zespołów. W przeszłości w bar-
wach Banika występowało kilku 
Polaków, ostatnio m.in. wychowa-

nek Górnika 
Zabrze, obro-
towy Tymo-
teusz Piątek. 
Z Górnikiem 
skądinąd łączą 
karwiniaków 
d ł u g o l e t n i e 
świetne kon-
takty. Golkipe-
rem zabrzań-
skiego zespołu 
jest od kilku 
sezonów były 
gwiazdor Ba-
nika i repre-
zentacji RC, 
Martin Galia.

– Martin jest 
już ikoną Gór-
nika. Często 
spotykamy się 
w Karwinie na 
kawie, rozma-
wiamy o piłce 
ręcznej, a więc mam najświeższe 
wiadomości z polskiej ekstrakla-
sy. Trochę zazdroszczę Polakom 
tamtejszego marketingu, lepszej 
pozycji szczypiorniaka w rankingu 
sportów zespołowych – zaznaczył 
Michalisko.  

Pospolite ruszenie dotyczy w 
Karwinie również młodszych sta-
żem zawodników. Z drużyną poże-

gnali się lewoskrzydłowy Jan Zbrá-
nek i rozgrywający Roman Chosík, 
z kolei na parkiet wraca po kontuzji 
Marek Drzyzga. Nowy trener Mi-
chal Brůna chciałby szerzej współ-
pracować z młodzieżówką Banika. 
Do wspomnianych „młodych wil-
ków” należy m.in. lewoskrzydłowy 
Petr Široký, który mógłby na lewej 
fl ance zmieniać się z bardziej do-

świadczonym Markiem Drzyzgą. 
Do gwiazd zespołu powinien na-
leżeć w nowym sezonie Slavomír 
Mlotek, powracający do czeskiej 
ekstraligi z niemieckiego Dessau. 
–  Mam wytypowanych jeszcze kil-
ka innych nazwisk, ale mówić o 
szczegółach jeszcze za wcześnie. 
Proszę uzbroić się w cierpliwość – 
stwierdził Michalisko.   

• Michal Brůna (na pierwszym planie) w nowym sezonie poprowadzi zespół Banika w roli główne-
go trenera. Fot.�hcbkarvina

Okno szeroko otwarte
Od�czterech�dni�na�rynku�transferowym�zarezerwowanym�dla�najszybszej�zespołowej�gry�planety�trwa�gorączkowa�
krzątanina.�Okienko�transferowe�przed�startem�sezonu�2020/2021�w�Tipsport�Ekstralidze�hokeja�na�lodzie�
zostało�uroczyście�otwarte�1�maja.�Można�dodać,�iż�symbolicznie�właśnie�w�tym�dniu,�bowiem�pracy�związanej�
z�konsolidacją�drużyn�sporo�będzie�w�każdym�z�czternastu�klubów�ekstraligi.�

Janusz Bitt mar

Niełatwe koronawirusowe 
czasy najbardziej dadzą 
się we znaki w klubach 

dysponujących skromniejszym bu-
dżetem, jak choćby w ostrawskim 
zespole HC Witkowice. To będzie 
jednak również dla najbogatszych 
czas oszczędzania. Drużyna Sta-
lowników Trzyniec od początku 
marca regularnie informowała ki-
biców o swoich planach kadrowych 
na najbliższy sezon. Poza przedłu-
żonymi kontraktami z takimi ho-
keistami, jak Aron Chmielewski, 
Jakub Štěpánek czy Milan Doude-
ra, w dniu 1 maja pod Jaworowym 
odkryto karty związane z polityką 
transferową na 2020 rok. Ma być 
skromniej, ale bardzo ambitnie.

– Kontynuujemy naszą fi lozofi ę 
klubową z ostatnich kilku sezo-
nów. Chcemy dać szansę zarówno 
naszym wychowankom, jak też 
hokeistom sprowadzonym spoza 
naszego regionu – stwierdził Jan 
Peterek, dyrektor sportowy HC Sta-
lownicy Trzyniec. W strategię za-
sugerowaną w pierwszym zdaniu 
wpisują się przedłużone wiosną 
kontrakty z braćmi Ondřejem i Mi-
chalem Kovářčíkami. Utalentowa-
ni napastnicy, którzy w zeszłym se-
zonie byli kluczowymi postaciami 
zespołu, otrzymali od Peterka pro-
pozycję nie do odrzucenia. – Prze-
konaliśmy się na własnej skórze, że 
o dobrym zespole świadczy dobry 
kolektyw. Mówiąc w swoim wła-
snym imieniu, miałem kilka ofert z 
innych klubów, ale nie namyślałem 
się zbyt długo, bo priorytetem dla 
mnie było pozostanie w trzyniec-
kiej organizacji – zdradził Michal 
Kovařčík, młodszy z rodzeństwa 
napastników. Pod Jaworowym 
pozostaje też inny wychowanek 
Stalowników, obrońca Marian Adá-
mek, który w ostatnim sezonie wy-
lizał się z kontuzji, która przyha-
mowała jego niewątpliwy talent w 
mistrzowskim sezonie 2018/2019. 

W drużynie Trzyńca udało się 
utrzymać wszystkich kluczowych 
zawodników, włącznie z hoke-
istami znajdującymi się na liście 
życzeń kadry narodowej RC. Na-
zwisko elitarnego obrońcy Milana 
Doudery pojawiło się już w tym ar-
tykule, ale oprócz defensora kadry 
RC pod Jaworowym pozostaje też 
Matěj Stránský – człowiek do za-
dań ofensywnych i jeden z najlep-
szych napastników zakończonego 
przedwcześnie sezonu 2019/2020. 
Matějem Stránskim były zainte-
resowane czołowe kluby europej-
skie, zwłaszcza z bogatej ligi szwaj-
carskiej, ale włodarzom Trzyńca 
udało się zatrzymać napastnika 
z numerem 44 pod Jaworowym. 
W obecnych trudnych czasach 
to nie lada sztuka. W ten klimat 

wpisują się też obowiązujące w 
dalszym ciągu kontrakty z takimi 
napastnikami, jak Martin Růžička, 
Tomáš Marcinko czy Petr Vrána. 
– Po dwóch bardzo udanych sezo-
nach nie słabnie zainteresowanie 
naszymi zawodnikami ze strony 
czołowych klubów. To normalne, 
ale my nie szykujemy wyprzeda-
ży – zaznaczył dyrektor sportowy 
trzynieckiego klubu, dołączając 
do listy „udanych wiosennych ne-
gocjacji” również nazwiska obroń-
ców Davida Musila i Martina Ger-
náta oraz napastników Erika Hrnię 
i Vladimíra Draveckiego. 

