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Wciąż uważamy siebie  
za chłopców 
WYDARZENIE: Mariusz Wałach kupił wczoraj rano egzemplarz „Forbesa”. Zwykle go nie kupuje. Zwykle jego 
wspólne zdjęcie z braćmi nie pojawia się na okładce z podpisem: „Trzej bracia. Waldemar, Mariusz i Adam 
Wałachowie i ich życie po Walmarku. Po raz pierwszy opowiadają swoją miliardową historię o skromności”.

Beata Schönwald

Dla nas to wielka nobili-
tacja, że tak prestiżowy 
magazyn, jak „Forbes” 

zainteresował się naszą historią. 
Zrobił z nami 12-stronicowy wy-
wiad i umieścił zdjęcie na okład-
ce – zaznacza Mariusz Wałach. Po 
chwili przyznaje jednak, że dzien-
nikarze „Forbesa” starali się ich 
złapać praktycznie od momen-
tu, kiedy sprzedali „Walmark”. 
Chcieli wiedzieć, co wydarzyło się 
potem. Tym „potem” jest fundusz 
inwestycyjny „Aternus”. Bracia 
nie chcieli jednak od razu od-
krywać swoich kart. – Myśmy się 
długo wahali, bo nie leży w naszej 
naturze, żeby być na świeczniku. 
Pani redaktor wzięła nas z rozpę-
du – zadzwoniła, że jest akurat w 
pobliżu i chciałaby wreszcie zro-
bić ten wywiad, więc zgodziliśmy 
się na rozmowę – dodaje starszy z 
braci. 

Wywiad z Adamem, Waldema-
rem i Mariuszem Wałachem roz-
poczyna się na stronie 42. majo-
wego wydania „Forbesa”. Bracia 
opowiadają w nim o tym, jak przed 
trzydziestu laty budowali od zera 
„Walmark”, jak po jego sprzedaży 
postanowili nie zadowalać się wy-
godnym życiem miliarderów czer-
piących zysk z odsetków, ale po-
stanowili sami „w to grać”. Mowa 
jest też o filantropii. O tym, jak 
kilka lat temu założyli unikatowe 
europejskie chrześcijańskie forum 
darczyńców i pozyskali do niego 
takie osobistości, jak zasiadają-
cego w Izbie Lordów brytyjskiego 
miliardera Robert Edminstron, a 
także o powołaniu fundacji cha-
rytatywnej, do której zobowiązali 
się przelać 30 proc. swego mająt-
ku. Nieodwołalnie – jak podkreśla 
w rozmowie Adam Wałach, choć 
tak naprawdę bracia nie kryją się z 
wizją, że zamiast 30 może chodzić 
nawet o 50 proc. 

Mimo że cała rozmowa kręci 
się wokół biznesu, bracia Wała-
chowie wspominają w nim rów-
nież swoje dzieciństwo, mówią o 
Bogu i wyznawanych przez siebie 
wartościach, a także o szczęściu, 
które nie zależy od grubości port-
fela. Chociaż Mariusz Wałach z 
perspektywy prezesa Kongresu 
Polaków w RC przyznaje, że byłby 
zadowolony, gdyby w wywiadzie 
poświęcono więcej uwagi kwestii 
polskiej na Zaolziu, to można w 
nim również przeczytać o przyna-
leżności rodziny Wałachów do ży-
jących na Śląsku Cieszyńskim od 
stuleci autochtonicznych Polaków 
oraz o perypetiach związanych z 
literą „ł” w ich nazwisku.

– „Forbes” to magazyn o pro-
filu biznesowo-gospodarczym, 
który używając swoistej termino-
logii, jak budowanie imperium, 
rekiny biznesu czy pomnażanie 
kapitału, gra na emocjach czytel-
nika. My w tym nie za bardzo się 

czujemy. Wciąż uważamy siebie 
za chłopców z Bystrzycy i nimi 
chcemy zostać. Dlatego tych, 
którzy chcą się dowiedzieć, czym 
naprawdę się w życiu kierujemy, 
zachęcam do przeczytania całego 
wywiadu w papierowym „Forbe-
sie” i nie poprzestawać na inter-
netowej zajawce – przekonuje mój 
rozmówca. 

– Podziwiam determinację i pra-
cowitość moich braci, Adka i Wald-
ka, których wciąż rozpiera twórcza 
energia i zapał do pracy. Walczę z 
nimi, żeby nie pracowali chociaż w 
weekendy. Na razie jednak bezsku-
tecznie, w efekcie czego sam czasa-
mi muszę się w weekend przyłożyć 
– śmieje się Mariusz Wałach

 

• Bracia Wałachowie z najnowszym wydaniem magazynu „Forbes”. 
Zdjęcia: NORBERT DĄBKOWSKI
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sobota

niedziela

dzień: 13 do 17 C 
noc: 5 do 1 C 
wiatr: 2-6 m/s

dzień: 13 do 17 C 
noc: 7 do 3 C 
wiatr: 2-4 m/s

dzień: 18 do 22 C 
noc: 9 do 4 C 
wiatr: 1-3 m/s

P
o lekarzach i pielęgniarkach, pracownikach domów 
opieki społecznej, nauczycielach, osiemdziesięcio-, 
siedemdziesięcio-, a nawet pięćdziesięciopięciolat-
kach w poniedziałek przyszła kolej również na tych, 
którzy – jak to zostało zdefiniowane – pobierają zasił-
ki na opiekę nad osobami, które są zdane na ich po-
moc w 3. i 4. stopniu. Dla tych, którzy się nie orientu-

ją, co konkretnie te cyferki mają oznaczać, wyjaśnię, że chodzi o dwa 
najwyższe stopnie niedołężności.

Kiedy tydzień temu przeczytałam, że Ministerstwo Zdrowia zamie-
rza otworzyć rejestr szczepień przeciw COVID-19 również dla tej gru-
py, moją pierwszą reakcją było: „No wreszcie!” i „Czemu tak późno?”. 
Z przykrością musiałam jednak przyznać, że ta opieszałość władz 
wobec osób, które wybrały niełatwą drogę opiekowania się bliskim 
chorym w domu, wcale mnie nie zaskoczyła. Wiadomo bowiem, że 
państwo nie od dziś traktuje po macoszemu wszelkie inicjatywy na-
stawione na umożliwienie choremu spędzenia schyłku swojego życia 
w domu. Dla mnie nielogicznie, bo koszt klienta w szpitalu lub pu-
blicznym domu opieki znacznie przewyższa wysokość zasiłku, który 
urząd pracy wypłaca tym, którzy zdecydowali się od poniedziałku do 
niedzieli być dobrymi samarytanami swoich niedołężnych rodziców 
lub dziadków. Jak widać zatem, odpowiedzialność i samowystarczal-
ność rodzin nie popłaca, bo przekaz decydentów jest jasny. Sam opie-
kujesz się swoimi bliskimi, to sam się martwisz, czy złapiesz gdzieś 
koronawirusa i przy okazji również ich zarazisz. 

DZIŚ...

7
maja 2021

Imieniny obchodzą:  
Gizela, Róża
Wschód słońca: 5.14
Zachód słońca: 20.10
Do końca roku: 238 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Kosmosu
Przysłowia: 
„Gizela święta, 
zimy nie pamięta”

JUTRO...

8
maja 2021

Imieniny obchodzą:  
Stanisław, Stanisława
Wschód słońca: 5.13
Zachód słońca: 20.11
Do końca roku: 237 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Bibliotekarza i 
Bibliotek
Światowy Dzień Osła
Przysłowia: 
„Na świętego Stanisława, 
rośnie koniom trawa”

POJUTRZE...

9
maja 2021

Imieniny obchodzą:  
Grzegorz, Bożydar
Wschód słońca: 5.11
Zachód słońca: 20.13
Do końca roku: 236 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Unii Europejskiej
Przysłowia:
„Gdy w maju śnieg pada, 
suszę zapowiada”

ZDANIEM... Beaty Schönwald

POGODA

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

BYSTRZYCA
Muzeum i Centrum In-
formacyjne mają swoją 
nasionkownię. Impuls do 
jej założenia dał Janek 
Michalik z Piosku, znany w 
regionie propagator natu-
ralnych upraw bazujących 
na lokalnych nasionach, 
bez stosowania nawozów 
sztucznych. Nasionkow-
nia ma na razie w swojej 
ofercie 24 gatunków. Do 
ciekawszych należą na-
siona popularnego ongiś 
wysokiego żyta czy stu-
letniego bobu z Gutów. 
Bardziej egzotycznym 
okazem są natomiast przy-
wiezione z Gruzji nasiona 
kukurydzy, rosnącej nawet 
do trzech metrów. Korzy-
stanie z nasionkowni jest 
bezpłatne. Na jej otwarcie 
trzeba jednak poczekać do 
momentu, kiedy zostaną 
otwarte muzea.
 (sch)

SUCHA GÓRNA
Plac zabaw, który powstał 
jeszcze przed rozpoczę-
ciem zimy przy ul. 6 Sierp-
nia, będzie aż do końca 
miesiąca nieczynny. Powo-
dem jest konieczność osta-
tecznego uporządkowania 

terenu 
oraz 
założenia 
trawnika. 
Plac, który 
w ciągu ostatnich 
kilku miesięcy stał się 
popularnym miejscem 
wypoczynku rodzin z 
małymi dziećmi, po-
łączony jest bowiem 
z dość rozległym 
parkiem. Aby wysiłek 
ogrodników nie poszedł na 
marne, teren został tym-
czasowo ogrodzony.
 (sch)

TRZYNIEC
Personel pracujący na 
Oddziale Łóżek Socjalnych 
Szpitala przygotował w 
tym tygodniu nie lada 
smakołyk dla swoich pa-
cjentów. Usmażył placki 
ziemniaczane, które po-
dawał ze słoniną lub cu-
krem i śmietaną. Według 
kierowniczki oddziału, 
Lucji Sikorowej, to jeden 
ze sposobów, jak umilić 
seniorom pobyt w szpitalu 
i dać im chociaż namiastkę 
domowej, rodzinnej at-
mosfery.
 (sch)

WĘDRYNIA
Teren wokół 200-leniego 
zabytku technicznego, 
historycznych pieców 
wapiennych, doczeka się 
wkrótce remontu. Środki 
na związane z tym prace 
kamieniarskie, naprawę 
schodków i wiaty oraz 
instalację tablic eduka-
cyjnych gmina uzyska 
z funduszy europejskich. 
Modernizacja przestrzeni 
wokół dawnych pieców 
zostanie bowiem prze-
prowadzona w związku z 
czesko-polskim projektem 
„Życie i praca na Śląsku 
Cieszyńskim w okresie 
rewolucji przemysłowej”. 
Remont ma się zakończyć 
jeszcze przed wakacjami.
 (sch)

KRESKĄ MALOWANE

TRZYNIEC

Jiří Kubík
redaktor naczelny Seznam Zprávy

CYTAT NA DZIŚ

•••
Informacje, które opublikowaliśmy na 

temat ministra spraw wewnętrznych Jana 

Hamáčka, nie są wyssane z palca.  

To dopiero początek

BYSTRZYCA

SUCHA GÓRNA

WĘDRYNIA

Sytuacja epidemiczna 
w RC dalej się 
poprawia. To powód, 
dla którego czeski 
rząd zadecydował 
wczoraj o kolejnych 
obluzowaniach 
w gospodarce. Od 
poniedziałku kolejne 
roczniki wrócą do szkół 
i przedszkoli.

Beata Schönwald

Chociaż początkowo otwarcie 
handlu i usług oraz powrót 
dzieci do szkół miał być limi-

towany 100 nowymi zakażenia CO-
VID-19 w ciągu tygodnia na 100 tys. 
mieszkańców w danym regionie, rząd 
postanowił potraktować cały kraj jed-
nakowo. W rezultacie od poniedziałku 
będą mogły działać sklepy i punkty 
usługowe niezależnie od tego, czy leżą 
na wschodzie czy na zachodzie kraju. 
Podobna strategia została zastosowa-
na również w szkolnictwie. Powrót do 

ławek uczniów drugiego stopnia szkół 
podstawowych oraz młodszych dzieci 
do przedszkoli będzie dotyczyć całej 
RC. Przywrócone zostanie również 
nauczanie praktyczne i laboratoryjne 
we wszystkich rocznikach szkół wyż-
szych. Uczniów i studentów będzie 
obowiązywało regularne testowanie. 
Aby zachęcić placówki do stosowania 
dokładniejszych testów PCR, mini-
sterstwo szkolnictwa będzie wypłacać 

Szanowni Czytelnicy
Od 3 maja sekretariat redakcji jest czynny cztery dni w tygodniu, od ponie-
działku do piątku.
W poniedziałki i czwartki zapraszamy w nasze progi w godzinach 9.00-
15.00, we wtorki i środy od 9.00 do 14.00. W piątki sekretariat na razie po-
zostanie zamknięty, można dzwonić pod nr telefonu 775 700 897.

Redakcja

• Po poluzowaniu pandemicznych obostrzeń znów można odwiedzać ogrody 
zoologiczne w całym kraju. Liczba biletów, które trafiają do sprzedaży, jest 
jednak ograniczona. W ostrawskim ogrodzie sporym atutem dla zwiedzają-
cych są przetłumaczone na język polski prawie wszystkie tablice informacyj-
ne. Z powodu zamkniętych granic w tym tygodniu ostrawski ogród odwiedzili 
jednak wyłącznie mieszkańcy regionu.  (jb)
Fot. JANUSZ BITTMAR

• 3 maja na placu Jiřego z Poděbrad w Pradze nastąpiło uroczyste otwarcie wy-
stawy plenerowej zatytułowanej „Republika Obu Narodów i historia pierwszej 
europejskiej konstytucji”. Jak informuje Ambasada RP w Pradze, opowiada ona 
nie tylko o samej Konstytucji 3 maja, ale przybliża również prażanom historię 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów, jej kulturę oraz ważne miejsca i zabytki.  (wik)
Fot. ARC

Cztery dni do końca spisu
We wtorek 11 maja zakończy się 
spis ludności w Republice Czeskiej. 
Kto jeszcze się nie spisał ani elek-
tronicznie, ani na papierze, powi-
nien w ciągu najbliższych dni dopeł-
nić obowiązku. Komisarze spisowi 
zakończyli dostarczanie arkuszy do 
gospodarstw domowych, lecz aż do 
wtorku można je odbierać w punk-
tach kontaktowych na niektórych 
pocztach oraz w oddziałach woje-
wódzkich Czeskiego Urzędu Staty-
stycznego. Razem z formularzem 
każdy otrzyma kopertę z adresem 
zwrotnym. 
Do 11 maja można się także nadal 
spisywać elektronicznie na stronie 
scitani.cz lub za pomocą aplikacji 
mobilnej Sčítání21. 
 (dc)

•••
Narkotyki  
przyczyną eksplozji 
Policja postawiła zarzuty 37-let-
niemu mężczyźnie, który poprzez 
nieostrożne obchodzenie się z 
substancjami chemicznymi podczas 
nielegalnej produkcji narkotyków 
spowodował w lutym eksplozję 
domu mieszkalnego w Ostrawie-
-Hrabówce. Już wcześniej zarzuty 
usłyszał jego wspólnik. – Mężczy-
zna przez czas bliżej nieokreślo-
ny, do dnia eksplozji, nielegalnie 
produkował mocno uzależniającą 
perwitynę na terenie województwa 
morawsko-śląskiego, przeważnie w 
Ostrawie i w kilku innych miejscach, 
wykorzystując sprzęt laborato-
ryjny, chemikalia i medykamenty. 
Perwitynę dostarczał następnie 
dalszym użytkownikom, ewentual-
nie zatrzymywał ją dla siebie – po-
informowała rzeczniczka Policji Eva 
Michalíkowa. 
W dniu, kiedy doszło do wybuchu, 
37-latek odwiedził znajomego i 
wspólnie próbowali wyprodukować 
ponad 400 gramów narkotyku z le-
karstwa w tabletkach. Reakcja che-
miczna wymknęła im się spod kon-
troli i doszło do pożaru, a następnie 
do eksplozji. Uszkodzone zostały 
także inne mieszkania w budynku 
oraz ok. 10 samochodów zaparko-
wanych przed domem. Czterdzieści 
osób ewakuowano, jedna osoba 
trafiła do szpitala. Straty oszacowa-
no na 1,5 mln koron. 
 (dc)

•••
Tradycji stało się zadość

W piątek 30 kwietnia działacze MK 
PZKO w Wędryni, jak co roku, po-
stawili koło „Czytelni” maj – symbol 
odradzającej się wiosny i płodno-
ści. Ma 22 metry wysokości.
Ze stawianiem maja związana jest 
także nocna straż, w ramach której 
mężczyźni pilnują, by nie ukradli go 
mieszkańcy sąsiedniej wioski. War-
townikom z Wędryni udało się upil-
nować maja. Tak więc, to ozdobione 
wstążkami drzewko na długiej 
żerdzi będzie można koło „Czytelni” 
oglądać do końca miesiąca.
 „Zwrot”

W SKRÓCIE

Fot. „Zwrot”

Drugi stopień wraca do szkół

• Przedstawiciele polskich służb zapewniają, że mundurowi nie „polują” na cu-
dzoziemców na parkingach przy przygranicznych centrach handlowych. Fot. ARC

Polska się otwiera, ale 
test nadal potrzebny

Wczoraj odnotowano w Polsce 
6431 przypadków zakażenia 

koronawirusem. Fala epidemii stop-
niowo opada, w efekcie rząd luzuje 
sanitarne obostrzenia. Od wtorku 
ponownie działają nad Wisłą galerie 
handlowe, sklepy budowlane i me-
blowe, a także muzea, biblioteki i ga-
lerie sztuki.

W Cieszynie od dziś są ponownie 
czynne Wieża Piastowska oraz Ro-
tunda, które można oglądać w godz. 
10.00-17.00. Z kolei od jutra wznowią 
działalność hotele, które mogą za-
proponować turystom połowę miejsc 
noclegowych. Od przyszłej soboty 
zostanie także zniesiony obowiązek 
noszenia maseczek na świeżym po-
wietrzu. Dodatkowo otwarte zostaną 
m.in. restauracyjne ogródki na świe-
żym powietrzu. 

Każdy, kto wybiera się do Polski, 
powinien jednak pamiętać, iż oso-
by przekraczające czesko-polską 
granicę mają obowiązek posiadania 
negatywnego wyniku testu diagno-
stycznego w kierunku SARS-CoV-2 
(w języku polskim lub angielskim), 
wykonanego nie później niż 48 go-
dzin przed wjazdem. Innym spo-
sobem uniknięcia problemów jest 
okazanie służbom zaświadczenia o 
otrzymaniu pełnego cyklu szczepień 
przeciw COVID-19 szczepionką zare-
jestrowaną w Unii Europejskiej. A że 
to ważne, świadczą sygnały od na-
szych Czytelników, którzy przekonu-
ją, iż Zaolziacy zapłacili już mandaty 
po polskiej stronie granicy za brak 
aktualnego testu diagnostycznego w 
kierunku SARS-CoV-2. Co ciekawe, 
do kontroli miało nie dochodzić na 
dawnych przejściach granicznych, 
ale na parkingach przed przygra-
nicznymi supermarketami w Zebrzy-
dowicach i Istebnej. 

– My nie karzemy jednak za brak 
testu – stwierdza Szymon Mościcki, 

rzecznik prasowy Śląskiego Oddzia-
łu Straży Granicznej w Raciborzu. 
– Do tej pory nie było też ani jednego 
przypadku, by strażnicy graniczni 
wystawili mandat przy jakimś skle-
pie – dodaje. 

Mościcki przekonuje, że od mo-
mentu podjęcia kontroli sanitarnych 
liczba nałożonych przez polskich 
pograniczników kar jest minimalna. 
Wnioski o ukaranie wystawiane są 
zaś głównie w porcie lotniczym w 
Pyrzowicach. – Przeważnie chodzi o 
osoby, które zignorowały obowiązek 
odbycia kwarantanny lub samoizola-
cji i próbowały wylecieć z kraju. Na-
tomiast w przypadku, gdy zatrzymu-
jemy obywatela czeskiego chcącego 
wjechać do Polski, a nieposiadające-
go testu covidowego, zaświadczenia 
o zaszczepieniu lub dokumentu po-
świadczającego, iż jest on pracowni-
kiem transgranicznym, kończy się 
na pouczeniu. Takie osoby nie mogą 
dalej kontynuować podróży, są za-
wracane do Czech, ale nie nakłada-
my na nie mandatów. Być może więc 
to policja ukarała waszych czytelni-
ków – zastanawia się funkcjonariusz.