Stalowników w nowym sezo-
nie znów czeka walka na dwóch 
frontach, w ekstralidze oraz Lidze 
Mistrzów, wymagająca mocnego 
zespołu, który w razie czyjejś kon-
tuzji nie rozsypie się jak domek 
z kart. Z powodu pandemii koro-
nawirusa tegoroczny sezon Ligi 
Mistrzów ruszy z opóźnieniem, 
dopiero w październiku. Zamiast 
meczów w fazie grupowej drużyny 
od razu ruszą do walki w play off . 
Debiut w Lidze Mistrzów zaliczy 
nowy nabytek Stalowników, obroń-
ca Jan Jaroměřský, pozyskany pod 
Jaworowy z Ołomuńca. – Przede 
mną nowe wyzwanie w karierze. 
Postaram się nie zawieść pokłada-
nych we mnie nadziei – stwierdził 
31-letni doświadczony obrońca. 
Jaroměřský był do wczorajszego 

zamknięcia numeru jedynym no-
wym nabytkiem Stalowników, w 
klubie szykują jednak kolejne nie-
spodzianki. Wciąż pod znakiem 
zapytania pozostaje m.in. kwe-
stia dalszej kariery Kanadyjczyka 
polskiego pochodzenia, Wojtka 
Wolskiego, który w marcu wrócił 
do Kanady. Urodzony w Zabrzu 
napastnik jest nadal w kontakcie 
z włodarzami Trzyńca, tajemnicą 
poliszynela są jednak wygórowane 
wymagania fi nansowe zgłaszane 
przez Wolskiego. Czy epidemia 
koronawirusa zweryfi kuje na ryn-
ku hokejowym pozycję Wolskie-
go, który w swojej karierze może 
się pochwalić grą w NHL, a także 
brązowym medalem z Zimowych 
Igrzysk Olimpijskich w Pjongczan-
gu 2018 zdobytym w barwach Ka-
nady? Najbliższe tygodnie dadzą 
odpowiedź na to pytanie. 

– W chwili obecnej nikt z nas nie 
wie, jak będzie jesienią. Czy sezon 
rozpocznie się bez usterek, ile klu-
bów będzie borykało się z kłopota-
mi fi nansowymi. Wszyscy żyjemy 
w niepewności. Z naszej strony 
mogę jednak dodać, że robimy 
wszystko, żeby zbliżający się nowy 
sezon dostarczył kibicom wielu 
niezapomnianych wrażeń – dodał 
Peterek. 

Stalownicy do ofi cjalnych za-
jęć w mniejszych grupach wracają 
w tym tygodniu. Jak dowiedział 

się „Głos”, na dziś zaplanowano 
zajęcia kondycyjne na stadionie 
lekkoatletycznym przy ul. Leśnej. 
Hokeiści w trakcie obowiązujące-
go od 12 marca stanu wyjątkowego 
w RC, podobnie jak inni profesjo-
nalni sportowcy, utrzymywali się 

w kondycji fi zycznej we własnym 
zakresie, realizując indywidualny 
plan nałożony przez trenera kon-
dycyjnego Marka Gryca. Wiadomo 
też, że w tym roku na pewno nie 
odbędzie się tradycyjny obóz kon-
dycyjny w słowackich Tatrach.  

Odmładzanie zespołu
Jak�wiadomo�nie�od�dziś,�z�czasem�jeszcze�nikt�nie�wygrał.�W�Trzyńcu�konso-
lidacja�zespołu�pod�kątem�sezonu�2020/2021�zmierza�nieuchronnie�w�stronę�
odmładzania�kadry.�Z�zespołem�pożegnali�się�Vladimír�Roth,�Roman�Szturc,�
karierę�na�czas�nieokreślony�przerwał�Lukáš�Krajíček.�Wielka�niewiadoma�do-
tyczy�m.in.�dwóch�najstarszych�hokeistów�w�obecnej�kadrze�Stalowników,�na-
pastników�Jiřego�Polanskiego�i�Marti�na�Adamskiego.�38-letni�hokeiści,�którzy�
zdobyli�z�drużyną�dwa�mistrzowskie�tytuły,�nie�fi�gurują�obecnie�na�ofi�cjalnej�
liście�„A“�zespołu�i�wszystko�wskazuje�na�to,�że�w�nowym�sezonie�ich�role�w�
Werk�Arenie�ulegną�zmianie.�Polanský�otrzymał�propozycję�gry�w�pierwszoli-
gowym�Frydku-Mistku,�partnerskim�klubie�Trzyńca,�w�którego�barwach�zaliczył�
już�końcówkę�ubiegłego�sezonu.�Adamský�z�kolei�czeka�na�ewentualne�oferty�
z�innych�klubów.�Koniec�jednej�ery?�Wiele�na�to�wskazuje,�tym�bardziej,�że�tre-
ner�Václav�Varad’a�lubi�stawiać�na�młodych�zawodników.�

• Stalownicy w nowym sezonie znów powalczą na dwóch 
frontach. Liga Mistrzów, z której pochodzi zdjęcie, rusza 
dopiero w październiku. Fot. ZENON KISZA

AKTUALNA KADRA HC 
STALOWNICY TRZYNIEC
Bramkarze
Jakub�Štěpánek,�Ondřej�Raszka

Obrońcy
Marian�Adámek,�Milan�Doudera,�Gunti�s�Galvinš,�
Marti�n�Gernát,�Filip�Haman,�Ondřej�Hrachovský,�Jan�
Jaroměřský,�Tomáš�Kundrátek,�David�Musil,�Jan�Zahradníček

Napastnicy
Vladimír�Dravecký,�Patrik�Hrehorčák,�Erik�Hrňa,�Aron�Chmielewski,�David�
Kofroň,�Michal�Kovařčík,�Ondřej�Kovařčík,�Tomáš�Marcinko,�Marti�n�Růžička,�
Matěj�Stránský,�Petr�Vrána

Marian�Adámek,�Milan�Doudera,�Gunti�s�Galvinš,�
Marti�n�Gernát,�Filip�Haman,�Ondřej�Hrachovský,�Jan�
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Tyś ujął moją prawicę.
Prowadzisz mnie według swojej rady
i do swej chwały na koniec mnie przyjmiesz.

� Psalm�73,23b-24

Z ufnością w nieskończoną moc Boga, który 
mocen jest doprowadzić wszystkie stworzenia 
rozumne do światła zmartwychwstania, zawia-
damiamy, że dnia 28 kwietnia 2020 w wieku nie-
spełna 52 lat ujęty został przez Pana Życie za rękę 
i pociągnięty ku wiekuistej Passze

ks. dr hab. Mgr. ThLic. WALERIAN BUGEL
teolog, naukowiec, wykładowca uniwersytecki, kapłan wprawdzie 

katolicki – celebrujący w tradycji zarówno zachodniej, jak i wschodniej 
(bizantyjsko-słowiańskiej).

Pociągnięty przez przykład swego ojca, konsekwentnie podjął wyzwa-
nie do pomagania ludowi Bożemu ku pełni Chrystusa, wciąż boleśnie 
doświadczając niedorastania Kościoła ku temu, ku czemu został on za-
wezwany  uświęcony. Na dorośnięcie ciała Chrystusa w jego ziemskim 
wymiarze, zwłaszcza tradycji rzymskiej, ku obiecanej pełni oczekiwał bę-
dzie we wspólnocie świętych grzeszników zbawionych mocą łaski Pana.
Bizantyjsko-słowiańska liturgia pożegnalna odbędzie się w środę 6 maja 
2020 o godz. 14.00 w kościele parafialnym Najświętszego Serca Jezuso-
wego w Czeskim Cieszynie. Potem ciało Drogiego Zmarłego zostanie 
pochowane w grobie rodzinnym w Żukowie Górnym. Zasmuceni naj-
bliżsi. Liturgia pożegnalna będzie także transmitowana online: http://
www.farnost-tesin.cz/index.php/prenos-bohosluzeb.� GŁ-248

W głębokim żalu zawiadamiamy wszystkich krewnych, 
przyjaciół i znajomych, że 29 kwietnia 2020 zmarła po 
długiej chorobie w wieku 80 lat 

śp. EMILIA OWCZARZY
długoletnia nauczycielka

Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się w gronie rodzin-
nym na cmentarzu w Karwinie Mizerowie. W smutku 
pogrążona rodzina.� GŁ-244

Nie płaczcie drodzy, że idę spać,
tego spokoju mi życzcie.
Tylko wieczne wspomnienie
w sercach zachowajcie.

W głębokim smutku pogrążeni zawiadamiamy, że 2 
maja 2020 zmarła po długiej poważnej chorobie w wie-
ku 66 lat nasza Kochana Żona, Mamusia, Babcia, Te-
ściowa, Siostra, Szwagierka i Ciocia

śp. HALINA KLIMASOWA
z domu Chrobokowa, zamieszkała w Suchej Górnej

Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się w czwartek 7 maja 2020 o godz. 
14.00 z sali obrzędów pogrzebowych w Suchej Górnej. W smutku pogrą-
żona rodzina.  GŁ-249

Wyrazy głębokiego współczucia mężowi Józkowi oraz Rodzinie zmarłej

śp. HALINY KLIMAS
ofiarnej działaczki MK PZKO w Suchej Górnej składają zarząd Koła, Klub 
Kobiet, Klub Chłopa oraz ZPiT „Suszanie”. Cześć Jej pamięci.� GŁ-246

Dziękujemy wszystkim za okazane nam wyrazy współczucia z powodu 
nagłego zgonu naszego Kochanego 

RENÉGO URBAŃCA
W smutku pogrążona rodzina.� GŁ-245

NEKROLOGI

I N F O R M A T O R WTOREK 5 MAJA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 9.45 Josef Bek 10.30 List do 
ciebie 11.30 AZ kwiz 12.00 Południo-
we wiadomości 12.30 Sama w domu 
14.00 Szkoła w domu 14.50 Wszyst-
ko, co lubię 15.20 Napisała: Morder-
stwo (s.) 16.50 Menu dla Emy 17.15 
AZ kwiz 17.40 Czarne owce 18.00 
Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie 
jest mój dom? 18.55 Prognoza pogo-
dy, wiadomości, sport 20.10 Opowia-
daj (s.) 21.00 Dziś przed 75 laty 21.55 
Dziewczyna i czarodziej (film) 23.30 
Sprawy detektywa Murdocha (s.) 
0.15 Kryminolog (s.). 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne 
przedszkole 9.00 UčiTelka 12.00 
Prawda o lwach 12.45 Odkryte skar-
by 13.30 Czesi ratują… orłosępy w 
Europie 14.00 Bitwa o radiostację 
15.00 Titanic – 20 lat później 15.45 
Machiny wojenne 16.30 Ucieczka na 
Papuę Nową Gwineę 17.25 Gurme-
tLab 18.00 Transmisja mszy 19.15 
Kaplice – dusze rodów 19.50 Wiado-
mości w czeskim j. migowym 20.00 
Basen (film) 22.05 Małżeństwo po 
włosku (film) 23.45 Dicte (s.) 0.30 
Pociąg śmierci 1.15 Gomorra (s.). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Co-
meback (s.) 10.00 Spece (s.) 11.00 Co 
o tym sądzą Czesi 12.00 Południowe 
wiadomości 12.35 Krok za krokiem 
(s.) 13.00 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 14.10 Detektyw Monk 
(s.) 16.00 Dr House (s.) 16.57 Popo-
łudniowe wiadomości 17.25 Co o 
tym sądzą Czesi 18.20 Comeback 
(s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Policja kryminalna Anděl (s.) 
21.20 Weekend 22.15 Zabójcza broń 
(s.) 23.05 Dr House (s.) 23.55 Detek-
tyw Monk (s.). 
PRIMA 
6.15 Iron Man (s. anim.) 7.00 Nowy 
dzień 9.25 M.A.S.H. (s.) 10.30 Lotta 
szuka miłości (film) 12.30 Strażnik 
Teksasu (s.) 13.30 Gliniarz i proku-
rator (s.) 14.30 Policja Hamburg (s.) 
15.30 Policja w akcji 16.30 Wiado-
mości kryminalne 16.50 Policja w 
akcji 17.40 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości 19.55 Showtime 20.05 
Pogoda 20.15 Słoneczna (s.) 21.35 7 
upadków Honzy Dědka 22.50 Jak 
zbudować marzenie 0.00 Policja w 
akcji 1.45 Strażnik Teksasu (s.). 