Podkomisarz Rafał Domagała z 
Komendy Powiatowej Policji w Cie-
szynie przekonuje z kolei, że także 
polscy policjanci nie zajmują się na 
co dzień ściganiem wykroczeń „co-
vidowych”. Policja nie posiada też 
osobnych zestawień na temat uka-
ranych z tego powodu obywateli 
czeskich. – Oczywiście jeśli mamy 
zgłoszenie, musimy reagować. I jeśli 
okazuje się, że dana osoba nie może 
przebywać w naszym kraju, oczywi-
stym jest, że nie pozostawiamy tego 
faktu bez reakcji. Natomiast by móc 
powiedzieć, czy to rzeczywiście nasi 
funkcjonariusze ukarali waszych 
Czytelników – i przede wszystkim za 
co – musiałbym znać miejsce i czas 
opisywanych zdarzeń – dodaje. 

szkołom rekompensatę w wysoko-
ści 200 koron za każdy przeprowa-
dzony test. 

Od poniedziałku zmienią się 
również zasady zakrywania ust 
na ulicy i łonie natury. Maska bę-
dzie potrzebna tylko tam, gdzie 
spotyka się większa liczba osób, 
np. na przystanku autobusowym. 
Niemniej jednak w pomieszcze-
niach zamkniętych o zdejmowa-

niu masek nie ma na razie nawet 
mowy. 

Po weekendzie będzie możliwe 
również indywidualne zwiedzanie 
muzeów, zabytków i galerii. Jak 
zaznaczył na wczorajszej konfe-
rencji prasowej minister zdrowia 
Petr Arenberger, istnieje szansa, 
że tydzień później, czyli od 17 bm., 
zostaną otwarte również ogródki 
restauracyjne. 

• Na pierwszym stopniu nauka już trwa, na drugim rozpocznie się w poniedzia-
łek. Fot. Facebook PSP w Karwinie

27 
procent gospodarstw domowych zubożało pod-
czas pandemii. Wynika tak z sondażu przeprowa-
dzonego przez Instytut Badania Opinii Publicznej 
Czeskiej Akademii Nauk. 64 proc. respondentów 
podało, że ich dochody utrzymały się na tym samym 
poziomie jak przed COVID-19. Sondaż dotyczył tak-

że poglądów na temat zamknięcia szkół. Z takim krokiem zgadza się tylko jedna 
trzecia respondentów, dwie trzecie są mu przeciwne. Rodzice dzieci uczęszcza-
jących do szkół odpowiadali ponadto na pytanie dotyczące nauki zdalnej. Aż 40 
procent z nich przyznało, że nastręcza im ona trudności.  (dc)

Wrona broniła komina
Pracownicy firmy współpra-

cującej z Hutą Trzyniecką 
musieli przełożyć na późniejszy 
termin pomiar emisji z komina 
baterii koksowniczej w hucie. 
Powodem były pisklęta wrony. 
Ptak uwił gniazdo przy drabinie 
umożliwiającej wejście na plat-
formę, z której przeprowadzane 
są pomiary. 

Wrona, broniąc piskląt, zaczęła 
atakować pracowników. 

– Po uzgodnieniu z Czeską In-
spekcją Środowiska zaczekamy z 
pomiarem do czasu, nim młode zo-
staną odchowane i opuszczą gniaz-
do. Ustawowy termin pomiaru zo-
stanie zachowany – skomentowała 
pracownica wydziału środowiska 
w hucie Jana Madejowa.  (dc)
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Trzeciomajowe uroczystości 
nad Olzą
W poniedziałek, w Narodowe Święto Trzeciego Maja, po prawie ośmiu miesiącach przerwy czternaście osób 
ponownie odebrało Karty Polaka. Okolicznościowa uroczystość odbyła się w wyremontowanych pomieszczeniach 
na parterze siedziby Zarządu Głównego PZKO w Czeskim Cieszynie. Towarzyszyło jej zaś symboliczne odsłonięcie 
outdoorowej wystawy poświęconej Konstytucji 3 maja. Zawisła ona nietypowo, na ścianie kamienicy przy ul. 
Strzelniczej 28.

Witold Kożdoń

Uczestnicy kameralnego 
spotkania obok Karty Po-
laka otrzymali pamiąt-

kową biało-czerwoną rozetkę, 
a także podręczny kalendarz 
wydany w stulecie powstań ślą-
skich i zawierający kalendarium 
powstań i plebiscytu na Górnym 
Śląsku. Obejrzeli też animację 
„Jan Matejko. Konstytucja 3 
maja 1791 roku”, nakręconą przez 
warszawskie Narodowe Centrum 
Kultury. 

– Narodowe Święto Konstytucji 
Trzeciego Maja to dzień szczegól-
ny. Pokazuje nasze nowoczesne 
podejście do demokracji, dlatego 
gratuluję, że w dniu tak specjalnym 
dla państwa polskiego otrzymu-
jecie polski dokument – mówiła 
konsul generalna Izabella Wołłej-
ko-Chwastowicz, otwierając uro-
czystość.

W rozmowie z „Głosem” pani 
konsul przypomniała zaś, że ostat-
nie uroczyste wręczenie Kart Pola-
ka odbyło się 11 września ubiegłego 
roku podczas wizyty na Zaolziu 
pełnomocnika rządu RP ds. Polonii 
i Polaków za granicą Jana Dziedzi-
czaka. Jesienią działalność konsu-
latu sparaliżowała epidemia koro-
nawirusa, teraz jednak ostrawska 
placówka dyplomatyczna wraca do 
normalności. 

– Oczywiście z zachowaniem 
środków bezpieczeństwa – zastrze-
gła konsul Izabella Wołłejko-Chwa-
stowicz, która poinformowała, że z 
powodu epidemicznych obostrzeń 
na uroczyste wręczenie nadal czeka 
około pięćdziesięciu Kart Polaka. 
–  Teraz przekazałam dokumenty 
wydane w marcu 2020 roku. Nie-
stety także dziś nie wszyscy, którzy 

mieli być tutaj obecni, odebrali przy-
znane im Karty – zaznaczyła. 

– Byłem jednym z pierwszych, 
którzy złożyli wniosek, niestety z 
powodu epidemii koronawirusa mu-
siałem czekać – przyznał Władysław 
Niedoba, który w poniedziałek ode-
brał Kartę Polaka. – Tyle że to nie 
problem. Najważniejsze, że Karta w 
końcu jest. W moim wieku ten doku-
ment przydaje się już rzadko, jeżdżę 
jednak do Polski do córki, więc mam 
nadzieję, że będą sytuacje, kiedy ona 
mi pomoże – dodał.

Wzruszenia nie kryła też Euge-
nia Kania. – W mojej rodzinie na-
leżę już chyba do piątej polskiej 
generacji. Ani pradziadkowi, ani 
rozstrzelanemu w Karwinie dziad-
kowi, ani ojcu nie było jednak 
dane odebrać takiego dokumentu. 
Czuję się Polką, jestem Polką, a te-
raz mam także Kartę Polaka. Dla 
mnie to wielki zaszczyt – mówiła. 
– A jeśli sytuacja pozwoli i znowu 
będziemy mogli jeździć do Polski, 
będę chciała z niej skorzystać – za-
pewniła znana działaczka jednego 

z Klubów Kobiet PZKO, która w 
imieniu wszystkich, którzy w po-
niedziałek odebrali Karty Polaka, 
podziękowała konsul Izabelli Woł-
łejko-Chwastowicz.

Z okazji Narodowego Święta 
Trzeciego Maja ostrawski Konsulat 
RP przygotował również okoliczno-
ściową wystawę. – Zaprezentujemy 
ją nietypowo, nie w pomieszcze-
niach „Fasalówki”, ale na zewnątrz. 
Dzięki temu będzie dostępna dla 
wszystkich – zapowiedziała prezes 
PZKO Helena Legowicz.

Dziewięć 
bar wnych 
p l a n s z 
opowiada-
jących o 
Konstytu-
cji 3 maja 
po polsku 
i angielsku 
zawisło na 
wyremon-
t o w a n e j 
ścianie ka-
m i e n i c y 
mieszczą-
cej siedzi-
bę Zarządu 
G ł ó w n e -
go PZKO. 
–  Dziękuję 
C e n t r u m 
Polskiemu 
oraz Kon-
g r e s o w i 
Polaków w 
RC za ten 
pomysł i 
za stworze-
nie takiej 
o u t d o -
o r o w e j 
w y s t a w y 
– mówiła 

Izabella Wołłejko-Chwastowicz, 
która wspólnie z prezesem Kon-
gresu Polaków w RC Mariuszem 
Wałachem otwarła plenerową 
ekspozycję. – Wystawa powstała 
dzięki współpracy polskiego Mi-
nisterstwa Spraw Zagranicznych 
z Archiwum Akt Nowych i jest te-
raz prezentowana przez polskie 
placówki dyplomatyczne. Czeski 
Cieszyn znalazł się więc wśród kil-
kudziesięciu miejsc, gdzie opowia-
damy światu o Polsce – stwierdziła 
pani konsul. 

• W poniedziałek 3 maja Karty Polaka odebrało czternaście osób. Fot. WITOLD KOŻDOŃ

Stoi tu już 60 lat
Tydzień temu Teatr Cieszyń-

ski przypominał sobie 60 lat 
od otwarcia gmachu przy ulicy 
Ostrawskiej w Czeskim Cieszynie. 
Obiekt został wybudowany według 
projektu Zdeňka Vávry i Jarosla-
va Černohorskiego i od razu stał 
się siedzibą obu istniejących już 
zespołów teatralnych – założonej 
zaraz po wojnie Sceny Czeskiej i 
istniejącej od 1951 roku Sceny Pol-
skiej. Obecnie dzielą one budynek 
jeszcze z jednym zespołem. Jest 
nim Scena Lalek „Bajka”. 

Chociaż zakończenie prac bu-
dowlanych zapowiadano już na 
koniec 1959 roku, a później otwar-
cie nowego budynku teatralnego 
przesuwano na kolejne, przypada-
jące na 1960 rok terminy związane 
z ważnymi wydarzeniami w życiu 
socjalistycznej republiki, osta-
teczną datą „kolaudacji” gmachu 
Teatru Cieszyńskiego przy ulicy 
Ostrawskiej był 29 kwietnia 1961 
roku. Miesięcznik „Zwrot” tak opi-
sał to wydarzenie. Przytaczamy 

fragment relacji opublikowanej w 
maju tamtego roku. „Etap pierw-
szy: transparenty, tłumy ludzi, 
chorągwie, błysk szklanych ścian 
frontonu gmachu, pierwsze zdję-
cia, robi się coraz ciaśniej. Kon-
certuje orkiestra (naturalnie dęta). 
Następuje oficjalne przekazanie 
budynku Miejscowej Radzie Naro-
dowej. Oficjalne jak zwykle prze-
mówienia, mniej oficjalne chwile 
wzruszeń i… przecięcie symbolicz-
nej wstęgi. Czeskocieszyński pałac 
kultury otwarty! Pierwszy raz prze-
stępujemy jego progi, podziwiamy 
jego wnętrza i urządzenia tech-
niczne”. W dzień inauguracji za-
grała w teatrze Scena Czeska. Nato-
miast Scena Polska po raz pierwszy 
wystąpiła na deskach nowego te-
atru we wtorek 2 maja, wystawia-
jąc „Optymistyczną tragedię” W. 
Wiszniewskiego w reżyserii Franka 
Michalika.

– 60 lat intensywnego użytkowa-
nia budynku widać w wielu miej-
scach, więc konieczne są kolejne 

naprawy. Rozpoczęto przygotowa-
nia do rekonstrukcji głównego wej-
ścia, foyer i zaplecza dla widzów. A 
w przyszłości również obserwato-
rium astronomicznego i ewentual-
na dobudowa skrzydła, w którym 
mieścić się będzie biblioteka miej-
ska – czytamy na stronie facebooko-
wej Teatru Cieszyńskiego. (sch)

61 148
widzów obejrzało w 1961 roku 
przedstawienia Sceny Polskiej Te-
atru Cieszyńskiego. Zespół zagrał dla 
publiczności aż 251 razy i przygoto-
wał sześć premier. Pierwsza z nich, 
„Królowa przedmieścia”, miała miejsce 
jeszcze na scenie sali hotelu „Piast” w 
Czeskim Cieszynie, kolejne wystawio-
no już w nowym budynku teatru przy 
ul. Ostrawskiej. Były to: „Za dużo do-
brego na raz” V. Blažka, „Nie jesteśmy 
aniołami” K. Fehera, „Sprytna wdówka” 
C. Goldoniego, „Henryk VI na łowach” 
W. Bogusławskiego i „Najazd” L. Le-
onowa.

• Uroczystość otwarcia gmachu budynku przy ulicy Ostrawskiej odbyła się z 
udziałem tłumów. Fot. Archiwum TC

Teraz gram babki,  
babcie, babuleńki
Aktorka Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego Halina Paseka obchodziła niedawno 60-lecie swojej pracy twórczej. 
Tak się akurat składa, że w tych dniach swoje 60-lecie obchodzi również gmach teatru przy ulicy Ostrawskiej. 
Chociaż brzmi to jak wyświechtana fraza, to miejsce rzeczywiście stało się jej drugim domem.  

Beata Schönwald

Pani kariera aktorska jest o kilka 
tygodni dłuższa od historii budynku 
Teatru Cieszyńskiego. Gdzie w ta-
kim razie miał miejsce pani debiut 
teatralny?
– Doskonale pamiętam tę datę. To 
był 10 marca 1961 roku, sala hotelu 
„Piast” i spektakl „Królowa przed-
mieścia”. W historii Sceny Pol-
skiej, która powstała dziesięć lat 
wcześniej, to była już 52. premiera. 
Grałam w niej służącą mecenasa i 
chociaż byłam już w klasie matu-
ralnej, nie zdawałam sobie sprawy 
z tego, że pójdę na studia teatral-
ne. W drodze na przedstawienia, 
trzydzieści kilka przystanków, w 
autobusie teatralnym uczyłam się 
do matury. Prócz tego uczęszcza-
łam na kółko dramatyczne, które 
prowadził ówczesny kierownik 
Sceny Polskiej Franek Michalik. 
To on zaproponował mi wyjazd 
na studia do Polski. Po różnych 
perypetiach teatr wysłał naszą 
czwórkę: Janka Buława i Karol 
Suszka pojechali do Warszawy, a ja 
z Władkiem Liberdą do Krakowa. 
W 1965 roku wszyscy zasililiśmy 
zespół Sceny Polskiej.

Kiedy wróciła pani do Czeskiego 
Cieszyna po studiach w Państwo-
wej Wyższej Szkole Teatralnej im. 
Solskiego w Krakowie, Scena Polska 
miała siedzibę w teatrze na Ostraw-
skiej. Pamięta pani to swoje pierw-
sze spotkanie?
– Ja wtedy chyba nie przywiązywa-
łam uwagi do tego, że teatr zmienił 
swoją siedzibę, bo ludzie, których 
zdążyłam wcześniej poznać, byli ci 

sami. O wiele mocniej przeżyłam 
później likwidację sali teatralnej i 
sceny w hotelu „Piast”. Chociaż już 
długie lata pracowałam w teatrze 
na Ostrawskiej, to kiedy zobaczy-
łam scenę bez kurtyny i „kwitną-
cy” handel byle czym, miałam łzy 
w oczach. To było mocne przeżycie 
i w pewnym sensie trwa do dziś.

Wróćmy jednak do 1965 roku. Kto 
w tym czasie grał w Scenie Polskiej i 
co było na afiszach?
– Bobkowie, Gogółkowie, Wanda 
Łysek, Rybicki, Augustyniak… Kie-
dy wróciłam po studiach do Sceny 
Polskiej już na Ostrawską, bardzo 
dobrze mnie tam przyjęli. Nie tylko 
zresztą mnie, bo wszystkich mło-
dych, którzy wtedy rozpoczynali 
pracę w teatrze. Dwa lata wcześniej 
byli to Ida Kocur i Kaziu Siedla-
czek. Starsi koledzy przygarnęli 
nas jak do rodziny, a my do nich 
odnosiliśmy się z wielkim szacun-
kiem. Scena Polska w tym czasie 
grała „Żołnierzyka ołowianego”, 
„Romeo, mój sąsiad”, „Kordiana”, 
w których stawiałam pierwsze kro-
ki w mniejszych rolach. Pierwszą 
poważną rolę otrzymałam w 1966 
roku w kryminale „Osiem kobiet” 
w reżyserii znanej aktorki tamtego 
pokolenia Marii Malickiej. Później 
sztuki, w których występowałam w 
rolach panienek i córek, po latach 
wracały na afisze. Ja zaś z upływem 
czasu zamieniałam się w żony i 
matki, a później w babki, babcie i 
babuleńki.  

Z tym 60-letnim budynkiem wiąże 
się bezmiar wspomnień. Ja zapytam 
o to najmocniejsze przeżycie, takie, 
co przyprawia aktora o dreszcze.

– Tych przeżyć było bardzo dużo 
i trudno wyszczególnić to jedy-
ne. Zawsze bardzo przeżywałam 
wszystkie sztuki bożonarodze-
niowe – „Pastorałki” czy ostatnio 
„Opowieść wigilijną”. Sytuacja, 
kiedy przeszedł mnie przyjemny 

dreszczyk, miała miejsce dwa lata 
temu, kiedy pracowałam w Scenie 
Polskiej tylko na pół etatu, w związ-
ku z czym nie byłam obsadzana we 
wszystkich sztukach. Na premiery 
kolegów przychodziłam więc na 
widownię. Kiedy od widzów usły-

szałam wypowiedziane z nutką za-
wodu: „Pani Halinko, a pani dzisiaj 
nie gra?”, wzruszyłam się. To zna-
czy, że woleliby zobaczyć mnie na 
scenie? Czyż dla aktora może być 
coś piękniejszego? To więcej niż 
dobra recenzja. 

No właśnie, jeden teatr, ale dwa 
światy. Scena i widownia. Jak się 
pani czuje w tym drugim świecie? 
Nie miała pani czasem ochoty wy-
biec i przeskoczyć tę granicę? 
– Są takie momenty, kiedy mó-
wię sobie: „Ech, nie ma mnie tam, 
chciałabym tam być…” albo „To 
by była fajna rola…”. Prócz tego 
stwierdziłam ostatnio, że niektóre 
sztuki muszę obejrzeć dwa razy. 
Dlaczego? Otóż przyłapuję się na 
tym, że swoją uwagę skupiam na 
takich szczegółach, jak np. mebel, 
na którym kiedyś siedziałam, a 
który teraz ma nową tapicerkę, czy 
na kostiumie, w którym grałam, a 
został przeszyty. No i przed oczami 
stają mi twarze kolegów, którzy wy-
stępowali wcześniej to w tej, to w 
innej roli. 

Ten teatr to był dla pani drugi dom, 
a może nawet pierwszy?
– Ten dom, który tworzy rodzina, 
zawsze jest najważniejszy i zawsze 
będzie dla mnie pierwszym. Nato-
miast teatr był prawdziwym dru-
gim domem, w którym spotykałam 
się z moją teatralną rodziną. Aktor 
dwa razy w ciągu dnia przychodzi 
do pracy – rano na próby i wieczo-
rem na przedstawienie. Być może 
dlatego te więzy są takie mocne, 
chociaż przyznaję, że z trójką dzie-
ci czasem trudno było to z sobą 
„pożenić”. 

• Halina Paseka w roli Babki w „Drzewa umierają stojąc”. Fot. Archiwum TC

Tablica jeszcze nie wróciła
1 maja miłośnicy górskich wę-

drówek, skupieni w Polskim 
Towarzystwie Turystyczno-Spor-
towym „Beskid Śląski”, wybrali się 
na Kozubową. Tym razem jednak 
weekendowa wycieczka stanowiła 
nie tylko formę aktywnego spę-
dzenia czasu, ale miała też na celu 
swoiste „rozpoznanie terenu”. 

O Kozubowej długie lata mó-
wiono „polska góra”. O polskim 
wkładzie w turystyczne zagospo-
darowanie jednego z najpopular-
niejszych beskidzkich szczytów 
długo przypominała polsko-czeska 
tablica na bocznej ścianie tamtej-
szego schroniska. Turyści mogli 
się z niej dowiedzieć, że założy-
cielem pierwszego schroniska na 
Kozubowej był w roku 1928 Włady-
sław Wójcik, powiatowy inspektor 

szkolny. Na czas remontu obiektu 
tablica została jednak zdjęta. 