ŚRODA 6 MAJA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 10.35 Opowiadaj (s.) 11.30 
AZ kwiz 12.00 Południowe wiado-
mości 12.30 Sama w domu 14.00 
Menu dla Emy 14.25 Reporterzy 
TVC 15.10 Napisała: Morderstwo (s.) 
16.45 Podróżomania 17.15 AZ kwiz 
17.40 Czarne owce 18.00 Wiadomo-
ści regionalne 18.25 Gdzie jest mój 
dom? 18.55 Prognoza pogody, wiado-
mości, sport 20.15 Sprawy I wydzia-
łu (s.) 21.15 Szpitale w pierwszej linii 
21.45 Zjawa (film) 22.50 Wniosek o 
ułaskawienie został odrzucony (film) 
0.40 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne 
przedszkole 9.00 UčiTelka 12.00 Na 
ptasich skrzydłach dookoła świata 
12.50 Niesamowity Długi Mur 13.45 
Przygody nauki i techniki 14.10 Eu-
ropa dziś 14.40 Folklorika 15.10 
Natura bez granic 15.35 Telewizyj-
ny klub niesłyszących 16.05 Odle-
głe szczekanie psów 17.00 Kawałek 
drewna 17.20 Myśli wody 17.50 Cu-
downa Ameryka 18.45 Wieczoryn-
ka 18.55 Babel 19.20 Francja a echa 
stron rodzinnych 19.50 Wiadomości 
w czeskim j. migowym 20.00 Podróż 
trabantem tam i z powrotem 22.00 

Łowca (film) 23.40 Dziesięć grze-
chów (s.) 0.25 Historie nawrócenia. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Co-
meback (s.) 10.00 Policja kryminal-
na Anděl (s.) 11.00 Co o tym sądzą 
Czesi 12.00 Południowe wiadomo-
ści, sport, pogoda 12.35 Krok za kro-
kiem (s.) 13.05 Przychodnia w róża-
nym ogrodzie (s.) 14.15 Detektyw 
Monk (s.) 16.00 Dr House (s.) 16.57 
Popołudniowe wiadomości 17.25 Co 
o tym sądzą Czesi 18.20 Comeback 
(s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogo-
da 20.20 MasterChef Czechy 21.35 
Nova jest z wami 22.30 Zamieńmy 
się żonami 23.45 Dr House (s.) 0.35 
Detektyw Monk (s.). 
PRIMA 
6.15 Iron Man (s. anim.) 7.00 Nowy 
dzień 9.25 M.A.S.H. (s.) 10.30 Lotta i 
przeznaczenie (film) 12.30 Strażnik 
Teksasu (s.) 13.30 Gliniarz i proku-
rator (s.) 14.30 Policja Hamburg (s.) 
15.30 Policja w akcji 16.30 Wiado-
mości kryminalne 16.50 Policja w 
akcji 17.40 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości 19.55 Showtime 20.05 
Pogoda 20.15 Błękitny kod (s.) 21.35 
Show Jana Krausa 22.50 Mroczny 
Kraj (s.) 0.05 Policja w akcji 1.50 
Strażnik Teksasu (s.). 

CZWARTEK 7 MAJA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Morderstwo: Na-
pisała (s.) 10.30 13. komnata Kamili 
Moučkowej 11.00 Wszystko, co lubię 
11.30 AZ kwiz 12.00 Południowe 
wiadomości 12.30 Sama w domu 
14.00 Szkoła w domu 14.55 Losy 
gwiazd 15.55 Łopatologicznie 16.45 
Wszystko, co lubię 17.15 AZ kwiz 
17.40 Czarne owce 18.00 Wiadomo-
ści regionalne 18.25 Gdzie jest mój 
dom? 18.55 Prognoza pogody, wia-
domości, sport 20.10 Opowiadaj (s.) 
21.00 Gejzer 21.30 Pr. dyskusyjny 
22.30 Kryminolog (s.) 23.30 Sprawy 
detektywa Murdocha (s.) 0.15 AZ-
-kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne 
przedszkole 9.00 UčiTelka 12.00 
Wspaniała Ameryka 12.50 Głowacz 
pospolity 13.15 Wrota 13.40 Niesa-
mowite zjawiska naturalne 14.30 
Okrutna Wielkanoc 15.00 Psy i ich 
wyjątkowe historie 15.45 Odkry-
te skarby 16.35 Ostatnie tajemni-
ce trzeciej rzeszy 17.30 Peru 17.50 
Wspaniali ojcowie świata zwierząt 
18.45 Wieczorynka 18.55 Razem na 
granicy 19.20 Zatopione losy 19.50 
Wiadomości w czeskim j. migowym 
20.00 Lída Baarowa 21.40 Charles, 
następca tronu 22.35 Tylko o spra-
wach rodzinnych (film) 0.30 World 
Trade Center. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.50 Co-
meback (s.) 9.50 MasterChef Czechy 
11.00 Co o tym sądzą Czesi 12.00 Po-
łudniowe wiadomości 12.35 Krok za 
krokiem (s.) 13.00 Przychodnia w ró-
żanym ogrodzie (s.) 14.15 Detektyw 
Monk (s.) 16.00 Dr House (s.) 16.57 
Popołudniowe wiadomości 17.25 Co 
o tym sądzą Czesi 18.20 Comeback 
(s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogo-
da 20.20 Policja kryminalna Anděl 
(s.) 21.20 Gwiezdne życie 21.50 Za-
bójcza broń (s.) 22.40 Dr House (s.) 
23.35 Detektyw Monk (s.) 1.00 Za-
bójcza broń (s.). 
PRIMA 
6.15 Wolverine (s. anim.) 7.00 Nowy 
dzień 9.55 M.A.S.H. (s.) 10.30 Lotta 
i spełnione marzenia (film) 12.30 
Strażnik Teksasu (s.) 13.30 Gliniarz 
i prokurator (s.) 14.30 Policja Ham-
burg (s.) 15.30 Policja w akcji 16.30 
Wiadomości kryminalne 16.50 Po-
licja w akcji 17.40 Nakryto do stołu! 
18.55 Wiadomości 19.55 Showtime 
20.05 Pogoda 20.15 Winogrodnicy 

(s.) 21.30 Grubasy 23.20 Policja w 
akcji 1.10 Strażnik Teksasu (s.). 

PIĄTEK 8 MAJA 

TVC 1 
6.00 Uparta kobieta i zakochany stu-
dent (film) 7.50 Jakie włosy ma Zło-
towłosa (bajka) 8.15 Kasia i znów te 
strachy (film) 9.40 Hulajnoga Pierw-
sza (bajka) 10.55 Królewskie igrasz-
ki (film) 12.35 Zaginiony królewicz 
(bajka) 13.45 Elixir i Halibela (film) 
14.45 O podejrzliwym królu (bajka) 
16.10 Rozpuszczony i wypuszczony 
(film) 17.35 Królewna ze złotą gwiaz-
dą (bajka) 18.55 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.10 Želary (film) 22.35 
Wszystko-party 23.30 Zawodowcy 
(s.) 0.20 Kryminolog (s.). 
TVC 2 
6.00 Wspomnienia z Treblinki 7.00 
Ich los czyli dowódca Wingów 7.30 
Każdy pomnik ma swoją historię 
8.00 Ich los czyli zostałem zestrze-
lony 8.30 Cudowne przedszkole 
9.00 Menu dla Emy 9.20 Oskar 
Schindler 10.40 Ich los czyli obro-
na Tobruku 11.15 Mężczyźni spod 
Dunkierki 11.45 Czołgiści 12.45 Nie-
bo nad Europą 13.45 Za wolne Brno 
14.35 Bitwa o rozgłośnię 15.35 US 
Army w CSR 1945 16.00 Własowcy 
17.00 Pociąg śmierci 17.45 Praskie 
Powstanie w maju 1945 18.30 La-
dislav Sitenský 18.45 Wieczoryn-
ka 18.55 Wyprawa Grand Canyon 
19.20 Francja a echa stron rodzin-
nych 19.50 Wiadomości w czeskim 
j. migowym 20.00 Długi, Szeroki i 
Krótkowzroczny (teatr) 21.30 Chi-
natown (film) 23.40 Dziesięć grze-
chów (s.) 0.25 Historie ciekawych 
przyrodników. 
NOVA 
6.10 Oggy i karaluchy (s. anim.) 6.20 
Psi patrol (s. anim.) 7.05 Dzwoneczek 
i zaginiony skarb (film anim.) 8.20 
Niedźwiedzia skóra (bajka) 9.30 
Rumburak (bajka) 11.10 Śmierć pięk-
nych saren (film) 12.45 To neznáte 
Hadimršku (film) 14.30 Brygada 
upał (film) 16.10 Pałko wyjdź z wor-
ka (bajka) 17.25 Co o tym sądzą Czesi 
18.20 Comeback (s.) 19.30 Wiado-
mości, sport, pogoda 20.20 Policja 
Modrava (s.) 21.25 Thor (film) 23.25 
To neznáte Hadimršku (film) 1.05 
Krok za krokiem (s.). 
PRIMA 
6.05 Wolverine (s. anim.) 6.35 Lego 
Park Jurajski: Ucieczka Indominusa 
(film anim.) 7.00 Wpuszczony w ka-
nał (film anim.) 8.35 Kot w butach 
(film anim.) 10.25 Monster Trucks 
(film) 12.35 Cesarz piekarza (film) 
14.05 Był sobie król (bajka) 15.55 
Szalenie smutna królewna (bajka) 
17.40 Nakryto do stołu! 18.55 Wiado-
mości 19.55 Showtime 20.05 Pogoda 
20.15 Kochamy Czechy 21.55 Jestem 
zemstą (film) 23.50 Ciche miejsce 
(film). 

SOBOTA 9 MAJA 

TVC 1 
6.00 Co umiały nasze babcie, a o 
czym my zapomnieliśmy 6.25 Ło-
patologicznie 7.20 O starym komi-
nie (bajka) 7.30 Losy gwiazd 8.25 
Gejzer 8.55 Durrellowie (s.) 9.45 
Królewna ze złotą gwiazdą (bajka) 
11.05 Wszystko-party 12.00 Z me-
tropolii 12.25 Nasze hobby 13.00 
Wiadomości 13.05 O królewiczu, 
któremu brakło piątej klepki (baj-
ka) 14.15 Pierścień i łańcuch (bajka) 
15.30 Morderstwo przed kolacją 
(film) 16.45 Artur, Merlin i rodzi-
na Prchlików (film) 18.05 Stać nas? 
18.25 Chłopaki w akcji 18.55 Pro-
gnoza pogody, wiadomości, sport 
20.10 Wspomnienia zostaną na za-
wsze 21.40 Musimy sobie pomagać 
(film) 23.40 Detektyw Endeavour 
Morse (s.). 

TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Pszczółka Maja 
(s. anim.) 6.20 Bali 6.30 Świnka Pep-
pa (s. anim.) 6.45 Dziewczyny z ce-
lem 6.55 Websterowie 7.05 Pszczół-
ka Maja (s. anim.) 7.20 Baranek 
Shaun (s. anim.) 7.30 Studio Kolega 
9.00 Felieton ze skał i kamieni 9.15 
O czy marzą kobiety 10.15 O czym 
marzą mężczyźni 11.15 Król żelaza 
i śmiechu Franta Kocourek 12.05 Z 
tajnych archiwów: Wallenstein 12.35 
Najlepsze lata naszego życia (film) 
15.15 Akcja Hagana 16.10 Karel Ze-
man 17.50 Miroslav Horníček: Hu-
mor to poważna sprawa 18.45 Wie-
czorynka 18.55 Natura bez granic 
19.20 Między światłem a ciemnością 
19.50 Wiadomości w czeskim j. mi-
gowym 20.00 Upadek (film) 22.35 
Wojna policji (film) 0.15 Dicte (s.). 
NOVA 
6.15 Oggy i karaluchy (s. anim.) 6.40 
Psi patrol (s. anim.) 7.35 Looney Tu-
nes Show (s. anim.) 8.00 Kacze opo-
wieści (s. anim.) 8.45 Krok za krokiem 
(s.) 9.05 Pani Zamieć (bajka) 10.05 
SuperStar 12.05 Przyprawy 12.55 
Dzwoń do TV Nova 13.25 Poradnik 
domowy 14.30 Zamieńmy się żona-
mi 15.45 Cinderella Story (film) 17.25 
Bridget Jones: W pogoni za rozumem 
(film) 19.30 Wiadomości, sport, pogo-
da 20.20 Praktykant (film) 22.30 An-
thropoid (film) 0.35 Bridget Jones: W 
pogoni za rozumem (film). 
PRIMA 
6.10 Wolverine (s. anim.) 6.40 Lego 
Park Jurajski: Tajna wystawa (s. 
anim.) 7.15 M.A.S.H. (s.) 8.15 Auto-
salon.tv 9.35 Grubasy 10.40 Gru-
basy ekstra 11.15 Kochamy Czechy 
12.55 Morderstwa w Brokenwood 
(s.) 15.05 Szalenie smutna królewna 
(bajka) 16.50 Anděl w górach (film) 
18.55 Wiadomości 19.55 Showtime 
20.05 Pogoda 20.15 Mroczny Kraj 
(s.) 21.35 Szkoła podstawowa (film) 
23.50 W imię króla III (film). 

NIEDZIELA 10 MAJA 

TVC 1 
6.00 Piękne żywe zabytki 6.25 O mą-
drej góralce (bajka) 6.35 Królewskie 
igraszki (film) 8.15 Uśmiechy Aleny 
Mihulowej 8.55 Łopatologicznie 9.45 
Kalendarium 10.00 Kamera na szlaku 
10.35 Obiektyw 11.05 Naszyjnik (s.) 
12.00 Pytania Václava Moravca 13.00 
Wiadomości 13.05 Żołnierzyk i smo-
cza królewna (bajka) 13.55 O Teresce i 
pani Madam (bajka) 14.40 Ośmiorni-
ce z II piętra (s.) 15.45 Pięści w ciemno-
ściach (film) 17.25 List do ciebie 18.25 
Co umiały nasze babcie, a o czym my 
zapomnieliśmy 18.55 Prognoza po-
gody, wiadomości, sport 20.10 Każdy 
milion się liczy (film) 21.45 168 go-
dzin 22.15 Gra bez reguł (film) 23.45 
Detektyw Endeavour Morse (s.) 1.20 
Szpitale w pierwszej linii. 
TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Pszczółka 
Maja (s. anim.) 6.20 Bali 6.30 Bał-
wanek Albi 6.35 Świnka Peppa (s. 
anim.) 6.45 Dziewczyny z  celem 
6.55 Websterowie (s. anim.) 7.05 
Pszczółka Maja (s. anim.) 7.20 Bara-
nek Shaun (s. anim.) 7.30 Studio Ko-
lega 9.00 Czechosłowacki tygodnik 
filmowy 9.15 Poszukiwania czasu 
utraconego 9.40 Johannes Kepler 
10.25 Jak się robi teatr (film) 10.55 
The Rangers 11.10 František Alexan-
der Eistner 11.40 Olympos czecho-
słowackiego sportu 12.05 Zátopek 
13.00 Spirituál kvintet 13.35 Ro-
dzina Strnadów 15.20 Spartakiady 
– odwrócona twarz 16.10 Zbrodnia 
doskonała. Jan Masaryk 17.10 Věra 
68 18.45 Wieczorynka 18.55 Folklo-
rika 19.20 Piękne żywe zabytki 19.50 
Wiadomości w czeskim j. migowym 
20.00 Dobry, zły i brzydki (film) 
23.00 Dążenie do wolności 0.30 
World Trade Center. 

NOVA 
6.15 Oggy i karaluchy (s. anim.) 6.35 
Psi patrol (s. anim.) 7.25 Looney 
Tunes Show (s. anim.) 7.50 Kacze 
opowieści (s. anim.) 8.35 Krok za 
krokiem (s.) 9.00 Z piekła szczęście 
(s.) 9.50 O sześciu łabędziach (bajka) 
11.30 Gliniarz w przedszkolu II (film) 
13.20 Pałko, wyjdź z worka (bajka) 
14.35 Ja, ty i on (film) 16.35 Macie-
ju, dlaczego nie masz powodzenia 
u dziewczyn? (film) 17.55 Kochane 
ciocie i ja (film) 19.30 Wiadomo-
ści, sport, pogoda 20.20 SuperStar 
22.20 Odłamki 22.50 Brygada upał 
(film) 0.35 Śmierć pięknych saren 
(film). 
PRIMA 
6.10 Wolverine (s. anim.) 6.40 Lego 
Park Jurajski: Tajna wystawa (film 
anim.) 7.00 M.A.S.H. (s.) 8.05 Natu-
ra pod lupą 9.20 Prima Zoom Świat 
9.50 Tak jest, szefie! 11.00 Partia 
11.55 Poradnik domowy 12.50 Po-
radnik Pepy Libickiego 13.15 Porad-
nik Ládi Hruški 13.55 Szkoła podsta-
wowa (film) 16.10 Wycieczkowicze 
(film) 18.55 Wiadomości 19.55 Sho-
wtime 20.05 Pogoda 20.15 Franci-
szek kobieciarz (film) 22.10 Pułapka 
(film) 0.45 Wywiad z wampirem 
(film). 