– Pisemnie wystąpiliśmy w tej 
sprawie do inwestora, który kupił 
budynek od poprzedniego właści-
ciela. Ten poinformował nas, że na 
czas planowanych prac zdemonto-
wał tablicę, ale gdy remont się skoń-
czy, usiądziemy do rozmów i albo 
tablica zostanie nam zwrócona albo 
powróci na swoje miejsce – wspomi-
na Halina Twardzik, prezes PTTS 
„Beskid Śląski”. – Pierwszego maja 
wybraliśmy się więc na Kozubową, 
by naocznie przekonać się, w jakim 
stanie znajduje się remontowany 
budynek. No i faktycznie roboty 
budowalne jeszcze trwają. Czekamy 
więc cierpliwie na ich zakończenie, 
a gdy schronisko będzie gotowe, 
usiądziemy do rozmów o przy-

szłości tablicy. Liczymy jednak, że 
ponownie zawiśnie ona na ścianie 
budynku, ponieważ nowi właści-
ciele schroniska informują na swej 
stronie internetowej o polskich tra-
dycjach tego miejsca. Sądzimy więc, 
że także nie będą mieli nic przeciw-
ko ponownemu zawieszeniu tablicy. 
Ale jak będzie ostatecznie, zobaczy-
my – stwierdza Halina Twardzik.

Na szczyt Kozubowej dotarło 1 
maja dwudziestu dwóch polskich 
turystów, sama wycieczka okazała 
się zaś bardzo udana i to mimo nie 
najlepszej pogody. – Słonko nam 
jednak zaświeciło, do tego w schro-
nisku funkcjonowało okienko, więc 
można było coś zjeść i czegoś się 
napić. A gospodarze obiektu oka-
zali się bardzo mili – relacjonuje 
prezes „Beskidu Śląskiego”.  (wik)

• Tak wygląda remontowane schronisko na Kozubowej. Na razie polskiej tablicy 
nie ma. Fot. TOMASZ WOLFF



6  ♩ Głos   |   piątek   |   7 maja 2021 ♩   7Głos   |   piątek   |   7 maja 2021D L A  D Z I E C I

REKLAMA

Z D R O W I E

Poszukują lekarza do hospicjum
I żyli razem długo i szczęśliwie aż 

do śmierci. Tak zwykle kończą 
się bajki o dozgonnej miłości. Takie 
zakończenie może mieć również 
ludzkie życie. MEDICA Trzyniec 
od kilku lat pomaga spełnić to ży-
czenie tym wszystkim, którzy chcą 
przeżyć swoje ostatnie dni otoczeni 
miłością, w domu wśród najbliż-
szych. Do swojego zespołu pracow-
ników pilnie poszukuje lekarza.

– Hospicjum mobilne MEDI-
CA to wielodyscyplinarny zespół, 
który świadczy opiekę zdrowotną 
oraz mobilną opiekę paliatywną 
w rejonie trzynieckim, jabłonkow-
skim i okolicach Czeskiego Cie-
szyna. W opiece nad pacjentami 
w terminalnym stadium kluczową 
rolę odgrywają pielęgniarka i le-
karz, którzy korzystają również z 
pomocy pracownika socjalnego 
czy psychologa – przybliża dyrek-
tor MEDIKI Andrea Szymeczek. 
W praktyce wygląda to tak, że pra-
cownicy służby zdrowia odwiedza-
ją pacjenta bezpośrednio w jego 
domu. Na miejscu starają się do-
wiedzieć, jakie są potrzeby i ocze-
kiwania zarówno pacjenta, jak i 
jego rodziny. Na tej podstawie two-
rzą plan opieki paliatywnej, który 
w miarę postępu choroby może 
jednak ulegać zmianom. – Zdarza 
się, że zarówno pacjent, jak i rodzi-
na mogą zmienić zdanie i zdecydo-
wać się na przeniesienie chorego 
do szpitala lub hospicjum stacjo-
narnego. My nikogo do niczego nie 
zmuszamy. Dla nas „święte” jest to, 
czego życzą sobie pacjent i rodzi-
na, a nie to, co potrafi współczesna 

medycyna – mówi długoletnia pie-
lęgniarka Danuta Wałach. 

Celem medycyny paliatywnej nie 
jest bowiem wyleczenie pacjenta, 
ale poprawienie jakości jego życia 
w ostatnim stadium nieuleczalnej 
choroby poprzez łagodzenie jej ob-
jawów, uśmierzanie bólu oraz udzie-
lanie wsparcia psychicznego jemu i 
jego najbliższym. – Kiedy ktoś mnie 
pyta, co to takiego ta opieka palia-
tywna, nie zaczynam od fachowych 
określeń i skomplikowanych defi-
nicji, ale mówię prosto: to opieka 
łaskawa. Uważam, że właśnie w tym 
tkwi jej sedno. Lekarze pracujący w 
szpitalu często traktują śmierć czło-
wieka jako własne uchybienie, my-
ślą, że to oni zawiedli. Nasze podej-
ście jest inne, ponieważ troszczymy 
się o pacjentów, którzy umierają i nie 
liczą już na żaden cud. Są sytuacje, 
kiedy nie da się już uniknąć śmierci, 
można natomiast godnie wyjść na jej 
spotkanie, w miłości i wzajemnym 
przebaczeniu – przekonuje założy-
cielka hospicjum Libuše Koppowa.

MEDICA poszukuje lekarza, który 
czuje podobnie. – Znalezienie takiej 
osoby wcale nie jest łatwe, ponie-
waż lekarz, który chce podjąć pracę 
w hospicjum mobilnym, musi mieć 
nie tylko odpowiednie nastawie-
nie, ale także specjalizację z opieki 
paliatywnej. W całej RC posiada ją 
zaledwie kilkadziesiąt osób, w oko-
licy nie ma natomiast nikogo ta-
kiego. Dlatego poszukujemy kogoś, 
kto zechciałby ją zrobić – wyjaśnia 
Andrea Szymeczek. Może chodzić 
zarówno o starszego, doświadczo-
nego lekarza, jak i młodą lekarką. 

– Lekarzami w hospicjach są często 
młode kobiety, które mają swoje ro-
dziny, w związku z czym nie chcą 
spędzać w szpitalu długich godzin 
na dyżurach. Wolą pracę, którą 
mogą dostosować do własnych po-
trzeb i potrzeb swoich dzieci. Praca 
w hospicjum mobilnym daje takie 
możliwości. Poza tym nie oczekuje-
my, że od razu ktoś się zdecyduje na 
pełny etat. Proponujemy rozpoczę-
cie współpracy na próbę – dodaje. 
Więcej informacji można znaleźć na 
www.medica3nec.cz.

Praca w hospicjum nie jest bowiem 
dla każdego, choć wbrew pozorom 
tym, którzy się jej podejmują, przy-
nosi znacznie więcej niż zwykłe zado-
wolenie. Tu bardziej niż gdziekolwiek 
indziej sprawdza się stwierdzenie, 
że większa jest radość dawania niż 
brania. – Chociaż wiem, że sytuacja 
rodzin, z którymi się spotykam, jest 
trudna i że jedyną pewną rzeczą, na 
którą w tej chwili mogą liczyć, jest zbli-
żająca się śmierć bliskiej osoby, przy-
chodzę do nich z radością. Staram się 
im pomóc odnaleźć w sytuacji, która 

jest dla nich nowa i stresująca zara-
zem. Radzę im, jak rozmawiać z cho-
rym, jak zapanować nad emocjami, 
czego się wystrzegać, jak postępować, 
kiedy nadejdzie nieunikniony koniec. 
A potem daję im nadzieję, przekonu-
ję, że czas leczy rany i że na to, co wy-
daje im się teraz prywatnym końcem 
świata, z upływem czasu będą patrzeć 
z innej perspektywy. Wdzięczność, 
którą otrzymuję w zamian, ma więk-
szą cenę niż pieniądze – podkreśla 
Danuta Wałach. 

Artykuł sponsorowany GŁ-258

E-mail: danuta.chlup@glos.live  
Pisząc do nas, podaj swój wiek, klasę i adres szkoły, do której uczęszczasz. 

Prosimy o nadsyłanie listów o objętości do 2000 znaków ze spacjami.

Starszaki  
bawią się i uczą 
W pogodny dzień w ogrodzie polskiego przedszkola przy ul. Moskiewskiej w Czeskim 
Cieszynie jest gwarno i wesoło. Ale na razie na wspólną zabawę w gronie rówieśników 
mogły liczyć tylko starszaki oraz dzieci rodziców pracujących w wybranych zawodach. 
W przyszłym tygodniu wrócą być może także młodsze przedszkolaki. 

Danuta Chlup

Dzieci, które we wrześniu 
mają iść do szkoły, wróci-
ły na zajęcia 12 kwietnia. 

Prócz nich także kilkoro ich ró-
wieśników, którzy mają rodziców 
lekarzy, strażaków, nauczycieli. 
Grupę rozbawionych dzieciaków 
zastałam w ub. piątek w ogrodzie. 
Na sygnał dany przez nauczyciel-
kę Paulinę Jarco wystrzeliły jak z 
procy i popędziły w stronę ulu-
bionych huśtawek, zjeżdżalni i 
innych urządzeń do zabaw. 

Ale nie tylko zabawą i ruchem 
na świeżym powietrzu żyją 
przedszkolaki. Muszą się dobrze 

przygotować do rozpoczęcia na-
uki w szkole. 

– Po powrocie dzieci do przed-
szkola poznawaliśmy dokładniej 
naszą planetę Ziemię – co nam 
daje, jakie skrywa skarby, co się 
na niej znajduje. Dzieci uczyły 
się, jak być przyjaciółmi naszej 
planety, jak o nią dbać i dlaczego. 
Wyruszyliśmy nawet w podróż do 
jej wnętrza. A z okazji Dnia Ziemi 
zrobiliśmy dwie duże kule ziem-
skie przedstawiające smutną i 
radosną planetę. Zawiesiliśmy je 
na oknach naszego przedszkola 
– opowiedziała kierowniczka Be-
ata Wantulok. Dzieci poznawały 
także zwierzęta z wiejskiego po-
dwórka, wiejskie produkty, robi-

ły nawet „mleczne eksperymen-
ty”. Obecnie poznają zwierzęta 
żyjące w różnych częściach świa-
ta w ramach mini-projektu „Mały 
podróżnik”. 

W tych dniach trwają także 
zapisy do przedszkola. Rodzice 
zgłaszają – osobiście lub zdalnie 
– dzieci, które dopiero rozpoczną 
po wakacjach przedszkolną przy-
godę. Część zapisów już za nami, 
ostatnie terminy wyznaczone są 
na 10 i 11 maja. Wszelkie infor-
macje na ten temat można zna-
leźć na stronie internetowej PSP 
i Przedszkola w Czeskim Cieszy-
nie. Placówka przy ul. Moskiew-
skiej może przyjąć 16 nowych 
dzieci.  

W jaki sposób najbardziej lubisz bawić się w przedszkolnym ogródku?  

Vaneska Kubiczek
W ogródku naj-
bardziej lubię 
bawić się na 
kolorowych 
oponach. 
Siadam na 
oponie i 
udaję, że jadę 
na koniu. Na praw-
dziwym koniu jeszcze nie jechałam. 
Chciałabym spróbować. Cieszę się, 
że pójdę do pierwszej klasy. Będę 
się uczyła pisać i czytać. 

Antoś Macionczyk
Najbardziej lubię 
w ogrodzie 
ściankę ze 
sznurków do 
wspinania. 
Lubię też 
huśtawkę-
gniazdo. Naj-
częściej bawię się 
z kolegą Jonaszem. Pójdę do szkoły 
i on też. Cieszę się, ale nie wiem, co 
tam będzie nowego. 

Szymon Puszkiewicz
Pójdę się zapisać 
do szkoły, cieszę 
się. Jeszcze nie 
umiem czytać 
literek. W 
ogródku lubię 
się bawić na 
huśtawce. Huśtam 
się wysoko, nie boję się. Lubię także 
biegać po ogródku. Mam siostrę 
Joasię, która chodzi do klasy ma-
luchów, ale jej grupa nie jest teraz 
otwarta, dlatego jest w domu.

ANKIETA

• Przedszkolaki na ulubionym „mostku” ze 
zjeżdżalniami. Zdjęcia: DANUTA CHLUP

Majowe święta 
w szkołach 

Dzień Flagi i Święto Konsty-
tucji 3 Maja nie przeszły bez 

echa w naszych polskich szko-
łach, zwłaszcza w młodszych 
klasach, które mogły je święto-
wać na zajęciach stacjonarnych. 
Drugoklasiści z PSP w Karwinie-
-Frysztacie mieli specjalną lekcję 
poświęconą polskości. Ubrali się 
na biało-czerwono, przypomnie-
li sobie polskie symbole narodo-
we. Na koniec tworzyli orły – go-
dła państwowe z plasteliny. 

Biało-czerwone barwy przy-
brała także Polska Szkoła Pod-
stawowa w Lutyni Dolnej. Dzieci 
rozmawiały z nauczycielami o 
symbolach narodowych, a na 

korytarzu zawisła stała wystawa 
poświęcona hymnowi polskie-
mu. 

W świetlicy PSP im. Żwirki i Wi-
gury w Cierlicku majówka miała 
charakter pikniku ogrodowego. 
Dzieci wykonywały zadania do-
tyczące osobistości polskiej hi-
storii i kultury, a na zakończenie 
opiekły kiełbaski. Także lekcje 
były poświęcone Konstytucji 3 
Maja. Uczniowie układali m.in. 
puzzle przedstawiające polskie 
godło narodowe. 

Majówkowe zdjęcia z wszyst-
kich trzech szkół można obejrzeć 
na ich profilach na Facebooku. 
 (dc)

• Biało-czerwone akcenty w PSP w Lutyni Dolnej. Fot: FB/PSP Lutynia Dolna

Fizyka i chemia 
nie są im straszne
Pomimo pandemii i nauki 

zdalnej uczniowie Polskiej 
Szkoły Podstawowej im. G. Prze-
czka w Trzyńcu odnoszą sukcesy 
w olimpiadach przedmiotowych. 
Pod koniec kwietnia odbyła się 
powiatowa runda „Archimedia-
dy”, w której trzyniecką placówkę 
reprezentowały dwie uczennice 
klasy siódmej – Miriam Lisztwan 
i Anna Böhm. 

Dziewczyny, w celu zdobycia 
przepustki do rywalizacji po-
wiatowej w fizyce, rozwiązywały 
pięć zadań składających się z kil-
ku części. W rundzie powiatowej 

musiały się uporać się z cztere-
ma bardzo trudnymi zadaniami. 
I poradziły sobie dosłownie na 
medal! Miriam zajęła pierwsze 
miejsce, Ania trzecie. 

Miesiąc wcześniej odbyły się 
powiatowe rundy Olimpiady 
Fizycznej oraz Olimpiady Che-
micznej, w których uczestniczyło 
kilku uczniów klasy 9. Pozycje 
medalowe w konkursie z fizyki 
zajęli Vojtěch Lisztwan (1. miej-
sce) i Marek Szymeczek (3.), w 
chemicznym – Marek Szymeczek 
1. miejsce. 

 (dc)

O niesłyszących zapomniano 
Pandemia koronawirusa ma negatywny wpływ na osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Temat ten 
poruszaliśmy już w naszej gazecie w rozmowach z Renatą Czader, przewodniczącą stowarzyszenia „Nigdy nie 
jesteś sam” i z Lucyną Szotkowską, dyrektorką Caritasu w Jabłonkowie. Dzisiaj, dzięki wywiadowi z Zuzaną 
Štěpánową, pracownicą socjalną ostrawskiego oddziału Czeskiej Unii Niesłyszących, zajrzymy do świata ludzi, 
którzy w komunikacji nie mogą polegać na swoim słuchu. 

Danuta Chlup

Pandemia i związane z nią ograni-
czenia wywarły ogromny wpływ na 
życie całego społeczeństwa. Które 
z tych obostrzeń sprawiają najwięk-
sze problemy osobom niesłyszącym 
i słabo słyszącym? 
– Z tego, co widzimy, nasi klienci 
borykają się z trzema największy-
mi problemami. Przede wszyst-
kim bardzo im brakuje dostępu 
do informacji. Większość ludzi nie 
zdaje sobie sprawy, że jeżeli ktoś 
porozumiewa się językiem migo-
wym, to nie rozumie tak dobrze 
języka mówionego i pisanego. My, 
słyszący, poszukamy sobie infor-
macji, przeczytamy je, posłucha-
my ich. A pomimo to mamy zamęt 
w niektórych zarządzeniach. Ko-
lejnym problemem jest obowiązek 
zasłaniania ust maseczką. Osoba 
niesłysząca, która nie widzi twa-
rzy mówiącego, jest mniej wię-
cej w takiej sytuacji jak człowiek 
słyszący, który wyłączy dźwięk. 
I jest jeszcze jeden problem – do-
tkliwej izolacji społecznej. Ludzie 
niesłyszący stanowią specyficzną 

społeczność. My, którzy słyszymy, 
jesteśmy w stanie w jakiś sposób 
zrekompensować sobie niedobór 
kontaktów społecznych. Możemy 
chociażby zagadnąć kogoś na uli-
cy, przystanąć i porozmawiać. A 
teraz proszę sobie wyobrazić, że 
jest pani w stanie komunikować 
się tylko z ograniczoną grupą ludzi 
i ktoś pani zabroni się z tymi ludź-
mi spotykać.

W jakim stopniu ludziom niesłyszą-
cym utrudnia komunikację obowią-
zek zasłaniania ust? 
– W sposób zasadniczy. Mimika 
twarzy, możliwość odczytywania 
mowy z ust są bardzo ważnymi 
składnikami komunikacji. Istnieją 
co prawda przyłbice lub przezro-
czyste maseczki plastikowe, lecz 

te obecnie nie są uznawane przez 
rząd za środki ochronne w myśl 
obowiązujących zarządzeń, ponie-
waż nie chronią przed zakażeniem 
kropelkowym. O niesłyszących 
jakoś zapomniano. Nasze pracow-
nice, które tłumaczą klientom cze-
ski język mówiony na czeski język 
migowy, tak czy inaczej z nich w 
praktyce korzystają. W wielu insty-
tucjach spotkały się ze zrozumie-
niem, ale już się zdarzyło, że reak-
cja była negatywna. Na pytanie, jak 
w takim razie mają tłumaczyć, nikt 
im nie udzieli odpowiedzi. 

Sytuacja związana z koronawirusem 
spowodowała m.in., że człowiek 
musi nieustannie śledzić nowe 
informacje i nowo wprowadzane za-
rządzenia. W jaki sposób pomagacie 

osobom niesłyszącym w zoriento-
waniu się w tym natłoku informacji?
– To prawda. Zwłaszcza w obec-
nych czasach obserwujemy do-
tkliwy brak informacji dla ludzi z 
niepełnosprawnością słuchu. My, 
a także inne organizacje, które 
pomagają tym ludziom, staramy 
się przekazywać im informacje, 
szerzyć je. Tworzone są materiały 
propagacyjne, nagrania wideo w 
języku migowym. ASNEP – orga-
nizacja, która skupia podmioty po-
magające osobom niesłyszącym, 
od dłuższego czasu dystrybuuje 
różne materiały i udostępnia je, a 
także walczy o to, aby jak najwięcej 
wiadomości w telewizji tłumaczo-
no na język migowy i dodawano do 
nich napisy. To stanowi problem 
zwłaszcza w komercyjnych sta-
cjach telewizyjnych.

Jak ograniczona możliwość spo-
tykania się wpływa na kondycję 
psychiczną oraz na ćwiczenie umie-
jętności komunikacyjnych osób 
niesłyszących? 
– Jak już wspomniałam, od dłuż-
szego czasu obserwujemy, że nasi 
klienci czują potrzebę spotykania 

się. W normalnych okolicznościach 
oferujemy mnóstwo działań i zajęć 
hobbystycznych, które ludzie nie-
słyszący bardzo lubią. A teraz nie 
wolno im nigdzie chodzić. Co do 
trenowania umiejętności komuni-
kacyjnych, chciałabym – przeciwnie 
– wspomnieć o osobach słyszących i 
innych uczestnikach kursów języka 
migowego. Obecnie są one prowa-
dzone, podobnie jak wszystko inne, 
w formie on-line. A co tu dużo mó-
wić – ta forma jest mniej wciągająca, 
brakuje dynamiki grupowej.  

•••
Osoba niesłysząca, która nie 

widzi twarzy mówiącego, jest mniej 
więcej w takiej sytuacji jak człowiek 

słyszący, który wyłączy dźwięk
Zuzana Štěpánowa,  

pracownica Czeskiej Unii Niesłyszących

• Tłumaczka Czeskiej Unii Niesłyszą-
cych z klientką. Fot. ARC
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Transgraniczna  
miłość w czasach zarazy
Wśród nagrodzonych zdjęć w tegorocznej edycji World Press Photo znajdziemy fotograficzną opowieść 
o transgranicznej miłości i przyjaźni w czasie pierwszej fali pandemii COVID-19 wiosną 2020 roku. Roland 
Schmid wykonał serię fotografii przedstawiających ludzi, którzy spotykają się na granicy szwajcarsko-niemieckiej – 
zamkniętej po raz pierwszy od czasu drugiej wojny światowej.

Aleksandra E. Banot*

Pary przyjaciół i kochanków 
rozmawiają ze sobą, całują 
się, czasem – gdy barierę 

stanowi tylko taśma biało-czer-
wona – poszukują fizycznej bli-
skości. Na zdjęciach widzimy naj-
częściej młodych ludzi, dlatego 
najbardziej wzruszająca jest foto-
grafia pokazująca parę w średnim 
wieku – opis informuje, że są oni 
ze sobą od trzydziestu lat. 

Nasz związek  
by nie przetrwał...
Przedstawione na zdjęciach 
Schmida sceny zapewne rozgry-
wały się przed rokiem także na pol-
sko-czeskiej granicy w Cieszynie i 
Czeskim Cieszynie, przy czym Olza 
zawężała liczbę miejsc, w których 
można się było spotykać. Wiele ty-
godni musiało upłynąć, aby trans-
graniczne pary mogły przebywać 
razem w znacznie bardziej intym-
nych i komfortowych warunkach. 
O wiele trudniejszą sytuację mieli 
jednak partnerzy, których dzieli 
większa odległość, także języko-
wa: więcej niż jedna granica, cza-
sem inny kontynent, różne języ-
ki. Ósmy numer „Mladého světa” 
z 8 kwietnia zamieścił wywiad z 
Michaelą Tomanową, w którym 
opowiada ona o swoim związku z 
Markem, Amerykaninem. W cza-
sie, kiedy loty pomiędzy Czechami 
a Stanami Zjednoczonymi były za-
wieszone, para codziennie prowa-
dziła wideorozmowy, czytała sobie 
nawzajem książki: „Gdybyśmy nie 
mogli każdy dzień pisać i dzwo-
nić do siebie, nasz związek by nie 
przetrwał. Nie potrafię sobie wy-
obrazić, jak to ludzie robili wcze-
śniej, kiedy nie mogli się słyszeć 
lub widzieć, na przykład przez Fa-
ceTime’a”. Utrudnieniem dla To-
manowej był także język – pomimo 
dobrej znajomości angielskiego 
nie zawsze było jej łatwo napisać 
bądź wypowiedzieć wszystko, o 
czym pomyślała. Wie o tym każdy, 
kto znalazł się w dwujęzycznym 
związku partnerskim bądź przyja-
cielskim. 

#LoveIsNotTourism
Ograniczenia w przemieszczaniu 
się, które praktycznie uniemożli-
wiły parom spotkania, przyczyni-
ły się do zainicjowania w czerwcu 
2020 roku międzynarodowej akcji 
Love Is Not Tourism (Miłość nie 
jest turystyką). Na oficjalnej stro-
nie grupy możemy przeczytać, że 
jest to „globalny, oddolny ruch 
mający na celu ponowne połącze-
nie par i rodzin pochodzących z 
dwóch różnych krajów, które zo-
stały przymusowo rozdzielone 
z powodu zakazu podróżowania 
oraz zamknięcia granic w trakcie 
pandemii COVID-19”. Love Is Not 
Tourism zrzesza na Facebooku po-

nad 47  tysięcy członków. Ma tak-
że swoje konta na Twitterze (ok. 
10 000 obserwujących) oraz Insta-
gramie (ok. 7700 obserwujących). 
Można na nich zobaczyć nie tylko 
zdjęcia par i ich historie, ale także 
wpisy dotyczące aktualnej polity-
ki wjazdowej  lub wyjazdowej do/z 
poszczególnych państw w związku 
z kolejnymi falami pandemii.

Dzięki facebookowej grupie 
Love Is Not Tourism Tomanowa 
dowiedziała się, że może przyle-
cieć do Stanów Zjednoczonych 
po dwutygodniowym pobycie w 
państwie, które nie jest – jak stre-
fa Schengen – objęte zakazem 
podróżowania. Razem ze swoim 
przyjacielem wybrała Meksyk, 
gdzie oboje spotkali się jesienią 
ubiegłego roku i po dwóch tygo-
dniach odlecieli do USA. Zanim 
odkryli tę możliwość, w sierpniu 
spotkali się Dubaju – Zjednoczo-
ne Emiraty Arabskie pozwalały na 
przyloty zarówno obywateli Unii 
Europejskiej, jak i Stanów Zjedno-
czonych. 

Miłość nie jest turystyką 
W podobnej sytuacji znalazła się 
studiująca w Holandii na brytyj-
skiej uczelni Polka, Zofia Broen, 
której historię opisała Agnieszka 
Stefaniak-Zubko w sosnowieckim 
wydaniu „Gazety Wyborczej” z 
31 marca. Jeszcze na początku 
marca 2020 roku narzeczonemu 
Zofii udało się przylecieć z USA 
do Polski. W czasie, kiedy spo-
tkania z Samem ograniczały się 
do kontaktów na Zoomie i wspól-

nym oglądaniu seriali, Broen po-
znała na Facebooku wiele kobiet 
w takiej samej sytuacji. Razem 
postanowiły założyć grupę Love 
Is Not Tourism Poland, która ma 
na Facebooku ok. 250 polubień i 
podobną liczbę obserwujących: 
–  Głównym postulatem działa-
czek – pisze dziennikarka – jest 
zwrócenie uwagi, że ci, którzy 
mają najbliższą, najukochańszą 
osobę na drugim kontynencie, po-
winni mieć takie samo prawo spo-
tykać się z nią w okresie pandemii 
jak małżonkowie. – Tu nie chodzi 
o wspólne wakacje, ale o prawo 
do miłości, bycia razem i budo-
wania związku. Oczywiście z za-
chowaniem wszelkich wymogów 
sanitarnych, restrykcji czy testów 
– zaznaczają inicjatorki. Broen do-
maga się od polskich władz takich 
zmian w przepisach, które pozwo-
liłyby osobom w nieformalnych 
związkach się spotykać. Podkre-
śla, że wiele europejskich państw 
dostrzegło już ten problem, mię-
dzy innymi Czechy, Belgia, Dania, 
Francja czy Włochy. Prawdopo-
dobnie wpłynął na to apel wysto-
sowany przez Komisję Europejską 
i opublikowany m.in. na Twitte-
rze 7 sierpnia 2020 roku: „We en-
courage all EU countries to allow 
the entry of unmarried partners 
of EU citizens and residents into 
the EU without a delay”. („Zachę-
camy wszystkie państwa Unii Eu-
ropejskiej do tego, aby umożliwiły 
niezamężnym/nieżonatym part-
nerom obywateli i rezydentów UE 
bezzwłoczny wjazd do UE”).

Oświadczenie  
o związku partnerskim
Na stronie czeskiego Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych można 
znaleźć wzór oświadczenia prze-
znaczonego dla obywateli Czech, 
którzy pozostają w takiej między-
narodowej relacji. Čestné pro-
hlášení o partneském vztahu, 
czyli Oświadczenie pod przysięgą 
o związku partnerskim przygoto-
wano już w drugiej połowie lipca 
2020 roku. Należy do niego dołą-
czyć dokumenty potwierdzające 
stały związek partnerski, np. ofi-
cjalne zaproszenie, wspólne rezer-
wacje hoteli czy wyjazdów sprzed 
okresu pandemii. Niewielu z nas 
przechowuje takie dokumenty 
wirtualne bądź papierowe, dlatego 
wypełnienie tego oświadczenia nie 
jest łatwe. Zawsze jednak można 
coś wymyśleć, kiedy odpowiednie 
przepisy otwierają furtkę. Tym-
czasem polscy politycy co prawda 
podziękowali za zwrócenie uwagi 
na problem, ale do tej pory nie pod-
jęli działań, które ułatwiłyby mię-
dzynarodowym parom spotkania 
w czasie pandemii. Nawet petycja 
polskiej grupy Love Is Not Tourism 
skierowana do prezydenta Andrze-
ja Dudy, zamieszczona na stronie 
Change.org, nie przyniosła żadne-
go rezultatu. Czytamy w niej m.in.: 
„Pragniemy zwrócić się do Rządu 
o rozwiązanie tej kwestii. Wiele 
par zostało rozdzielonych z powo-
du COVID-19 nie mogąc spotkać 
się z bliskimi, nie mogąc być przy 
narodzinach dziecka i nie mogąc 
być na własnym weselu. Uważam, 

że w szczególności teraz pary po-
trzebują siebie najbardziej w tym 
trudnym czasie; w związku z tym 
uprzejmie proszę, aby rząd podjął 
działania w tej sytuacji, podobnie 
jak wiele krajów strefy Schengen 
i krajów europejskich, takich jak: 
Dania, Finlandia, Norwegia, Ho-
landia, Szwajcaria, Austria, Islan-
dia, Czechy i Niemcy, a wkrótce 
Francja. Nie chcemy utknąć na 
granicy, czekając na zgodę Straży 
Granicznej na wjazd do Polski, jak 
sugeruje obecne prawo, ponieważ 
wielu nie może nawet dostać się do 
granicy, aby uzyskać zezwolenie, a 
inni nie mogą ryzykować wydania 
dużych pieniędzy na bilety i hotele 
z szansą na odmowę na granicy”.

Zjawisko Romea i Julii
Zofii i Samowi, podobnie jak Mi-
chaeli i Markowi, pozostają wspól-
ne pobyty w Dubaju i w Meksyku. 
Pod koniec kwietna pojawiła się 
nadzieja na możliwość spotkań 
w Europie – Komisja Europejska 
prawdopodobnie pozwoli na przy-
lot do krajów UE zaszczepionym 
obywatelom USA. Być może jednak 
te utrudnienia – wbrew pozorom 
– pozytywnie wpływają na jakość 
i trwałość związków. Zgodnie z po-
pularną w psychologii społecznej 
koncepcją oporu psychologiczne-
go, w sytuacji, kiedy zostaje nam 
odebrana możliwość decydowania 
o sobie, dokonywania wyborów, 
kierowania własnym życiem, do-
kładamy wszelkich starań, aby tę 
możliwość odzyskać. Najbardziej 
dramatyczną ilustracją tej potrze-
by kontroli jest historia Szekspi-
rowskich bohaterów, Romea i Julii, 
dlatego w literaturze przedmiotu 
ten mechanizm nazywamy jest 
czasami zjawiskiem Romea i Julii. 

Święto miłości
Zdjęcia Rolanda Schmida pokazu-
ją, że nie ma takich granic, których 
by miłość nie mogła pokonać – czy 
to partnerska czy przyjacielska, czy 
heteroseksualna czy homoseksual-
na, czy młoda czy nieco posunięta 
w latach, czy taka, która trwa od 
trzech miesięcy czy od trzydziestu 
lat. Historie obydwu par dają zaś 
nadzieję na szczęśliwe zakończe-
nie, którego tak brakuje w tym pan-
demicznym czasie. A przecież maj 
jest miesiącem miłości. Pierwszego 
maja w Czechach obchodzono nie 
tylko Święto Pracy, ale także święto 
miłości. „Byl pozdní večer – první 
máj/večerní máj – byl lásky čas” – 
pisał przed prawie dwustu laty Ka-
rel Hynek Mácha.  

Aleksandra E. Banot, profesor nad-
zwyczajna w Akademii Techniczno-
-Humanistycznej w Bielsku-Białej. 
Z zawodu polonistka oraz psycho-
lożka. Pochodzi z Cieszyna, mieszka 
w Bielsku-Białej.

P U B L I C Y S T Y K A H I S T O R I A

● Tak jeszcze do niedawna wyglądała polsko-czeska granica. Fot. SZYMON BRANDYS

Rozbitkowie przestworzy. 
Katastrofa polskiego balonu w głębi Rosji
W II RP Polacy odnosili w sporcie balonowym spore sukcesy. Zdarzały się też jednak dramatyczne wypadki. 
W 1936 roku w trakcie zawodów polski balon rozbił się w tajdze na terenie Związku Sowieckiego. Piloci – 
pozbawieni kontaktu ze światem – przez kilka dni przemierzali bezkresne tereny w poszukiwaniu pomocy.

Ośrodek KARTA

Międzynarodowe zawody 
balonowe, których inicja-
torem był amerykański 

milioner James Gordon Bennett, 
cieszyły się w okresie międzywo-
jennym ogromną popularnością. 
Ich start gromadził co roku tłumy 
widzów, a przebieg relacjonowały 
prasa i radio. Zwyciężała załoga, 
której balon przeleciał największą 
odległość – liczoną w linii prostej 
od miejsca startu. Przechodni pu-
char stawał się własnością zwycię-
skiego kraju dopiero po wygraniu 
zawodów w trzech kolejnych la-
tach. Do 1939 roku sztuka ta uda-
ła się Belgii, dwukrotnie Stanom 
Zjednoczonym, a w 1935 roku – Pol-
sce. Zgodnie z tradycją – w kolej-
nym roku zawody rozpoczynały się 
w kraju ubiegłorocznego zwycięz-
cy. W 1936 roku ich gospodarzem 
była Warszawa. 

Dwaj polscy piloci balonowi, 
kapitan Antoni Janusz i porucz-
nik Stanisław Brenk, wyruszyli 30 
sierpnia balonem „LOPP-u” (na-
zwanym na część fundatora – Ligi 
Obrony Przeciwlotniczej i Prze-
ciwgazowej) do walki o zwycięstwo. 
W nocy z 31 sierpnia na 1 września 
przekroczyli granicę polsko-so-
wiecką. Nad ranem doszło do ka-
tastrofy.

Kpt. Antoni Janusz
31 sierpnia – krótko przed godziną 
4.00 docieramy do granicy polskiej 
i po chwili znajdujemy się już nad 
terytorium ZSRR. Pod nami wyra-
stają mgły poranne. Wznoszą się 
wyżej, odrywają od ziemi i prze-
kształcają w obłoki. (...) 

Dotychczas gnębiła nas jedynie 
świadomość nadchodzących za-
burzeń atmosferycznych. Obecnie 
zaczynają się pojawiać pierwsze 
oznaki niepomyślnych zmian. 
Przyszły w postaci najmniej pożą-
danej, bo dookoła balonu poczy-
nają tańczyć pierwsze, z pozoru tak 
niewinne, płatki śniegu. (...)

Opadająca powłoka przybiera 
gruszkowaty kształt. Śnieg na niej 
topnieje. Strugi wody ściekają do 
kosza. Wobec tego zalewu jeste-
śmy zupełnie bezradni. Mniejsza 
zresztą o nas, gorzej, że deszcz nie-
miłosiernie znęca się nad naszymi 
mapami, a szczególnie nad odbior-
nikiem, w którym na skutek wil-
goci powstają zwarcia w bateriach 
i przewodach. Przerywa się więc 
łączność z krajem. Nie usłyszymy 
więcej komunikatów meteorolo-
gicznych i radiowych. (...)

Gwałtowne dotychczas deszcze 
słabną nieco, chwilami nawet usta-
ją. Przyjmujemy to z poczuciem 
wielkiej ulgi. A gdy balon zbliża 
się ku ziemi, nie przeciwdziałamy 
temu, nie mogąc wprost doczekać 
się chwili, kiedy wyjdzie z chmur. 
Jest to przecież dla nas jedyna 
możliwość uchwycenia orientacji. 
Pierwsze szczegóły terenu chwyta-
my z wysokości 400 metrów. Wytę-

żając uwagę, z kompasem 
w ręku stwierdzamy teraz 
kurs. Strzępy niższych 
chmur, sięgających prawie 
tuż nad ziemię, przesuwają 
się ku północy, my nato-
miast idziemy na wysoko-
ści 300 metrów jeszcze kur-
sem N 30° E. 

Już tylko 40 metrów 
dzieli nas od ziemi. Prze-
latujemy prawie nad gło-
wami ludzi, zgrupowanych 
przy moście opodal jakiejś 
wsi. „Kakoj rajon – kakaja 
dieriewnia?” (Jaki rejon, 
jaka wieś?) – pytamy. Nie-
stety odpowiedź ginie w 
poszumie przyziemnego 
wiatru i wśród głośne-
go poszczekiwania psów. 
Mimo wszystko sprzyja 
nam jednak szczęście, bo nagle 
nadlatujemy nad dużą rzekę, na 
wschód zaś od niej widnieją świa-
tła dużego miasta. Moskwa czy też 
Twer? Rzucamy się do rozmokłych 
map, by w kształcie dróg i torów 
znaleźć odpowiedź. Tymczasem 
w chmurach pod nami słyszymy 
turkot pociągu. Idzie on ku nam 
od zachodu. Gdzieś obok toru, po 
autostradzie, z łoskotem mkną 
jakieś niewidzialne dla nas samo-
chody. Tam znów na północ po-
przez lukę w chmurach wyraźnie 
migocą czerwone błyski sygnałów 
kolejowych. Widzimy nawet pociąg 
sunący ku nam od strony zagadko-
wego miasta. A tu czyż nie wyłania 
się z poświaty potężny, rwący się w 
górę masyw zabudowań? Czy to nie 
Kreml? (...)

1 września o godzinie 4.00 nad 
ranem, po dziewięciogodzinnym 
locie w chmurach, wśród nocnej 
szarugi, to znów w bieli gęstej mgły, 
wreszcie oglądamy ziemię. Lecz w 
jakże niezwykłych warunkach. Ni-
gdy jeszcze nie widziałem podob-
nego kotłowiska chmur rwących 
w rozszarpanych kłębach – tam ku 
górze, ówdzie ku dołowi. Porwał 
nas ten szalony wir. Wciąga balon 
ku niebu, to znów zdusza aż po 
wierzchołki drzew. Mkną pod nami 
bagna i lasy, to znów na przemian 
wchłaniają nas obłoki, z których 
nagły poryw wiatru ciska nas na 
jakieś kępy pokryte rdzawożółtym 
sitowiem. Zrzucamy balast i cze-
kamy wyniku. Nerwy napięte do 
ostateczności. W pewnej chwili cu-
dem unikamy zderzenia z ziemią. 
„LOPP” rwie w górę i wydobywa się 
wreszcie z tego niesamowitego kłę-
bowiska. Przychodzi odprężenie. 
W miarę wznoszenia się słabnie 
szum drzew docierający do nas z 
dołu. Niebawem mąci tylko ciszę 
jednostajne bębnienie deszczu o 
powłokę. (...)

Por. Stanisław Brenk
Lecimy dość nisko z szybkością 60 
kilometrów na godzinę. Wysoko-
ściomierz wskazuje od 400 do 500 
metrów. Nagle wśród chmur, tuż 
przed nami, najnieoczekiwaniej 

wyrastają jakieś drzewa. Wichura 
pędzi nas wprost na ścianę lasu, jak 
gdyby zawieszonego w powietrzu. 
Chwytamy, co jest pod ręką, i wyrzu-
camy za burtę worki, butle z tlenem. 
Zanim dostaliśmy się do dalszych 
zapasów balastu zawieszonego po 
zewnętrznej stronie, kosz nasz wali 
już w drzewa łamiące się z łosko-
tem. Gwałtowny wstrząs rzuca nas 
na burtę, która nagle znika gdzieś 
pod nami. Trzymamy się kurczowo 
olinowania, podczas gdy kosz śli-
zga się bokiem po wierzchołkach 
trzeszczących drzew, obalając całe 
pnie, odłamując grube konary. Ude-
rzenie wiatru przygniata powłokę 
balonu i rzuca nią przed nami na 
drzewa. Splot gałęzi tworzy nagle 
przeszkodę wstrzymującą kosz w 
jego oszalałym pędzie. Raptem 
przeszkoda ta puszcza kosz z uwięzi 
i balon porywa nas znowu za sobą, 
w straszliwym rozkołysaniu ciskając 
nami o nowe drzewa, łamiące się jak 
zapałki.

Znów zahamowanie i nowy 
wstrząs. Zwisający kawał drutu za-
czepia się o konary i przez chwilę 
trzyma nas na uwięzi. Butle tleno-
we na skutek wstrząsów urywają 
się ze swych umocowań i przeta-
czają z burty na burtę, obijając się 
o nasze nogi. Jedna z nich wpada 
między nas i wylatuje za burtę. 