PONIEDZIAŁEK 11 MAJA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Durrellowie (s.) 
10.00 168 godzin 10.35 Opowia-
daj (s.) 11.30 AZ kwiz 12.00 Połu-
dniowe wiadomości 12.30 Sama w 
domu 14.00 Wszystko-party 14.30 
Gra bez reguł (film) 15.55 Napisała: 
Morderstwo (s.) 16.45 Podróżoma-
nia 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne owce 
18.00 Wiadomości regionalne 18.25 
Gdzie jest mój dom? 18.55 Prognoza 
pogody, wiadomości, sport 20.10 
Miejsce zbrodni Pilzno (s.) 21.10 Mi-
łość w czasach koronawirusa 21.30 
Reporterzy TVC 22.10 Kryminolog 
(s.) 23.10 Zawodowcy (s.) 0.05 AZ 
kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne 
przedszkole 9.00 UčiTelka 12.00 
Wspaniali ojcowie rzeszy zwierząt 
12.50 Karel Zeman 14.30 Przygody 
nauki i techniki 15.00 Czechosło-
wacki tygodnik filmowy 15.15 Odle-
głe szczekanie psów 16.10 Telewi-
zyjny klub niesłyszących 16.40 Peru 
17.00 Charles, następca tronu 17.55 
Zabójczy błękit 18.45 Wieczorynka 
18.55 Na pływalni z M. Krupą 19.20 
Kawałek drewna 19.50 Wiadomości 
w czeskim j. migowym 20.00 Alek-
sander Wielki (film) 20.50 Duże 
maszyny 21.40 30 minut po półno-
cy (film) 0.10 Żelazny prefekt (film) 
2.05 Queer. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Co-
meback (s.) 9.55 Policja Modrava (s.) 
11.00 Co o tym sądzą Czesi 12.00 Po-
łudniowe wiadomości 12.35 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 17.30 Co 
o tym sądzą Czesi 18.25 Comeback 
(s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Spece (s.) 22.10 Zabójcza broń 
(s.) 23.00 Dr House (s.) 23.55 Detek-
tyw Monk (s.). 
PRIMA 
6.15 Wolverine (s. anim.) 7.00 Nowy 
dzień 9.05 M.A.S.H. (s.) 10.50 Bella 
i jej romanse (film) 12.40 Strażnik 
Teksasu (s.) 13.40 Gliniarz i proku-
rator (s.) 14.35 Policja Hamburg (s.) 
15.30 Policja w akcji 16.30 Wiado-
mości kryminalne 16.50 Policja w 
akcji 17.40 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości 19.55 Showtime 20.05 
Pogoda 20.15 Błękitny kod (s.) 22.35 
Tak jest, szefie! 23.35 Policja w akcji 
1.25 Strażnik Teksasu (s.). 
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„Głos” nale-
ży do Sto-
warzyszenia 
Dzienników 
Mniejszo-
ści Narodo-
wych i Et-
nicznych Eu-
ropy MIDAS

Dnia 7 maja obchodziłaby 70. urodziny nasza Kochana 

śp. DANUTA FILIPKOWA
zaś 13 maja minie 2. rocznica śmierci 

Z miłością i szacunkiem wspominają mąż i synowie 
z rodzinami.� GŁ-247

Dzisiaj, 5 maja 2020, obchodzi 
swój zacny jubileusz życiowy 80. 
urodziny nasz Kochany 

inż. ALOJZY GŁUCH
z Darkowa,  

rodak ze starej Karwiny
Z tej okazji zdrowia, radości, miło-
ści i błogosławieństwa Bożego ży-
czą z całego serca najbliżsi.� RK-037

Dnia 27 kwietnia obchodziła swo-
je zacne osiemdziesiąte urodziny 
nasza Kochana Mamusia, Babcia 
i Prababcia

pani  HELENA KAWULOK
z Mostów koło Jabłonkowa

Z tej okazji szczere i serdeczne 
życzenia zdrowia, szczęścia i bło-
gosławieństwa Bożego oraz dni 
pełne radości w gronie kochającej 
rodziny składają córka i  synowie 
z rodzinami.� GŁ-242

W tych dniach obchodzi zacny ju-
bileusz życiowy

pani ZOFIA OWCZARZY
Najserdeczniejsze życzenia – wiele 
zdrowia, długich lat życia, pomyśl-
ności, radości i zadowolenia w gro-
nie rodzinnym składają Jubilatce 
mąż i synowie z rodzinami.� GŁ-216

Z okazji zacnego jubileuszu życio-
wego

pani ZOFII OWCZARZY
najlepsze życzenia: mocnego 
zdrowia, pomyślności, radości 
z  kochającej rodziny i długich 
lat życia składa szwagier Władek 
z całą rodziną.� GŁ-217

W dniu 4 maja 2020 minęło 25 lat od 
chwili, kiedy na zawsze pożegnaliśmy 

śp. FRANCISZKA SŁOWIKA 
z Wędryni

W tym roku przypominamy sobie tak-
że 3. rocznicę śmierci Jego Małżonki 

śp. ZOFII SŁOWIK
z domu Wałaskiej

O chwilę wspomnień i modlitwę proszą najbliżsi.� GŁ-238

Nigdy nie umiera ten, kto w sercu bliskich żyje.
Dnia 1 maja minęło pięć lat od chwili, kiedy opuścił nas 
na zawsze nasz Kochany

śp. WŁADYSŁAW OGROCKI
z Karwiny 

O chwilę wspomnień proszą syn i córka z rodzinami.
� RK-036

Na zawsze w naszych sercach pozo-
staną – nasza Mama

śp. ZOFIA JEDZOKOWA 
z domu Siostrzonek

W tych dniach mija 100 lat od Jej uro-
dzin i 40 lat od Jej śmierci 
oraz nasz Ojciec 

śp. PAWEŁ JEDZOK 
który urodził się 105 lat temu a zmarł 34 lata temu

Z wielką miłością przypominamy sobie naszych rodziców i prosimy 
o chwilę zadumy. Córki Ewa i Krystyna oraz synowie Rudolf, Stanisław 
i Zbigniew z rodzinami.� GŁ-250

Odszedłeś, ale w sercach naszych
żyć będziesz stale. 