Trzask, pękają jakieś hamujące 
nas więzy i znów skok gwałtowny 
w górę i nie mniej szybki spadek 
w dół. Za wszelką cenę staramy się 
oderwać od lasu i wzbić się wyżej. 
Na próżno. Poryw przytłaczającego 
prądu chwyta rozbujany balon i ci-
ska między drzewa. Koniec. Powło-
kę balonu przebija jakiś ostry ko-
nar i rozrywa ją na całej długości. 
Odczuwamy niemal ból fizyczny, 
słysząc przeciągły chrzęst rwącej 
się tkaniny i syk ulatniającego się 
gazu. Rozdarta na trzy części po-
włoka opada, zwisając bezwładnie 
aż ku ziemi. Jeszcze ją podtrzymu-
je sieć zaplątana o konary drzew. 
Kosz walący się w dół zatrzymuje 
się nagle, po czym w miarę opada-
nia powłoki obsuwa się, aż wresz-
cie zawisa na wysokości dwóch 
metrów nad ziemią. Zapanowała 

cisza. Ogarnia nas straszliwe przy-
gnębienie z powodu uczucia zupeł-
nej bezsiły wobec przewagi żywio-
łu, tej siły wyższej, która zniszczyła 
nam balon i zmusiła do przerwania 
lotu. Nie chcemy wprost myśleć o 
utraconych w tak tragiczny spo-
sób możliwościach zwycięstwa. W 
niemej rozpaczy zaciskamy pięści 
i odwracamy oczy, aby nie widzieć 
szarpanej przez wiatr, postrzępio-
nej powłoki. 

 „Poszedł «LOPP» – pójdziemy 
i my!” – oto pierwsza myśl, która 
przelatuje przez głowę kpt. Janu-
sza, z czego zwierza mi się później. 
Mimo wszystko górę bierze poczu-
cie obowiązku, które każe mi od-
stawić barograf i zanotować czas. 
Jest równo godzina 8.00 według 
czasu środkowoeuropejskiego. Do-
piero 8.00 rano!

 Świadomość tak wczesnej pory 
budzi w nas nową falę goryczy, 
żalu i smutnych refleksji. Mieli-
śmy przed sobą co najmniej jeszcze 
osiem godzin lotu. Śmiało mogli-
byśmy lecieć do godziny 15.00, to 
jest do chwili, kiedy ochłodzenie 
się gazu zmniejsza objętość balonu 
i zarazem jego siłę podnośną. Prze-
cież mieliśmy jeszcze około 130 
kilogramów balastu użytecznego 
wraz z butlami tlenowymi i różno-
rakim sprzętem, który w razie po-
trzeby mógłby pójść za burtę. (...)

Pada rzęsisty deszcz. Chmu-
ry pędzą nisko tuż nad konara-
mi drzew, szarpane porywistymi 
tchnieniami wiatru. Otacza nas las 
sosnowy, podszyty kępami mchu, 
wśród których czernieją miejsca-
mi pasma błot i połyskują ciemne 
kałuże stojących wód oraz jaśnieją 
rzadsze skupiska drzew tworzące 
plamy. Wokół nas żadnego śladu 
życia. Moczary i bagna. Słychać tyl-
ko zawodzenie wiatru, szum pusz-
czy i miarowy plusk deszczu ude-
rzającego biczem gęstych kropli w 
bezwładną powierzchnię powłoki 
balonu. Beznadziejny krajobraz 
przytłaczający swą ponurością. 

 Pozostajemy dłuższą chwilę w 
koszu, oszołomieni przebytą kata-
strofą. Wyczerpani dwoma bezsen-
nymi nocami, zziębnięci, przemo-

czeni i senni, milczymy. Byliśmy 
również głodni, lecz w danej chwili 
nie odczuwaliśmy nawet głodu, 
dotkliwie potłuczeni, krwawimy 
kilku lekkimi ranami. (...) 

Postanawiamy wyruszyć w dro-
gę bezzwłocznie. Trzeba zabrać 
wszelką żywność, jaka ocalała. (...) 
Ostatecznie każdy z nas niósł trzy 
worki, łącznej wagi 15 kilogramów. 
Z instrumentów nie zapominamy 
zabrać kwadranta, który później, 
po ukazaniu się słońca, pozwoli 
nam określić nasze położenie geo-
graficzne.

 Około godziny 10.00 jesteśmy go-
towi do marszu. Teraz namyślamy 
się, w którym kierunku zwrócić na-
sze kroki. Jeszcze w toku przygoto-
wań spieramy się, jak długo będzie-
my szukali pomocy. Poglądy nasze 
na tę sprawę są dość rozbieżne. Ja 
wyrażam zdanie, że napotkamy lu-
dzi w ciągu dwóch do trzech dni. 
Kpt. Janusz oblicza marsz do osiedli 
ludzkich na około 10 dni. (...)

Przypominamy sobie, że na krót-
ko przed naszym przymusowym 
lądowaniem przelatywaliśmy nad 
rzeką. Mogła ona być oddalona od 
nas zaledwie o 10 do 15 kilometrów, 
a co najważniejsze, zmierzyliśmy 
wówczas kurs, więc łatwo było do 
niej trafić. Lecieliśmy w kierunku 
północno-zachodnim, należało 
więc teraz iść w przeciwną stronę, 
w kierunku odwrotnym do linii 
lotu... 

Materiał otrzymaliśmy z warszaw-
skiego Ośrodka KARTA, z którym 
redakcja „Głosu” stale współpracuje. 
Za tydzień druga i ostatnia część tej 
opowieści.

● Warszawa, 30 sierpnia 1936. Załoga balonu 
„LOPP” przed startem: kpt. Antoni Janusz (z 
lewej) i por. Stanisław Brenk.

● Warszawa, 30 sierpnia 1936. Balony 
na Polu Mokotowskim przed startem 
zawodów o Puchar Gordona Bennetta. 
Zdjęcia: NAC
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Dojyni i pisani 
Rodzi sie nowy dziyń. Za oknym ptosz-

ki spuściły swój kóncert, zbladły 
gwiozdy na niebie i czornobioły świat 
nocy zaczón sie pomalutku stroić w nie-
śmiałe barwy poranka. A jo siedzym i dzi-
wóm sie na pustóm kartke „papiyru” na 
ekranie kómputera. Dwa tydnie uciykły 
jako woda i już zaś mi trzeba dzisio cosi 
posłać do „Głosu”. I tóż sie pumalutku 
chytóm pisanio. 

Kansi po gróniach ponikierzi owczorze 
też prowie teraz siodajóm przi stróngach, 
kładóm gielety pomiyndzy nogi i ogarnia-
jóm wzrokym koszor pełny owiec. Też sie 
im trzeba chytać roboty. Przeżegnajóm sie 
i zaczynajóm z dojyniym. 

•••
Już je moj, ale trowy latoś jak narazie nima 
wiela. No nie dziwota, dyć aji tu u nas na 
posiónku jeszcze przed trzyma tydniami 
było po kolana śniega. Ponikierzi ale już 
owce pomiyszali i już dojóm. Snodzi aji 
Szczechowicze, kierzi co roku żynóm swój 
kiyrdel z  Ratułowa pod Tatrami aż tu oto 
do Soblówki na Żywiecczyzne, już sóm 
na miejscu. A jak Szczechowicze siedzóm 
pod Rycerzowóm, to już teraz trowa po-
rośnie ganc naisto. Zaczyno sezón pasty-
rski. Od teraz tu u nas aż do Michoła (29. 
9.), a na Słowiokach do Gála (16. 10.) czy 
ponikany aż do Mitra (Demeter 26. 10.), 
bydóm owce dziyrżeć i paść na sałaszach 
i bydóm ich dojić. Teraz już to czy pióntek 
czy świóntek, czy leje czy grzeje bydóm 
musieć owczorze rano, wieczór przi strón-
dze siodać abo dojarke zapinać. Inaczyj to 
nie idzie, bo by sie owce przisuszyły abo 
by sie im aji wymióna mógły zapolić. Przi 
dojyniu owiec nima łorlapu ani maródki. 
Choć sie człowiekowi nie chce, nie czuje 
sie nejlepij, pleca go bolóm abo sie rynke 
oszkapił – marne, dojić trzeba. 

•••
Wczora my mieli dedlajn na oddani pro-
jektów badawczych na dalsze sztyry roki. 
Też żech jedyn podowoł za nasz instytut, 
do kupy z kolegani z uniwersytetów rolni-
czych w Pradze i Nitrze i z Juróm Prokešym 
ze Śmiłowic, hodowcóm owiec mlycznej 
rasy lacaune i miynsnych suffolków. To ci 
zaś było pisanio i wypełnianio wszelijakich 
formularzów o tym, cóż to chcymy badać, 
po co, jak, za wiela, do kiedy, kdo bydzie co 
robił, jak sie przi tym bydymy domówiać, 
kómu sie to przido i czy przi tym nie by-
dymy zwiyrzokóm zbytecznie ubliżać. Do 
kupy to w kóńcu wydało na 67 strónek. I 
tóż sie prziznóm, żech aji kómbinowoł, 
że tym razym zawołóm do redakcji i tyn 
tydziyń sie z  pisanio felietónu wymigóm. 
Dyć przeca pisani to nima dojyni. Naczel-
ny by sie z  tym naisto poradził. W kóńcu 
żech sie ale jakosi zmobilizowoł i tóż teraz 
mozolnie przepuszczóm „owieczki” słów 
przez „strónge“ tekstowego edytora i już 
żech ich tak „podoił” 427. Chciało by to 
jeszcze tak roz tela.

•••
Przi ryncznym dojyniu poradzi jedyn do-
jocz podojić 100 aż 120 owiec na podój. 
Wiyncyj już potym nima dobre, bo rynce 
puchnóm, a dojyni całego kiyrdla też by 
miyło trwać tak do półtorej godziny, nej-
wyżyj dwóch. Owce też sie muszóm mieć 
kiej napaść, a bacza syr zrobić. Przi ma-
szynowym dojyniu w dojarni jedyn pra-
cownik może naroz obsłóżyć aji wiyncyj 

owiec i nie utropi sie tela, ale ponikierzi 
owczorze, kierzi pasóm po starymu na 
górskich posiónkach, wolóm dalij dojić 
ryncznie. Jednak by było utropne po gró-
niach wozić i ustawiać dojarnie i wszeli-
jaki generatory na elektryke a jednak ty 
górski owieczki przeca jyny nie dowajóm 
tak wiela mlyka. Z  wiosny to sóm prze-
ciyntnie tak ze dwie zymftówki na owce 
i podój a potym ku jesiyni coroz to miy-
nij. I tóż takóm owce idzie aji pryndzyj 
wydojić ryncznie niż dojarkóm. Mnie sie 
na ryncznym dojyniu podobo, jak dojo-
cze siedzóm przi stróndze jedyn wedle 
drugigo i wykłodajóm se o kaj czym, ale 
głównie o owcach. Rozprowiajóm też aji 
z nimi. Witajóm sie, chwolóm ich, że kupe 
mlyka dały, abo ponikierej prawióm, że je 
piekno dziada, że doji niewiela, abo że je 
łechciwo i przi dojyniu skocze, i tóż trzeba 
dować pozór, coby nogi do gielety nie za-
moczała. Wspóminajóm, po kierej mamie 
abo aji kierej starce je ta kiero owca, abo 
jakigo miała na wiosne jagnioka. Przez 
to wszycko se zapisujóm i utrwalajóm ty 
imformacje w swoji pamiynci i potym óni 
znajóm swoje owce. A dobry pastyrz swoje 
owce zno. Tak to je zapisane już w Piśmie 
Świyntym.

•••
Czynść tago projektu, co my wczora oddo-
wali, była poświyncóno mierzaniu użyt-
ku owiec i jejich wybiyraniu do dalszej 
hodowli. Ku tymu ich dzisio wszelijako 
macómy, osóndzómy, wożymy, mierzómy 
kiela nadojiły mlyka i z  jakóm zawarto-
ścióm tłuszczu i białka, skenujamy im 
miynśnie czy wymióna ultrasonografami, 
abo aji rachujymy, kiela majóm wajec pa-
sożytów w swoich bobkach. Oto niedowno 
my sie aji nauczyli czytać piyrsze literki 
kodu genetychnego i tóż sie to starómy 
też wykorzystać w selekcji zwiyrzónt. I to 
wszycko potym chybiymy do kómputerów 
i z uwzglyndniyniym tego, w jakim stadzie 
owca żyje, jak je staro, z  kiela jagnioków 
pochodzi, jaki użytek dowała czy dowo jejo 
mama, siostry czy ciotki w porównaniu ze 
sómsiadkami z tego samego kiyrdla i dal-
szych czynników rachujymy wartości ho-
dowlane zwiyrzónt, podle kierych potym 
wybiyrómy rodziców do zpłodzynio dal-
szej generacji. 

A chłopi przi stróndze, kierzi znajóm 
swoje owce, sie ponikiedy podziwajóm na 
jednóm z nich, sióngnóm ji na wiymie, 
zapnóm tyn „kómputer” w swoji głowie i 
powiedzóm: „Tyś je dobro owieczka. Po to-
bie se na rok niechómy jagnioka”.

•••
Ku kóńcu dojynio zwyknóm chodzić abo 
młode owce, kiere sie jeszcze tego kapke 
bojóm abo owce już starsze, co już miynij 
siły i mlyka majóm, abo aji taki ty dziady, 
co sie z  nimi nie idzie dać rady. Mnie też 
już to skłodani słów ku kóńcu pisanio co-
roz gorzij idzie. Myślym, że aji na dzisio 
tego starczy, bo owczorze kansi tam na 
sałaszach też już naisto kóńczóm dojyni. 
Ponikierzi z  nich po wydojyniu ostatnij 
owcy powiedzóm: „Dość, u Boga wiyncyj”. 
Wiedzóm óni, że wiyncyj tego nie nado-
jóm niż to, co im owce spuszczóm i że ju-
tro i pojutru zaś bydóm mógli dojić. Jak sie 
dziwóm na tyn nasz świat, tóż se prawiym, 
że my ludzie też by my se czynśćj mógli 
spómnieć na to stare owczorski porzyka-
dło, coby za sto czy dwiesta roków nasi po-
tómkowie mieli co „dojić“. 

O P I N I E 
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Lalka na Titanicu
Co pandemia koronawirusa ma 

wspólnego ze sprzedażą lalek ero-
tycznych i rojami szarańczy – według 
niepowtarzalnego »Olbrzyma z Lubla-
ny«, czyli turbofilozofa Slavoja Źiźka – 
wszystko”. Trudno oprzeć się książce, 
na której okładce przeczytać można tak 
frapującą zapowiedź. Zwłaszcza, jeśli 
zna się inne pisma słoweńskiego socjo-
loga i tym samym wie się, że stać go na 
uwagi niebanalne. W odróżnieniu od 
wielu do bólu przewidywalnych komen-
tatorów, nigdy do końca nie wiadomo, 
co prestidigitator z Lublany wyciągnie 
akurat z cylindra. Nie zawsze (ba, nawet 
nie często) trzeba się z nim zgadzać, ale 
posłuchać (poczytać) zawsze warto.

I
W jednej ze swych najnowszych książek 
(„Pandemia! 2 Kroniki straconego cza-
su” 2020, polski przekład Jowita Mak-
symowicz-Hamann, Relacja Warszawa 
2021) ten skądinąd niezwykle płodny 
autor zajął się kontekstami pandemii. 
Już tytuły rozdziałów – „Seks w epoce 
dystansu społecznego”, „Bezdotykowa 
przyszłość? Nie dziękuję!” czy „Zgony 
pod palmami” muszą budzić zacieka-
wienie. Za tą prowokacyjną formą kryją 
się jednak próby poszukiwań odpowie-
dzi na pytania bardzo fundamentalne. 
Stawia więc Źiźek socjologiczne i filo-
zoficzne zarazem – pytania. Czy jeste-
śmy libertarianami, którzy odrzucają 
wszystko, co narusza nasze wolności in-
dywidualne? Czy jesteśmy utylitarysta-
mi, gotowymi poświęcić tysiące żyć dla 
ekonomicznego dobrobytu większości? 
Czy jesteśmy zwolennikami autorytary-
zmu, których zdaniem tylko silna kon-
trola i regulacje państwowe mogą nas 
uratować? Czy jesteśmy spirytualistami 
spod znaku New Age, którzy uważają, 
że pandemia to ostrzeżenie od Natury, 
kara za nadmierną eksploatację zaso-
bów naturalnych? Czy może wierzymy, 
że Bóg tylko nas sprawdza i w końcu po-
może nam znaleźć drogę wyjścia? Niech 
nas nie zmyli lekka czasem forma roz-
ważań Żiżka. Mimo niej, nawet zajmując 
się sprawami zda się marginalnymi, nie 
traci z pola widzenia kwestii podstawo-
wych.

II
Do lektury Źiźkowych kronik straco-
nego czasu zachęcam, na pewno nie 
będzie to stracony czas. Teraz jednak 
chciałbym zwrócić uwagę na teksty in-
nego, znacznie bliższego mi niż Źiźek 
autora. Pisał on swoje powieści i eseje 
dawno temu, a przecież mówią o naszej 
rzeczywistości nie mniej niż teksty sło-
weńskiego filozofa. Można się oczywi-
ście zastanawiać, czy sięganie do starej 
publicystyki przybliża nam rozumienie 
współczesności? Odpowiem, że na pew-
no warto, gdy publicystyka ta jest naj-
wyższej próby. Takiej chociażby, jak w 
przypadku Gilbert K. Chestertona. Czy 
coś, co działo się prawie sto lat temu, a 
czemu swoją uwagę poświęcił tak zna-
komity pisarz i eseista jak Chesterton, 
może wzbudzić dzisiaj emocje inne od 
– powiedzmy – antykwarycznych? Otóż 
jak najbardziej może. Decyduje o tym 
jednocześnie i żywy, i refleksyjny styl 
Chestertona, styl, za którym kryje się 
to, co kiedyś zwykło określać się mądro-
ścią, ale nie bez znaczenia jest również 
fakt, że i problemy, z którymi zmagał 
się Chesterton, gdy przyjrzeć się im z 

nieco szerszej perspektywy, nie zmie-
niły się aż tak bardzo. Niekiedy wydaje 
się nawet, że zmienili się tylko aktorzy 
i drugorzędne okoliczności, i że czyta-
jąc Chestertona czytamy o zmaganiach 
z tymi samymi – powiem „uczenie” – 
strukturalnymi problemami co dzisiaj. 
I może tylko nasza małoduszność każe 
nam wierzyć, że mamy od Chestertona 
gorzej, że nasza sytuacja jest trudniej-
sza, bardziej dramatyczna. A tymcza-
sem, gdy bliżej się jej przyjrzeć, to jest 
może tylko raczej bardziej wyrazista. 
Tyle że jej kontury widział Chesterton 
wyraźnie już przed prawie wiekiem. To 
dlatego jego metafory tak bardzo mogą 
być dzisiaj przekonywujące. Przykład...

III
Dla Chestertona tragedia „Titanica” była 
czymś współczesnym, nie filmem z Le-
onardo di Caprio (skądinąd Slavoj Źiźek 
w wielu swoich studiach i esejach odwo-
łuje się do filmów po to, by coś zilustro-
wać, ale i dać sobie pretekst do dalszych 
rozważań) . „Katastrofa Titanica” jest 
zbyt przerażająca, by na jej kanwie two-
rzyć wydumane analogie” – czytamy w 
„Obronie człowieka”. Ale przed jedną z 
nich – podobieństwem „Titanica” i ów-
czesnego społeczeństwa Chesterton nie 
ucieka, uważa ją po prostu za „fakt, cho-
ciaż być może tak pokaźny i jaskrawy, że 
wzrok z trudem go ogarnia”. I dalej pisze 
– „Cała nasza dzisiejsza cywilizacja jest 
niczym »Titanic«. Przypomina »Titani-
ca« w swojej potędze i bezsile, w swoim 
niezatapialnym bezpieczeństwie i rze-
czywistej kruchości”. I dalej czytamy, 
że „rozległy i skomplikowany system 
zabezpieczeń wywoływał u załogi raczej 
gnuśność niż zapobiegliwość”. Choć 
przecież nie zachowano na „Titanicu” 
– „rozsądnych proporcji pomiędzy tym, 
co miało służyć przepychowi i beztro-
sce, a tym, co miało ochraniać w potrze-
bie i desperacji. O wiele za dużo środ-
ków przeznaczono na luksusy, o wiele 
za mało na wypadek katastrofy – zu-
pełnie jak we współczesnym państwie” 
– pisze Chesterton. Nie chcę tu czynić 
z Chestertona proroka współczesności. 
On sam w „Napoleonie z Notting Hill” 
bezlitośnie wykpiwał prognozy takich 
współczesnych mu proroków, jak H. 
G. Wells i wielu innych, pomniejszych. 
Był Chesterton, a jednocześnie powie-
dzieć trzeba – był aż – wnikliwym ana-
litykiem nowoczesnego świata, który 
go otaczał i osaczał. Dostrzegał w nim 
objawy zwyrodnienia, które – jeśli my 
dzisiaj dostrzegamy wyraźniej – to tylko 
dlatego, że zwyrodnienia te zaczynają 
przybierać monstrualne wymiary. Tak, 
dzisiaj nowoczesność niepostrzeżenie 
przeszła w ponowoczesność. A przecież 
wybitny amerykańskich socjolog Daniel 
Bell już kilkadziesiąt lat temu opisywała 
dokonującą się zmianę – już nie idzie o 
to, że „jestem człowiekiem i nic co ludz-
kie nie jest mi obce”, ale o to, że „jestem 
człowiekiem i nic co nieludzkie nie jest 
mi obce”. Pewien współczesny histo-
ryk idei zastanawiał się nie tak dawno 
– „czemu tak wielu ludzi wykształco-
nych i rozumnych tak mocno gardziło 
nowymi formami życia społecznego”. 
Otóż dla czytelnika Chestertona, pro-
blem leży raczej w tym dlaczego tylu 
ludzi wykształconych tak bezrozumnie 
akceptuje każde zwyczaje, dosłownie 
każde – byle były nowe.
 

Dziennik pandemiczny
DEKA-GRA-MERON UŚMIECHÓW

Dzień trzeci – Opowieść szósta
Wiosna w trzech aktach

Z samego rana ktoś wstawił świeże 
kwiaty do wazonu. Duży bukiet 
starannie udekorowany szeroką 

kokardą lekko przed obiadem całkowicie 
obnażył swe pomarańczowe wnętrze. Każdy 
kwiat troszczył się o jak najlepszą pozycję 
względem okna. Promienie słońca stanowią 
bowiem ważne źródło energii, a dla roślin 
ciętych to wręcz błogosławieństwo. Tyle że 
dzięki odpowiednim warunkom kwiaty te 
szybko tracą na wartości, a wartością ich jest 
uroda. Taki paradoks rozkwitu. Przekleń-
stwo chwili w wazonie.

•••
Do samego środka ktoś włożył drewniane 
serce z napisem „Love”. Może i owa dekora-
cja w niczym nie przypomina świeżych kwia-
tów, ale jako jedyna przetrwa i zostanie na 
dłużej, może nawet na zawsze. 

Kwietniowa pogoda jest jak sztuka teatral-
na. Akt pierwszy zawsze jest pełen intryg. 
Wychodząc z domu zachwycam się piękną 
pogodą. Zakładam lekką bluzę, sportowe 
buty i koniecznie czapkę z daszkiem, by 
słońce nie oślepiało mnie za bardzo, a jed-
nak to ono właśnie staje się powodem, dla 
którego pragnę wyjść na zewnątrz. Po chwili 
opuszczam betonowy chodnik i wkraczam 
w przestrzeń naturalnych traw i wszelakich 
roślin. Mam wrażenie, że zieloność za mo-
ment eksploduje, że cały świat stanie się 
zielony i tylko horyzont oddzieli ziemię od 
nieba. Poruszam się powoli, mając nadzie-
ję na jeszcze lepszy kontakt ze świeżością 
barw. Zdejmuję czapkę, by czerpać energię 
umysłem. Oddalam się od domu. Nie czuję 
potrzeby zmiany otoczenia. Tutaj jest do-
brze. Trudno jednoznacznie określić, gdzie 
znajduje się mój dom. Idąc dalej, szukam 
poprzez zapach, dotyk i smak. Powietrze 
smakuje. Łąki pachną. Las odznacza się 
szorstkością drzew, ale to przyjemne uczu-
cie bez skaleczeń. Akt pierwszy przyjmuję 
w całości i nie widzę potrzeby przerywania 
tego spektaklu. W przerwie wkładam do ust 
odrobinę żywicy. Bliski kontakt ze świer-
kiem utrwala we mnie słabość i kruchość 
ludzkiego ciała... Drzewa głową nie przebi-
ję! W ustach przeżuwam. Bursztynowa kul-
ka o nieregularnych kształtach. Leśna guma 
do żucia, odżywcza i smaczna z łatwością 
zakleja wszelkie puste przestrzenie w uzę-
bieniu. Z pewnością minie sporo czasu za-
nim pozbędę się resztek żywicy.

•••

Akt drugi zaczyna się niepozornie – od 
lekkiego załamania pogody. Nie mam po-
wodów do niepokoju. Miejsce, w którym 
jestem, znam dobrze i nie obawiam się kom-
plikacji. Zresztą to tylko nieco chłodniejszy 
podmuch wiatru. Porywisty, spragniony 
nowej przygody. Po długiej zimie musi dać 
upust swej surowości. Spada z samej góry 

i ukrywa się w przełęczy, gdzie towarzyszy 
krystalicznym strumykom. Po drodze pod-
nosi suche liście, żonglując nimi niczym 
zawodowy cyrkowiec. Słyszę ten szum i mu-
zykę wśród drzew. Las staje się monotonny 
i jednolity. Gdzieniegdzie poprzewracane 
pnie i ścięte konary. Istny tor przeszkód. 
Na sam szczyt droga jeszcze długa, a błękit 
nieba przysłoniła szarość młodego cumulo-
nimbusa. Obłoki niczym zagubione rodzeń-

stwo. Podpatrują zachowanie innych, by w 
końcu złapać się za ręce i zaznać spokoju w 
jedności. Tworzą kowadło, gęstą kłębiastą 
zawiesinę. Zwiastowanie deszczu. Co praw-
da jest trochę chłodniej, ale bez przesady. 
Wchodzę w stary owocowy sad. Zapomnia-
ne drzewa posadzone w jednym rzędzie. 
Dawniej to miejsce tętniło życiem. Były tu-
taj dom z kamienia i stodoła. Jest jeszcze 
studnia. Zejście po kamiennych schodach. 
Wąskie, zimne, a na samym dnie źródło wy-
dobywające się z samego wnętrza góry. Na 
portalu wyryta dłutem data 1908. Ponad sto 
lat temu człowiek wyjął odpowiednie narzę-
dzia, by uwiecznić akt odnalezienia wody. 
Z zarośli suchych traw widoczne są funda-
menty kamiennych piwnic, lecz tutaj nie 
ma żadnych znaków. Studnia niczym miło-

sierdzie pozostanie, by dodawać siły spra-
gnionym. Poniżej dostrzegam biel kwiatów 
dzikich wiśni. Kwitną pomimo porywistych 
wiatrów. Kwitną przez moment, krótką 
chwilę. Może już jutro zmiesza się ich nie-
winność z liśćmi w dolinie. Pogoda staje się 
nieznośna. Czuję chłód w palcach i na twa-
rzy. Niestabilność powietrza nie pozwala mi 
zaplanować dalszej wędrówki. Wracam.

•••
Akt trzeci jest przewidywalny. W zasadzie 
wiadomo, co będzie dalej, chociaż niepew-
ność towarzyszy mi do samego końca. Wy-
chodząc z lasu dostrzegam ścianę deszczu. 
Prawdziwy mur niebędący przeszkodą, a 
raczej powodem do przyspieszenia. Wy-
dłużam więc krok. Tętno staje się nieokieł-
znane, jak dziki koń. Kilka godzin temu 
wchodziłem do lasu suchą stopą. Teraz 
droga przypomina górską rzekę. Koleiny 
wypełnione po brzegi wodą. Jeszcze nie 
widać życia. Stwory bagienne pojawią się 
tutaj dopiero za kilka dni. Idąc przetartym 
szlakiem z całą pewnością stwierdzam, że 
jest zimno. Kwietniowa pogoda dla wy-
trwałych. 

Bukiet w pomarańczy z szeroką kokardą 
zamknął się i odwrócił od okna. Tylko drew-
niane serce z widocznym napisem „Love” 
wydaje się być nieporuszone wiosenną aurą i 
chłodem. Ktoś włożył je w sam środek pach-
nącej architektury i pewnie pozostanie tak 
na zawsze. 

Bo Co 

On-line z Kopernikiem

W środę 28 kwietnia uczniowie naszej szkoły mieli możliwość uczest-
niczyć w zajęciach prowadzonych przez edukatorów z Centrum 

Nauki Kopernik w Warszawie. „Nauka dla Ciebie” to wspólny program 
ministra edukacji i nauki oraz Centrum Nauki Kopernik, do którego udało 
nam się zgłosić i zostaliśmy wybrani. Zajęcia były prowadzone w poszcze-
gólnych klasach o następującej tematyce: powietrze (klasy I-II), ciśnienie 
(klasy IV-V), odporność organizmu (klasy IV-V).

Uczestnicy poznali zjawiska naukowe, wykorzystując do tego przedmio-
ty, które zawsze mają „pod ręką”. W ten sposób przekonali się, że naukę 
może praktykować każdy. Dowiedzieli się także, jak działają półkule mag-
deburskie i obserwowali działanie tunelu aerodynamicznego. Klasy czwar-
ta i piąta mogła skorzystać z dwóch proponowanych zajęć z cyklu e-Nauko-
bus.

Zdjęcia znajdują się na naszym profilu facebookowym.
Kinga Sýkorová-Czakon, Szkoła Podstawowa i Przedszkole z 

Polskim Językiem Nauczania w Orłowej

Michoł
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S P O R T 
W SKRÓCIE

Weronika Nowakowska, 
polska biathlonistka w oczekiwaniu na igrzyska w Pjongczangu

W I E Ś C I  P O L O N I J N E

PIĄTEK 7 MAJA 

6.00 Polonia 24 6.30 Leśniczówka 
(s.) 6.55 Wojciech Cejrowski - boso 
przez świat. Peru 7.30 Pytanie na 
śniadanie - pobudka 7.55 Pytanie 
na śniadanie 10.40 Panorama kraj 
10.50 Pytanie na śniadanie 11.20 
Przepis na dziś. Skrzydełka w sosie 
barbecue 11.30 Na sygnale. Zrzą-
dzenie losu (s.) 12.00 Wiadomości 
12.15 Wilnoteka 12.35 M jak miłość 
(s.) 14.15 Tego się nie wytnie 15.35 
Czas pieniądza. Bankowość cen-
tralna w Polsce 15.55 Bajki naszych 
rodziców. Bajki Bolka i Lolka 16.10 
Bajki naszych rodziców. Reksio 
16.30 Rodzinka.pl. Jesienny blues 
17.00 Teleexpress 17.20 Stacja inno-
wacja 17.35 Poland in Undiscovered. 
Opatów 17.55 Gra słów. Krzyżówka 
(teleturniej) 18.25 Na sygnale. Zrzą-
dzenie losu 18.50 Polonia Express 
19.10 Olá Polônia 19.30 Wiadomo-
ści, sport, pogoda 20.15 Na dobre i 
na złe (s.) 21.15 Kabaret. Supershow 
Dwójki. Czas wolny 22.05 Polonia 
24 22.35 Noce i dnie. Rodzimy się, 
umieramy, a życia wciąż wystarcza... 
23.30 Gwiazdozbiór TVP Rozryw-
ka. Włodzimierz Korcz. 

SOBOTA 8 MAJA 

6.00 Polonia 24 6.30 Stacja inno-
wacja 6.45 Turystyczna jazda 7.00 
Barwy szczęścia (s.) 7.55 Pytanie na 
śniadanie 11.25 Nela Mała Repor-
terka. W krainie kobiet o długich 
szyjach 11.45 W krainie baśni. Zna-
chorka i strażnik lasu 12.15 Powroty 
(mag.) 12.35 Na dobre i na złe (s.) 
13.30 The Voice Kids 3. Przesłucha-
nia w ciemno 15.30 Okrasa łamie 
przepisy. Na polskim transatlanty-
ku 16.00 Kulturalni PL 17.00 Te-
leexpress 17.20 M jak miłość (s.) 
18.10 Szansa na sukces. Opole 2021 
2 19.10 Kabaretowe Naj. Piosenki ka-
baretowe na maj 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Sprawiedliwi. 
Kto ratuje jedno życie... 21.10 Sana-
torium miłości 3 22.05 Lekcje pana 
Kuki 23.45 W rytmie disco. Krzysz-
tof Jaryczewski. 

NIEDZIELA 9 MAJA 

6.00 Hity wszech czasów 7.00 Bar-
wy szczęścia (s.) 7.25 Ja gorę! 8.00 
Kino retro. Fredek uszczęśliwia świat 
9.30 Ziarno. Nigdy się nie podawaj 
10.00 Transmisja z mszy świętej na 
uroczystość św. Stanisława, biskupa 
i męczennika, patrona Polski 11.50 
Między ziemią a niebem 12.00 Re-
gina Coeli 12.15 Między ziemią a 
niebem 12.50 Via Dolorosa - Droga 
Zbawienia 14.05 Jan Serce. Pieszczo-
ty 15.15 Kabaret. Supershow Dwójki. 
Czas wolny 16.05 Leśniczówka (s.) 
17.00 Teleexpress 17.20 M jak miłość 
(s.) 18.15 Kabaretomaniacy 19.10 
Lajk! 19.30 Wiadomości, sport, pogo-
da 20.20 Osiecka 21.15 Badyle 22.15 
Program rozrywkowy 23.20 Szlak 
nadziei. 

PONIEDZIAŁEK 10 MAJA 

6.00 Mistrzowie. Irena Szewińska 
6.30 Ksiądz pułkownik 6.55 Rok 
1981. Kalendarium 7.00 To je Boro-
wicz. Podróże ze smakiem 7.30 Py-
tanie na śniadanie - pobudka 7.55 
Pytanie na śniadanie 10.40 Panora-
ma kraj 10.50 Pytanie na śniadanie 
11.20 Przepis na dziś. Babeczki z tru-
skawkami 1.30 Barwy szczęścia (s.) 
12.00 Wiadomości 12.15 W obiekty-
wie Polonii. Wschód 12.35 Sprawie-

dliwi. Kto ratuje jedno życie... 13.25 
Osiecka 14.20 Kulturalni PL 15.20 
Badyle 16.15 Na koniec smaku i jesz-
cze dalej. Augustyn w Egipcie 16.30 
Rodzinka.pl. Boscy u doktora (s.) 
17.00 Teleexpress 17.20 Słownik pol-
sko@polski 17.50 Barwy szczęścia 
(s.) 18.20 Powroty 18.40 Alert Covid 
19.00 Msza święta w intencji ofiar 
katastrofy smoleńskiej 20.15 Wiado-
mości, sport, pogoda 21.05 Parada 
oszustów. Jaguar 1936 22.05 Polonia 
24 22.35 Film dokumentalny 23.30 
Kasta. Bójka (s.). 

WTOREK 11 MAJA 

6.00 Polonia 24 6.30 Pożyteczni.pl 
7.00 Okrasa łamie przepisy. Ryby 
na przednówku 7.30 Pytanie na 
śniadanie - pobudka 10.40 Panora-
ma kraj 10.45 Pytanie na śniadanie 
11.20 Przepis na dziś. Kotlety z pie-
czonymi warzywami 11.30 Barwy 
szczęścia (s.) 12.00 Wiadomości 
12.15 Stacja innowacja 12.35 Parada 
oszustów. Mistrz zawsze traci 14.25 
Film dokumentalny 15.20 Prywatne 
życie zwierząt 5. Dzioby 15.50 Przy-
jaciele Misia i Margolci 16.10 Mar-
golcia i Miś zapraszają dziś 16.30 
Rodzinka.pl (s.) 17.00 Teleexpress 
17.20 Zakochaj się w Polsce. Łazien-
ki Królewskie 17.50 Gra słów. Krzy-
żówka (teleturniej) 18.20 Barwy 
szczęścia (s.) 18.50 Nad Niemnem 
19.10 Studio Lwów 19.30 Wiado-
mości, sport, pogoda 20.20 Ojciec 
Mateusz. Róża (s.) 22.05 Polonia 24 
22.35 Warto rozmawiać 23.30 Ka-
sta. Naciągacz (s.). 

ŚRODA 12 MAJA 

6.00 Polonia 24 6.30 Korona królów 
7.00 Rączka gotuje 7.30 Pytanie na 
śniadanie - pobudka 7.55 Pytanie 
na śniadanie 10.40 Panorama kraj 
10.50 Pytanie na śniadanie 11.20 
Przepis na dziś. Wafle kokosowe 
11.30 Barwy szczęścia (s.) 12.00 Wia-
domości 12.15 Nad Niemnem 12.35 
Ojciec Mateusz. Róża (s.) 14.20 Szlak 
nadziei 15.25 Ozdrowieńcy 15.50 
Animowanki. Kacperiada 16.10 Nela 
Mała Reporterka. W krainie kobiet 
o długich szyjach 16.30 Rodzinka.
pl (s.) 17.00 Teleexpress 17.20 Moje 
sekrety. Jadwiga Barańska 17.50 Gra 
słów. Krzyżówka (teleturniej) 18.20 
Barwy szczęścia (s.) 18.50 Kierunek 
Zachód 19.10 Magazyn z Wysp 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 
Ranczo 3. Złoty deszcz (s.) 22.05 Po-
lonia 24 22.35 Izrael zaczął się w Pol-
sce 23.30 Kasta. Klauzula (s.) 0.00 
Focus on Poland. 

CZWARTEK 13 MAJA 

6.00 Polonia 24 6.30 Korona kró-
lów 7.00 W kotle historii. Noc listo-
padowa. Powstańcy i kucharze 7.30 
Pytanie na śniadanie – pobudka 
10.40 Panorama kraj 10.50 Pytanie 
na śniadanie 11.20 Przepis na dziś. 
Muffinki cytrynowe 11.30 Barwy 
szczęścia (s.) 12.00 Wiadomości 
12.15 Studio Lwów 12.35 Ranczo 3. 
Złoty deszcz (s.) 14.20 Izrael zaczął 
się w Polsce 15.20 Dookoła Bałtyku 
(mag.) 15.50 Al-chemik. Znikający 
tusz 16.05 Nieziemscy. Najkomicz-
niejsza kolekcja 16.20 Licz na Wik-
tora. Cyfra 16.30 Rodzinka.pl. Pra-
ca, dom, kanapki 17.00 Teleexpress 
17.20 Czas pieniądza 17.35 Mówimy 
po polsku. Jak dobrze zapytać o dro-
gę 17.50 Gra słów. Krzyżówka (tele-
turniej) 18.20 Barwy szczęścia (s.) 
18.50 Wilnoteka 19.10 W obiektywie 
Polonii. Wschód 19.30 Wiadomo-
ści 20.00 Modlę się i przebaczam 
20.55 Notacje. Kazimiera Kwieciń-
ska. Mój wujek Karol Wojtyła 21.10 
PitBull 22.05 Polonia 24 22.35 Oca-
leni 23.30 Kasta. Martwa natura (s.) 
0.00 Focus on Poland. 

Osiecka 
Niedziela 9 maja, godz. 20.20 

Album z okazji 2 i 3 maja
Prowadzący grupę „Polska Szkoła 

Wirtualna na Litwie” na Facebo-
oku, nauczyciele Krystyna Masalska 
i Anna Pawiłowicz-Janczys, z okazji 
2 i 3 maja opublikowali świąteczny 
album. To podsumowanie wirtu-
alnej wystawy „Kto ty jesteś? Polak 
mały. Jaki znak twój? Orzeł biały”, 
która miała miejsce dokładnie rok 
temu.

To już drugi raz, gdy majowy okres 
świąteczny zmuszeni byliśmy spę-
dzić zdalnie. Stawia to tym ważniej-
sze zadanie przed organizatorkami, 
aby zagospodarować luki powstałe 
przez ograniczenia pandemiczne. 
Pomysłodawczynią projektu była 
Krystyna Masalska, starszy nauczy-
ciel historii Gimnazjum im. św. Ra-
fała Kalinowskiego w Niemieżu. 
Realizatorem wspomniana grupa na 
Facebooku oraz jej administrator.

– W tym roku zrodził się pomysł, 
aby zdjęcia, które były zamieszczane 
u nas w grupie w ramach tej wysta-
wy, przedstawić w innej formie, w 
formie albumu. Z chęcią dołączyłam 
do realizacji tego pomysłu, który po-
służył do uczczenia Dnia Polonii i 
Polaków za Granicą, Dnia Flagi Rze-
czypospolitej Polskiej oraz Święta 
Konstytucji 3 Maja trochę w innym 
formacie — w rozmowie z „Kurierem 

Wileńskim” zazna-
czyła administrator 
grupy, pedagog spe-
cjalny Anna Pawiło-
wicz-Janczys. – Po 
otrzymaniu zgody 
na publikację zdjęć, 
wystartowaliśmy z 
albumem w wersji pa-
pierowej – precyzuje 
współorganizatorka.