Dnia 6 maja 2020 minie 15. rocznica śmierci naszego 
Drogiego

śp. inż. JANA SZPYRCA 
O chwile wspomnień proszą najbliżsi.� GL-239

Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią ich się płaci.

� � � � Wisława�Szymborska

Dziś, 5 maja 2020, mija ósma rocznica, kiedy od nas na zawsze odszedł 

śp. MUDr. BOGUSŁAW SKWARŁO
z Karwiny-Darkowa

Za chwilę życzliwych wspomnień dziękują żona, syn i córka z najbliższy-
mi. � RK-034

WSPOMNIENIA

ŻYCZENIA

CZYTAJ NAS  
CODZIENNIE! 

 www.glos. l ive

Czas mija, lecz tęsknota i smutek pozostają…
Dnia 9 maja 2020 minie czwarta bolesna rocznica, kiedy nas na zawsze 
opuścił

śp. JAN TOMANEK
zamieszkały w Czeskim Cieszynie 

Z miłością i wdzięcznością za to,  kim dla nas był, wspominają żona Eri-
ka, syn Janusz i córka Danuta z rodzinami.� GŁ-243

1. KDH Błękitna Jedynka
� � � � Rozkaz�specjalny�L.60/2020

Na wniosek Rady Drużyny przyjmujemy w poczet 
członków 60+

hm. GRZEGORZA MŁYNARCZYKA!
Z wiekiem człowiek szlachetnieje,  bez wątpienia też 
mądrzeje.  Tej życiowej dojrzałości można tylko pozaz-
drościć.  Dużo zdrowia i uśmiechu oraz życia bez po-
śpiechu. Harcerki i harcerze z 1. KDH z r. 1990� GŁ-241
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MAĆKOWIAK NA ŚWIĘTA NASZE KOCHANE ZWIERZAKI

P O S T  S C R I P T U M 

Fot. ARC

Wśród autorów poprawnych rozwiązań zostanie rozlosowana książka. Rozwiązania 
prosimy przysyłać na e-mail: info@glos.live. Termin�ich�nadsyłania�upływa�w�piątek�15�

maja�2020�r.�Nagrodę�książkową�za�poprawne�rozwiązanie�zadań�z�17�kwietnia�otrzymuje Irena 
Walczysko z Trzyńca, a�z�21�kwietnia�Krystyna Hampel z Olbrachcic. Autorem�dzisiejszych�
łamigłówek�jest�Jan�Kubiczek.

Rozwiązanie krzyżówki kombinowanej z 17 kwietnia: GŁUPOTA�NIE�ZWALNIA�OD�MYŚLENIA
Rozwiązanie minikwadratu magicznego I z 21 kwietnia: 1.�ZEUS, 2.�EPOKA,�3.�UKŁAD, 4. SADY
Rozwiązanie minikwadratu magicznego II z 21 kwietnia: 1.�KŁOS, 2.�ŁATWO, 3.�OWIES,�4. SOSY
Rozwiązanie logogryfu łukowatego z 21 kwietnia: LUDZKI

ARYTMOGRAF Rozwiązaniem jest aforyzm polskiego poety, satyryka i aforysty Stanisława Jerzego Leca (1909-1966). 

MINIKWADRAT MAGICZNY LOGOGRYF ŁAMANY

DON GIOVANNI

Cześć, mam 
osiem lat, nazy-
wam się Doni i 

od małego mieszkam w 
Lesznej Dolnej. Mój pan 
jest muzykiem i nadał 
mi imię Don Giovan-
ni, w skrócie Doni. Od 
czasu do czasu zabiera 
mnie na próby chóru i 
jest bardzo ze mnie za-
dowolony, bo po przy-
witaniu się z chórzysta-
mi staram się usunąć w 
kąt i nie przeszkadzać 
mu w pracy (twierdzi 
nawet, że mógłby za-
bierać mnie do opery). 
Moja pani jest wspania-
ła, często gotuje mi kur-
czaka. Uwielbiam dłu-
gie spacery, wycieczki w 
góry i wakacyjne podró-
że. W ogóle bardzo ko-
cham moich właścicie-
li, a oni kochają mnie, 
chociaż niekiedy trochę 
napsocę, ale tak już to 
bywa, bo po prostu je-
stem PSEM. (LK)

1-2-3-4-5-1-6-7 – puszczany lusterkiem lub gatunek podgrzybka
8-9-10-11-12-2  – las dębowy
13-14-15-2-16-17    – główna postać powieści B. Pasternaka
18-19-20-21-19-18 – mnóstwo, chmara, wielka ilość.

18 9 13 5 1 14 1 12 2 1 8 17 10 14 15 2

7 17 10 11 6 21 9 19 20 6 16 2 3 4 5 3 6 3

Poziomo i pionowo jednakowo:

1. miękka tkanka pod korą drzew
2. model Toyoty
3. fartuch lekarza
4. stolica Norwegii.

1 2 3 4

1

2

3

4

Rozwiązaniem logogryfu jest dokończenie myśli Stanisława Jerzego Leca:
„Straszny jest knebel posmarowany …”

1.-4.  aromatyczna przyprawa korzenna do 
piwa, pierników, herbaty

3.-6.  kolarska manierka przymocowana do 
roweru, napełniona napojem

5.-8.  twardy żółty ser rodem z Holandii
7.-10.  internetowy lub pocztowy
9.-12.  gospodarstwo rolne nastawione na 

określoną gałąź produkcji, np. hodowlę kur
11.-2.  urojenia, przywidzenia wzrokowe, 

halucynacje.