Idea utworzenia takiego albu-
mu przyszła nagle – mimo to, jak 
twierdzą organizatorzy, szczegóły 
były przemyślane. Album to dzie-
ło współpracy wielu osób. – Pomysł 
zrodził się spontanicznie, ale rów-
nież był przemyślany co do szcze-
gółów. Zaczynając od zebrania zgód 
na publikację zdjęć, przez korespon-
dencję z przygotowującymi cytaty do 
albumu, pracę edytorską, aż po jego 
wydanie (proces zamawiania) oraz 
prezentację wideo-albumu – wyja-
śnia Pawiłowicz-Janczys. Papierowe 
wydanie albumu powstało własnym 
sumptem organizatorów. Prezenta-
cja wirtualna jest dostępna na grupie 
Polska Szkoła Wirtualna na Litwie na 
Facebooku.

Inicjatorzy i organizatorzy albumu 
wcześniej mogli szczycić się pomyśl-
nym projektem „MEW@  – młodzie-

żowa. Edukacyjna. Wirtualna @lter-
natywa”. Projekt miał wykorzystać 
potencjał technologii pozwalających 
na zdalny kontakt i połączyć polskie 
szkoły z kilku krajów.

W ten sposób uczniowie mogli 
poznać nie tylko tradycje i kulturę 
w innych szerokościach geogra-
ficznych, ale także poznać koloryt 
wewnętrzny kultury polskiej. Gwa-
ry, potrawy regionalne, różnice w 
popkulturze — to wszystko będzie 
rezonowało u uczniów w najbliż-
szych latach.

– Okazało się, że ten projekt fi-
nansowo był samowystarczalny. 
Potrzebny był wysiłek, czas i chęci. 
Przede wszystkim patriotyzm, któ-
rym chcieliśmy się dzielić na odle-
głość – mówiła o projekcie koordy-
natorka Krystyna Masalska.

„Kurier Wileński”/LITWA

● Album jest podsumowaniem zeszło-
rocznej wirtualnej wystawy. Fot. ARC

Nie żyje  
Emilia Chmielowa
Emilia Chmielowa, wieloletnia 

prezes Federacji Organizacji 
Polskich na Ukrainie, zmarła 

w wieku 72 lat. Odeszła we wtorek, 27 
kwietnia, po długiej i ciężkiej choro-
bie. Urodzona we Lwowie całe życie 
była wierna temu miastu. Z jej odej-
ściem skończyła się pewna epoka.

We Lwowie ukończyła studia w 
Akademii Wychowania Fizyczne-
go, była zawodniczką w pływaniu i 
trenerką. Później zaangażowała się 
na rzecz zachowania i odrodzenia 
polskości na terenie całej Ukrainy. 
Była współzałożycielką i prezesem 
Federacji Organizacji Polskich na 
Ukrainie powstałej w 1991 roku, 
zrzeszającej 18 tysięcy Polaków i 
osób polskiego pochodzenia w 134 
organizacjach. Emilia Chmielowa 
odegrała ogromną rolę w procesie 
odrodzenia i krzewienia polskości 
na Ukrainie. Była osobą wyjątkową 
– słynęła z energii i charyzmy. Jak 
sama twierdziła, zahartował ją wła-
śnie sport. Nie skupiała się na sobie, 
zawsze mówiła o innych. Wielu oso-
bom pomagała, choć sama mieszka-
ła w skromnych warunkach. Lubiła 
młodzież, starała się promować mło-
de i zdolne osoby.

Emilia Chmielowa w ciągu wie-
lu lat pełniła funkcję członka Rady 
Konsultacyjnej Domu Polskiego we 
Lwowie, sekretarza Europejskiej 
Unii Wspólnot Polonijnych oraz 
wiceprzewodniczącej Rady Polonii 
Świata. Była również członkiem Po-
lonijnej Rady Konsultacyjnej przy 
Marszałku Senatu RP.

Promowała kulturę polską, m.in. 
zainicjowała Festiwale Kultury Pol-
skiej na Ukrainie. Działała na rzecz 
szkolnictwa polskiego na tych tere-
nach. Była współzałożycielką Zjed-
noczenia Nauczycieli Polskich na 
Ukrainie i członkiem zarządu Ogól-
noukraińskiego Koordynacyjno-Me-
todycznego Centrum Nauczania Ję-
zyka i Kultury Polskiej na Ukrainie.

Stałym obszarem jej działania była 
promocja kultury polskiej. Znaczą-
cym przykładem tego jest m.in. orga-
nizowanie Festiwali Kultury Polskiej 
na Ukrainie. Szczególnie cennym 
dorobkiem Emilii Chmielowej są mię-
dzynarodowe konferencje naukowe, 
zainicjowane i realizowane wyprawy 
badawcze po Ukrainie. Wielką wagę 
przywiązywała do pracy z młodzieżą, 
organizując konkursy recytatorskie, 
młodzieżowe rajdy turystyczne, za-

wody sportowe. 
Dzięki jej stara-
niom powstały 
Domy Polskie w 
Żytomierzu i Ki-
jowie.

P r o m o w a ł a 
polskie zespoły 
teatralne i folklo-
rystyczne z Ukra-
iny, szczególnym 
s e n t y m e n t e m 
darzyła Festiwal 
Kultury Kreso-
wej w Mrągowie. 
Dzięki jej inicja-
tywie powstało 
Polsko-Krymsko-

Tatarsko-Żydowsko-Ukraińskie Mię-
dzyreligijne Seminarium Młodzieży 
„Arka” oraz wiele innych inicjatyw 
służących dialogowi między Polaka-
mi i Ukraińcami. Wiele trudu włożyła 
wraz z Zarządem FOPnU w walkę o 
przyjęcie Ustawy RP o Karcie Polaka.

W uznaniu zasług za swą dzia-
łalność Emilia Chmielowa została 
odznaczona m.in. Krzyżem Koman-
dorskim Orderu Odrodzenia Polski, 
Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi 
Rzeczypospolitej Polskiej, Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczy-
pospolitej Polskiej oraz wieloma me-
dalami i odznakami honorowymi.

Msza święta w intencji zmarłej 
Emilii Chmielowej odbyła się w Kate-
drze Lwowskiej. Prezes FOP na Ukra-
inie została pochowana na Cmenta-
rzu Łyczakowskim.

„Kurier Galicyjski”/UKRAINA

● Emilia Chmielowa. 
Fot. ARC

Koronawirus prowadzi 2:0
W „Głosie”, a wcześniej w 

„Głosie Ludu” od zawsze 
referowaliśmy nie tylko o profe-
sjonalnym sporcie. Na celowniku 
znajdowały się w pierwszym rzę-
dzie rozgrywki amatorskie i to na 
wszystkich szczeblach, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem najpopu-
larniejszego sportu planety, piłki 
nożnej. Niestety również tej wiosny 
nie doczekamy się rozstrzygnięcia 
amatorskiego sezonu.

W tym tygodniu Piłkarska Aso-
cjacja RC (FAČR) definitywnie 
przekreśliła szansę na dokończe-
nie piłkarskiego sezonu 2020/2021. 
Koronawirus prowadzi w tym nie-
równym meczu 2:0 – to bowiem już 
drugi sezon, który został z powodu 
pandemii przerwany, a następnie 
anulowany. Według nowych reguł 
gry, ustalonych latem ubiegłego 
roku, aktualna kolejność drużyn w 
tabeli w przypadku niedokończo-
nego sezonu jest zobowiązująca 
tylko w razie zaliczenia co najmniej 
połowy zaplanowanych spotkań. W 
tłumaczeniu na prosty język kibica 
– również ten sezon został spisany 
na straty, z czego radują się kluby w 
strefach spadkowych, ale już mniej 
te drużyny, które rozpoczynały 
rozgrywki z dużymi ambicjami. 

– Nawet w najgorszym śnie nie 
przypuszczałem, że powtórzy się 

scenariusz z ubiegłej wiosny i że 
znów nie dokończymy sezonu – po-
wiedział w rozmowie z „Głosem” 
Bronisław Schimke, menedżer szó-
stoligowej Slavii Orłowa oraz se-
kretarz Karwińskiego Powiatowego 
Związku Piłki Nożnej. Slavia, która 
od dwóch sezonów bezskutecznie 
próbuje wrócić do piątej ligi, należy 
do grupy klubów mocno rozczaro-
wanych werdyktem FAČR. Z dużymi 
ambicjami rozpoczynali rozgrywki 
2020/2021 również czwartoligo-
wi piłkarze FK Bospor Bogumin. 
Zanim w październiku zgaszono 
przysłowiowe światło, podopieczni 
Martina Špički plasowali się w tabeli 
dywizyjnej grupy F tuż za prowadzą-
cymi rezerwami Karwiny. W klubie 
do końca wierzyli w pomyślne do-
kończenie sezonu, wielkie nadzieje 
wiązano m.in. z powrotem snajpe-
ra Jakuba Padýcha, który w marcu 
wrócił do klubu z nieudanych woja-
ży w trzecioligowym Hulczynie. – W 
trzeciej lidze z powodu pandemii 
nie zaliczyłem udanego sezonu, na-
stawiam się więc na restart w Bogu-
minie, w którym przeżyłem piękne 
chwile – mówił Padých w marcu 
tego roku. Teraz nie tylko on, ale 
cała drużyna spisała świetnie się za-
powiadający sezon na straty. 

Pozostając jeszcze w temacie 
czwartej najwyższej klasy rozgry-

wek, warto nadmienić, że w niektó-
rych klubach we wtorek otworzono 
szampana. Stało się tak chociażby 
w Herzmanicach, które w paździer-
niku zamykały stawkę dywizyjnej 
grupy F. – Nie ukrywam, że anu-
lowanie sezonu skwitowałem z za-
dowoleniem – stwierdził Jaroslav 
Mlčoch, trener ostrawskiej druży-
ny. W Śląskiej Ostrawie czwarta 
liga pozostanie więc również w se-
zonie 2021/2022. Nie licząc Banika 
Ostrawa, który swoje domowe me-
cze rozgrywa w morawskiej części 
miasta, w Witkowicach, Herzma-
nice są najpopularniejszym klu-
bem na prawym brzegu Ostrawi-
cy, a Jaroslav Mlčoch okrzyknięty 
„ostrawskim Mourinho“ cieszy się 
w klubie dużą estymą.  

W piątej lidze (oficjalna nazwa 
brzmi Mistrzostwa Województwa) 
udało się rozegrać tylko 11 kolejek. 
Wcześniejsze zakończenie sezonu, 
które nie wpłynie na losy zespołów 
w tabeli, przyjęto z zadowoleniem 
m.in. w Czeskim Cieszynie i Loko-
motywie Piotrowice. Obie nasze 
drużyny od sierpnia do połowy 
października borykały się ze słabą 
formą i co tu ukrywać, o sezonie 
2020/2021 wolą szybko zapomnieć. 
Petr Bajtek, sekretarz FK Czeski 
Cieszyn, nie wyklucza zorganizo-
wania w maju lub czerwcu turnieju 
piłkarskiego z udziałem wszyst-
kich czeskocieszyńskich drużyn, 
włącznie z miejscowym zespołem 
kobiecym.

– Trzeba coś robić, bo ta przerwa 
trwała zbyt długo. Jeśli warunki 
epidemiczne pozwolą, chcemy 
zorganizować duży turniej piłkar-
ski, chociażby w ramach Święta 
Trzech Braci – powiedział „Głoso-
wi”. – W lockdownie najbardziej 
ucierpiały dzieci. Nie rozumiem, 
dlaczego nie można było przy-
najmniej pozwolić na powrót do 
sportu najmłodszym kategoriom. 
Skądinąd w Polsce amatorskie roz-
grywki nie zostały zamrożone, ale 
trwają w najlepsze, oczywiście bez 
kibiców. Jednak to zawsze lepszy 
wariant, niż stadiony zamknięte 
na głucho i dzieci spędzające cały 
dzień przed komputerem – pod-
kreślił Bajtek.  (jb)

50
procent zaplanowanych meczów 
trzeba było rozegrać w całym sezonie, 
żeby rozgrywki można było zamknąć 
według oficjalnego klucza – z wyłonie-
niem awansowiczów i spadkowiczów. 
Tego wariantu niestety nie udało się 
zrealizować

● To drugi z rzędu sezon, który amatorzy spisali na straty. Fot. pixabay

Banik w finale 
ekstraligi
Plan minimum został spełniony. Piłkarze ręczni Banika Karwina pokonali w czwartym 
półfinałowym meczu play off zespół Lowosic 32:28, świętując na parkiecie rywala awans 
do finału Strabag Rail Ekstraligi. O złoty medal podopieczni trenera Michala Brůny 
powalczą ze zwycięzcą duetu Talent Pilzno – Dukla Praga. 

Janusz Bittmar

Karwiniacy serię z Lowosi-
cami zamknęli w środę, 
wygrywając wyjazdowe 

spotkanie bez większych kłopo-
tów. Usterki w grze ekipy Michala 
Brůny pojawiły się tylko na wstę-
pie pierwszej połowy, a wynikały 
raczej z braku koncentracji, niż 
braków taktycznych. – W pierwszej 
odsłonie spotkania zagraliśmy po-
niżej oczekiwań, ale na całe szczę-
ście gospodarze nie wypracowali 
sobie komfortowej zaliczki. Wręcz 
przeciwnie, udało nam się zremi-
sować pierwszą połowę, a w drugiej 
wrócić do stylu gry, z którym nam 
najbardziej do twarzy – stwierdził 
Michal Brůna.

Czwarty pojedynek w ramach 
półfinałowej serii odbył się po 
przerwie zarezerwowanej dla me-
czów reprezentacji RC w elimina-
cjach do mistrzostw Europy 2022.

– Z tygodniową przerwą upo-
raliśmy się znakomicie. Nie mia-
ła ona wpływu na formę zespołu 

– zaznaczył Brůna. 
Można dodać, wręcz 
przeciwnie, albowiem 
reprezentanci wywo-
dzący się z karwiń-
skiego zespołu wrócili 
nad Olzę w dobrych 
humorach, podbu-
dowanych awansem 
drużyny narodowej 
do finałowego tur-
nieju w 2022 roku. W 
meczu z Lowosicami 
apetyt strzelecki nie 
opuścił najlepszego 
snajpera Banika, Voj-
těcha Patzela (6), w 
ataku świetnie radzili 
sobie również Domi-
nik Solák (6) i Ondřej 
Skalický (4). Szybkie 
ataki lewą stroną boiska z wyko-
rzystaniem 22-letniego Skalickiego 
należą do klasycznych momentów 
całego sezonu, podobnie jak ostre 
wejścia Patzela z pozycji rozgrywa-
jącego, zakończone celnymi ude-
rzeniami pod poprzeczkę. 

Szczypiorniści Banika Karwina 
od piątku trenują już pod kątem 
finałowej walki. Pozostała tylko 
jedna niewiadoma: czy w walce o 
złoto podopieczni Michala Brůny 
zmierzą się z Talentem Pilzno czy 
też z Duklą Praga. – Na tym eta-

pie rozgrywek każdy przeciwnik 
jest groźny. Znamy się na wylot 
zarówno z Duklą, jak też z Pilz-
nem, zapowiada się więc zacięty 
finał bez względu na to, z którym 
zespołem zagramy – podkreślił 
Brůna.  

4. PÓŁFINAŁ EKSTRALIGI

LOWOSICE –  
KARWINA 28:32
Do przerwy: 14:14. Karwina: Mokroš, Marjanović 
– Nedoma 6, Skalický 4, S. Mlotek 3, Patzel 6, Solák 
6, Urbański 1, Růža 2, Nantl, Jan Užek 2, Gromyko 
1, Franc 1, Plaček, Noworyta, Široký. Stan serii: 1:3.

● Szczypiorniści Banika Karwina świętu-
ją awans do finału ekstraligi. 
Fot. hazenalovosice

MAZANEC ZOSTAŁ STALOWNIKIEM. 
Jeszcze nie umilkły echa złotego suk-
cesu hokeistów Stalowników Trzyniec, 
trzeciego w klubowej historii, a dział 
sportowy podbeskidzkiego ekstraligow-
ca melduje nowe wzmocnienia. Do no-
wych twarzy w drużynie należy 30-letni 
bramkarz Marek Mazanec, który pod 
Jaworowy trafił z Hradca Kralowej. 
Mazanec dołączył w Trzyńcu do dwójki 
Ondřej Kacetl, Jakub Štěpánek. 
ZMARŁ JERZY LECHOWSKI. Smutna 
wiadomość napłynęła z Warszawy. W 
wieku 92 lat zmarł Jerzy Lechowski, 
były dziennikarz „Przeglądu Sporto-
wego”, „Piłki Nożnej”, a także działacz 
Polskiego Związku Piłki Nożnej. O 
śmierci zasłużonego dziennikarza poin-
formował PZPN. – Polski Związek Piłki 
Nożnej z głębokim smutkiem i żalem 
przyjął wiadomość o śmierci Jerzego 
Lechowskiego, wybitnego dziennikarza, 
byłego sekretarza, kierownika Wydziału 
Szkolenia i wiceprezesa PZPN ds. spor-
towych, Honorowego Członka PZPN, 
a także Honorowego Prezesa Klubu 
Seniora – czytamy w notatce prasowej. 
Lechowski w 1988 roku został odzna-
czony Krzyżem Kawalerskim, a dzie-
więć lat później Krzyżem Oficerskim 
Orderu Odrodzenia Polski.
FIBAK: NIE BOJĘ SIĘ TEGO MÓWIĆ 
GŁOŚNO. Wojciech Fibak, były znako-
mity polski tenisista, skomplementował 
Igę Świątek, wróżąc pierwszej polskiej 
rakiecie oszałamiającą karierę. – Mamy 
jedną z najlepszych tenisistek na świe-
cie. Wydawało się, że po Agnieszce 
Radwańskiej będzie pustka, a tutaj 
mamy taką piękną niespodziankę 
zarówno w postawie, jak i w grze Igi 
Świątek. Ona śmiało może mierzyć w 
numer jeden w rankingu. Wierzę w to, 
że zastąpi Serenę Williams. Nie boję się 
tego mówić głośno.  (jb)
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CO NA ANTENIE

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

CO W TERENIE

LESZNA DOLNA – MK PZKO za-
prasza chętnych  w piątek  7. 5. o 
godz. 17.00 do wspólnego złożenia  
kwiatów  przy pomniku poległych 
w czasie II wojny światowej, zbiór-
ka koło Domu PZKO. Od  godz. 
16.00 w tym samym dniu w ramach  
„otwartych drzwi” zapraszamy do 
zwiedzania  niedawno wyremon-
towanych pomieszczeń w Domu 
PZKO. Po powrocie można od godz. 
17.30 kontynuować zwiedzanie do 
godz. 19.00. Przypominamy: ma-
seczki obowiązkowe.
 MK PZKO podaje do wiado-
mości, że przygotowuje wakacyj-
ne, półkolonie polskojęzyczne w 
Domu PZKO.  Są zaplanowane dwa 
terminy.  Pierwszy w dniach 5. 
7.- 9. 7.  i drugi w dniach  12. 7.-16. 
7.  Wstępnie chcemy przygotować 
rozeznanie, ilu będzie chętnych 
uczestników w wieku od 6 do 12 
lat. Zapewniamy opiekę od godz. 
8.00-16.00, 3x wyżywienie, napoje, 
ciekawy program. W razie potrzeby 
zapewnimy testy antycowidowe 
dla dzieci  i prowadzących. Koszty 
kolonii wynoszą  (tak jak w latach 
poprzednich) 1350 kc od osoby. 
Kolonie odbędą się, jeżeli władze 
naszego państwa poluzują obo-
strzenia antycowidowe i pozwolą 
organizować obozy i kolonie. Bliż-
szych informacji udzieli telefonicz-
nie Renata Szkucik, nr tel. 604 145 
436. Zapraszamy, mamy długolet-

nie doświadczenie i dużo zadowo-
lonych dzieci i ich rodziców.
PTTS „BŚ” – na 8. 5. mieliśmy za-
planowany dalszy ciąg poznawania 
i odkrywania Wyżyny Krakowsko-
-Częstochowskiej. Z przyczyn wia-
domych wyjechać na tę wycieczkę 
nie możemy, więc proponujemy 
wędrówkę z Trzyńca (przystanek 
kolejowy Trzyniec-Centrum) do 
Wędryni przez Wróżną –  https://
mapy.cz/s/hodusopola – około 11 
km, trasę można skrócić. Odjazd 
pociągu do Trzyńca: z Hawierzowa 
– o godz. 7.45 (przesiadka w Cz. Cie-
szynie), z Karwiny o godz. 8.02, z 
Cz. Cieszyna o godz. 8.20, z Nawsia 
o godz. 8.15. Kierownik: Jan Walek, 
tel. +420 721 413 926.
 11. 5. Z Kunczyc pod Ondřej-
níkiem przejdziemy przez cały 
masyw Ondřejníka, zdobywając 
jego najwyższy szczyt Skalkę – 964 

m n.p.m. i zejdziemy do Frydlantu 
nad Ostrawicą – https://mapy.cz/s/
necavehuhe. Długość trasy 11 km. 
Dojazd do Kunczyc p/O: z  Karwi-
ny – pociągiem z przesiadkami: 
Karwina godz. 8.02, Cz. Cieszyn  
godz. 8.43, Frydek-Mistek godz. 
9.27. Z Trzyńca – autobusem do 
Frydku, dalej pociągiem – Trzy-
niec – dworzec autobusowy, godz. 
8.15. Z Suchej Górnej – pociągiem 
z przesiadką o godz. 8.25, Ostrawa-
-Kunczyce o godz. 9.02. Kierownik: 
Edek Jursa, tel. 603 887 418.

OFERTY

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

I N F O R M AT O R

Czas mija, lecz tęsknota i smutek pozostają.
Dnia 8 maja 2021 obchodziłby 90. urodziny nasz Kocha-
ny Mąż, Ojciec i Dziadek

śp. ANTONI PARZYK
z Suchej Górnej

zaś 30 sierpnia minie 38. bolesna rocznica śmierci.
Z miłością i szacunkiem wspominają żona, córki Halina 
i Grażyna z rodzinami. GŁ-277

Piękny Jubileusz obchodzi długoletni prezes Sekcji Historii Regionu, 
chórzysta chóru „Gorol”, aktywny członek MK PZKO w Jabłonkowie, go-
spodarz „Kawiarenki pod Pegazem”

pan STANISŁAW GAWLIK
Z tej okazji wielu lat w zdrowiu, pogody ducha, niesłabnącej siły dzia-
łania, wielu pomysłów i energii do ich realizacji życzy Zarząd Główny 
PZKO.
 GŁ-278

Panie! Ty życia mego strzegłeś aż do dnia tego.
Przyjmij korne dzięki.

     Christian Gellert 

Dziś, 7 maja, obchodzi 90. urodziny 

Szanowna Pani MARIA CRESPANOWA
z Jabłonkowa

Zdrowia, spokoju, zadowolenia życzy Ci, Mamusiu, cór-
ka Zofia z całą rodzinką. GŁ-245

Cicho odszedłeś… 
W naszych sercach żyć będziesz.

W dniu 9 maja 2021 minie piąta rocznica, kiedy nas na 
zawsze opuścił

śp. JAN TOMANEK
zamieszkały w Czeskim Cieszynie 

Z miłością i wdzięcznością za to, kim dla nas był, wspo-
minają żona Erika, syn Janusz i córka Danuta z rodzi-
nami. GŁ-273

Będę żyć dalej w sercach tych,
którzy mnie kochali.

Dziś, 7 maja, obchodziłaby 47. urodziny

śp. KARINA SZŰCS
z Ropicy

Księga Jej życia została przedwcześnie zamknięta dnia 
7 stycznia 2021.
Z żalem, miłością i smutkiem w sercu wspomina syn 
Damian z najbliższą rodziną. GŁ-265

Zgasły jego miłe oczy,
Opadły spracowane ręce,
Ucichło złote serce,
Odszedł tam, skąd nie ma powrotu…

Dnia 10 maja minie 2. rocznica, gdy nas na zawsze opu-
ścił nasz Kochany

śp. STANISŁAW ZAWADA
z Bukowca

Z  miłością, szacunkiem i tęsknotą wspominają żona, 
dwie córki i syn z rodzinami. GŁ-275

NEKROLOGI

Dotarła do nas z Čerčan smutna wiadomość, że w dniu 30. 4. 2021 zmar-
ła po długiej i ciężkiej chorobie nasza Koleżanka

JANKA LABSKA 
z domu Badura

Składamy serdeczne współczucie Rodzinie z Pragi i Wędryni. Na za-
wsze zachowamy w pamięci wspólnie przeżyte dzieciństwo i młodość.
Koleżanki i koledzy z trzynieckiej podstawówki i klasy 4a czeskocie-
szyńskiego Gimnazjum (matura 1974). GŁ-276

Jak różne są rzeczy ukryte
w króciutkim wyrazie: żal.

W głębokiej żałobie zawiadamiamy wszystkich krew-
nych, znajomych i przyjaciół, że dnia 5 maja 2021 zmarł 
po krótkiej chorobie w wieku 70 lat nasz Kochany Mąż, 
Ojciec, Teść, Dziadek, Pradziadek, Szwagier i Wujek

śp. STANISŁAW MATYKIEWICZ
z Karwiny-Raju

Pogrzeb naszego Drogiego Zmarłego odbędzie 
się   w   poniedziałek 10 maja 2021 o godz. 14.30 z ko-
ścioła rzymskokatolickiego w Karwinie-Frysztacie. 
W smutku pogrążona rodzina. RK-037

PROGRAM TV

PIĄTEK 7 MAJA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Wezwijcie położną 
(s.) 9.50 Pr. rozrywkowy 10.40 Poste-
runkowy Topinka (s.) 11.30 AZ kwiz 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Sama w domu 14.00 Na tropie 14.20 
Reporterzy TVC 15.05 Podróżomania 
15.35 Losy gwiazd 16.35 Łopatologicz-
nie 17.30 AZ kwiz 18.00 Wiadomości 
regionalne 18.25 Gdzie mój dom? 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.10 Żandarmi z Luhačovic (s.) 21.35 
Wszystko-party 22.30 Zawodowcy (s.) 
23.25 Kryminolog (s.) 0.25 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne przed-
szkole 9.00 Z kucharzem dookoła świata 
9.55 Wielka wojna 10.50 Tubylcy, zwie-
rzęta i ja 11.45 Królestwo natury 12.20 Psy 
– niesamowite zwierzęta 13.10 Kawałek 
drewna 13.30 Terezska dolina 14.00 Na 
ratunek Nowemu Jorkowi 14.45 Ostatnie 
tajemnice trzeciej rzeszy 15.40 Ořechov 
1945 15.55 Chłopak z barykady 16.25 
Wspaniałe zjawiska naturalne 17.15 Tar-
cze czeskiego królestwa 17.45 Serengeti 
18.45 Wieczorynka 18.55 24 godziny pra-
skiego metro 19.25 Historie domów 19.50 
Wiadomości w czeskim j. migowym 
20.00 Cudowna planeta 21.00 Biała 
królewna (s.) 21.55 Bodyguard (s.) 23.55 
Brud (film) 1.30 Samoloty myśliwskie. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Ulica (s.) 
9.45 Przychodnia w różanym ogrodzie 
(s.) 11.00 Co o tym sądzą Czesi? 12.00 
Południowe wiadomości 12.35 Krok za 
krokiem (s.) 12.55 Przychodnia w róża-
nym ogrodzie (s.) 14.10 Castle (s.) 15.00 
Dr House (s.) 16.57 Popołudniowe wiado-
mości 17.30 Co o tym sądzą Czesi 18.30 
Ulica (s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogo-
da 20.20 Anioły i demony (film) 22.45 
Anthropoid (film) 1.00 Dr House (s.).
PRIMA 
6.15 Astro Boy (s. anim.) 7.00 Nowy 
dzień 8.10 M.A.S.H. (s.) 8.50 Slunečná 
(s.) 10.15 Głęboka miłość (film) 12.05 
Strażnik Teksasu (s.) 13.00 Policja 
Hamburg (s.) 14.55 Agenci NCIS (s.) 
15.55 Policja w akcji 16.55 Wiadomo-
ści kryminalne 17.15 Like House 17.50 
Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości, 
pogoda 19.55 Showtime 20.15 Kocha-
my Czechy 22.05 Szkoła podstawowa 
(film) 0.15 Like House 0.55 Policja w 
akcji 1.50 Agenci NCIS (s.). 

SOBOTA 8 MAJA 

TVC 1 
6.00 Co umiały nasze babcie, a o czym 
my zapomnieliśmy 6.25 Łopatologicz-
nie 7.15 Honza i Różana Panna (bajka) 
7.40 Kasia i znów te strachy (film) 9.05 
Pan Tau (s.) 9.40 Gejzer 10.10 Przygody 
Sherlocka Holmesa (s.) 11.05 Wszyst-
ko-party 12.00 Z metropolii, Tydzień 
w regionach 12.25 Nasze hobby 13.00 
Wiadomości 13.05 Jak zasłużyć sobie 
na królewnę (bajka) 14.15 Piekarka i 
Wietrzny Młodzieniec (bajka) 14.50 
Wyższa zasada (film) 16.35 Królewicz 
i Gwiazda Wieczorna (bajka) 18.00 
Moda z Terezą Vu 18.25 Chłopaki w ak-
cji 18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.05 Cuda natury 21.15 Mini-
-show Karla Šípa 22.10 Pr. rozrywkowy 
23.30 Rocco Schiavone (s.). 
TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Rodzina Bławat-
ków (s. anim.) 6.30 Świnka Peppa (s. 
anim.) 6.40 Oli i Jula (s. anim.) 6.50 
Masza i niedźwiedź (s. anim.) 7.05 Pan 
Borsuk i pani Lisica (s. anim.) 7.20 Miś 

i lemingi (s. anim.) 7.30 Studio Kolega 
9.00 Na rowerze 9.10 Nasza wieś 9.40 
Folklorika 10.05 Po Czechach nie tylko 
śladami sportu 10.35 Wyścig z czasem 
11.00 Lotnicze katastrofy 11.50 Wol-
fram – Robert Matula 12.15 Tak tu ci-
cho o zmierzchu )film) 14.55 Świadek 
z Oświęcimia 15.20 Praskie powstanie 
w maju 1945 16.05 Heliopolis – miasto 
słońca 17.00 Kamera w podróży 17.55 
Cudowna planeta 18.45 Wieczorynka 
18.55 Tarcze czeskiego królestwa 19.20 
Curriculum Vitae 19.50 Wiadomości 
w czeskim j. migowym 20.00 Dezer-
ter (film) 21.30 Stan zagrożenia (film) 
23.50 Gomorra (s.) 0.40 McMafia (s.). 
NOVA 
6.15 Psi patrol (s. anim.) 7.10 Looney 
Tunes Show (s. anim.) 7.35 Kacze opo-
wieści (s. anim.) 8.25 Krok za krokiem 
(s.) 8.50 Twoja twarz brzmi znajomo 
11.30 Przyprawy 12.25 Dzwoń do TV 
Nova 13.00 Poradnik domowy 14.10 
Tajemniczy szef 15.30 Plan gry (film) 
17.35 Sześć dni, siedem nocy (film) 
19.30 Wiadomości, sport, pogoda 20.20 
Jurassic World: Upadłe królestwo (film) 
22.35 Terminator: Ocalenie (film) 0.45 
Sześć dni, siedem nocy (film). 
PRIMA 
6.05 Astro Boy (s. anim.) 6.35 Pieskie 
życie (film anim.) 7.00 M.A.S.H. (s.) 7.30 
Autosalon.tv 8.30 Cyklosalon.tv 9.05 
Hudson & Rex (s.) 10.00 Kochamy Cze-
chy 11.50 Morderstwa według Agathy 
Christie (film) 14.10 Zagadki Emmy 
Fielding (film) 16.05 Igraszki z diabłem 
(bajka) 17.55 Na huśtawce 18.40 Ewa 
testuje 18.55 Wiadomości, pogoda 19.55 
Showtime 20.15 Einstein – sprawy nie-
znośnego geniusza (s.) 22.00 Glina (s.) 
23.15 Sicario II (film). 

NIEDZIELA 9 MAJA 

TVC 1 
6.00 Ciekawostki z regionów 6.30 
Wyższa zasada (film) 8.15 Uśmiechy 
J. Konečnej 8.55 Łopatologicznie 9.45 
Kalendarium 10.00 Kamera na szlaku 
10.30 Obiektyw 11.05 Życie na zam-
ku (s.) 12.00 Pytania Václava Moravca 
13.00 Wiadomości 13.05 O szczęściu 
i pięknie (bajka) 14.15 Madla śpiewa 
dla Europy (film) 16.00 Złote węgo-
rze (film) 17.25 List do ciebie 18.25 Co 
umiały nasze babcie, a o czym zapo-
mnieliśmy 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.10 Boże młyny 
(s.) 21.05 168 godzin 21.40 Strach (film) 
23.20 Sprawy detektywa Murdocha (s.). 
TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Rodzina Bławat-
ków (s. anim.) 6.30 Świnka Peppa (s. 
anim.) 6.45 Friends (film anim.) 7.05 
Pan Borsuk i pani Lisica 7.20 Miś i le-
mingi (s. anim.) 7.30 Studio Kolega 
9.00 Czechosłowacki tygodnik filmowy 
9.15 Poszukiwania utraconego czasu 
9.30 František Fajtl 9.45 Żołnierze spod 
Dunkierki 10.15 Nie poddawaj się plus 
10.40 Nie poddawaj się 11.10 Słowo na 
niedzielę 11.15 Magazyn chrześcijański 
11.40 Przez ucho igielne 12.10 Magazyn 
religijny 12.40 Wynalazki Leonarda da 
Vinci 13.35 Legendy czeskiej piłki noż-
nej 14.00 Serengeti 15.00 Podróż po 
Santo Domingo 15.30 Niesamowite zja-
wiska naturalne 16.20 Tragiczne zda-
rzenia 16.35 Gwiazda angielskiego nie-
ba 17.15 Wspomnienia partyzantki 18.15 
Narodowe skarby 18.45 Wieczorynka 
18.55 Nasza wieś 19.20 Ciekawostki z 
regionów 19.50 Wiadomości w czeskim 
j. migowym 20.00 100 karabinów (film) 
21.55 Jeden kot za drugim (film) 23.25 
Seks na sprzedaż 0.25 Grantchester (s.).

NOVA 
6.10 Psi patrol (s. anim.) 7.10 Looney 
Tunes Show (s. anim.) 7.35 Kacze opo-
wieści (s. anim.) 8.25 Z piekła szczę-
ście (s.) 9.25 Królewna Śnieżka (bajka) 
10.40 Córka prezydenta (film) 12.40 
Król kosza (film) 14.35 Jutro rano wsta-
nę i oparzę się herbatą (film) 16.25 Był 
sobie glina II (film) 17.55 Dziewczyna 
na miotle (film) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Twoja twarz brzmi 
znajomo 23.00 Odłamki 23.30 Jutro 
rano wstanę i oparzę się herbatą (film) 
1.20 Dziewczyna na miotle (film). 
PRIMA 
6.05 Astro Boy (s. anim.) 6.30 Pieskie 
życie (s. anim.) 6.55 M.A.S.H. (s.) 8.00 
II wojna światowa 9.10 Prima Świat 
9.45 Szef grilluje 10.30 Prima maskot-
ka 11.00 Partia 11.55 Poradnik domowy 
12.50 Poradnik Pepy Libickiego 13.15 
Poradnik Ládi Hruški 14.40 Świątecz-
na gorączka (film) 16.40 Szkoła pod-
stawowa (film) 18.55 Wiadomości, po-
goda 19.55 Showtime 20.15 Skazany na 
miłość (film) 22.30 Kochanek królowej 
(film) 1.25 Pełnia zła (film). 

PONIEDZIAŁEK 10 MAJA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Przygody Sherlocka 
Holmesa (s.) 9.55 168 godzin 10.35 AZ 
kwiz 11.00 Mini-show Karla Šípa 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Sama w 
domu 14.00 Królewicz i Gwiazda Wie-
czorna (bajka) 15.25 Wezwijcie położną 
(s.) 16.40 Podróżomania 17.15 AZ kwiz 
17.40 Czarne owce 18.00 Wiadomości 
regionalne 18.25 Gdzie jest mój dom? 
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.10 Raptus (s.) 21.10 Repor-
terzy TVC 21.50 Łapcie lekarza (film) 
23.25 Pr. rozrywkowy 0.20 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne przed-
szkole 9.00 Kamera w podróży 9.55 
Burgundia 10.50 Rytuały Sri Lanki 11.05 
Ostatnia szansa dla nosorożców białych 
12.00 Na pływalni z Pavlem Hobzą 12.25 
Magazyn religijny 12.55 Telewizyjny klub 
niesłyszących 13.20 Czechosłowacki tygo-
dnik filmowy 13.35 Samoloty myśliwskie 
14.20 Stealth: niewidzialne samoloty 15.15 
Przygody nauki i techniki 15.45 Lotnicze 
katastrofy 16.30 Wyścig z czasem 17.00 
Duże maszyny 17.45 Z kucharzem dooko-
ła świata 18.45 Wieczorynka 18.55 Design 
19.25 Alchemia czasu 19.50 Wiadomości 
w czeskim j. migowym 20.00 Egipt: Ko-
niec Starej Rzeszy 20.50 Podwójne życie 
pewnej partii 21.45 Amerykańska idylla 
(film) 23.35 Wikileaks (film). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Ulica 
(s.) 9.50 Spece (s.) 11.00 Co o tym sądzą 
Czesi 12.00 Południowe wiadomości 
12.30 Krok za krokiem (s.) 12.50 Przy-
chodnia w różanym ogrodzie (s.) 14.05 
Castle (s.) 15.00 Dr House (s.) 16.57 Po-
południowe wiadomości 17.30 Co o tym 
sądzą Czesi 18.30 Ulica (s.) 19.30 Wia-
domości, sport, pogoda 20.20 Spece (s.) 
22.15 Agenci NCIS (s.) 23.05 Dr House 
(s.) 0.55 Castle (s.). 
PRIMA 
6.15 Astro Boy (s. anim.) 7.00 Nowy dzień 
8.10 M.A.S.H. (s.) 8.50 Ognisty kurczak 
(s.) 10.10 Raz w życiu (film) 12.00 Straż-
nik Teksasu (s.) 12.55 Policja Hamburg 
(s.) 14.55 Agenci NCIS (s.) 15.55 Policja w 
akcji 16.55 Wiadomości kryminalne 17.15 
Like House 17.50 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości, pogoda 19.55 Showtime 
20.15 Pielęgniarki (s.) 21.35 Jak zbudo-
wać marzenie 22.45 Glina czy łajdak? (s.) 
23.55 Like House 0.30 Agenci NCIS (s.). 
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Kamieniarstwo " Wrzos" zapewnia dostęp do pełnej obsługi i świadczenia usług w naszej filii 

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

Pracujemy bez granic
kamieniarstwo.wrzos@vp.pl

GŁ-261

Firma Okna Niedoba przyjmie pracownika na stanowisko 

REFERENT/REFERENTKA SPRZEDAŻY I WYCEN
Obowiązki:

 O pozytywna komunikacja z klientem, prezentacja towarów i usług
 O fachowe sporządzanie ofert cenowych
 O rzetelna obsługa spraw administracyjno-biurowych

Wymagania:  
 O wysoka kultura osobista
 O zdolności komunikacyjne
 O lojalność, samodzielność, pracowitość
 O wykształcenie średnie
 O umiejętność pracy na PC, MS Office, poczta elektroniczna
 O wykształcenie budowlane, znajomość języka polskiego i prawo jazdy kat. B 

mile widziane
Oferujemy:

 O motywujące wynagrodzenie 
 O umowę o pracę na pełny etat w przyjaznym środowisku pracy
 O benefity socjalne
 O miejsce pracy w Trzyńcu o stałym czasie pracy

Dziękujemy za wyrażone zainteresowanie i przesłanie życiorysu z aktualnym zdję-
ciem na e-mail: okna.niedoba@email.cz. Wybrani kandydaci będą zaproszeni do 
rozmowy osobistej.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie mo-
ich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji.

Działali na rzecz rolnictwa
10 marca 1921 r. rozpoczęło ofi-

cjalną działalność Towarzy-
stwo Rolnicze z siedzibą w Czeskim 
Cieszynie. Pierwszym prezesem zo-
stał rolnik Karol Buzek (1880-1953), 
zaś organizacja kontynuowała trady-
cje założonego w 1869 Towarzystwa 
Rolniczego dla Księstwa Cieszyńskie-
go.

Celem towarzystwa była praca nad 
rozwojem rolnictwa i innych pokrew-
nych gałęzi gospodarstwa wiejskiego. 
Jak przypomina Halina Morawiec z 
Książnicy Cieszyńskiej, w jej skład 
wchodziło kilka sekcji. Były to: Sek-
cja Hodowli Bydła, Uprawy Roli, 
Sadowniczo-Ogrodnicza, Hodowli 

Koni, Hodowli Ryb oraz Handlowa. 
Sekcja Sadowniczo-Warzywnicza z 
czasem przekształciła się w Towa-
rzystwo Ogrodniczo-Pszczelarskie. 
Mimo trudności finansowych organi-
zowało ono wykłady, kursy i wystawy 
mające na celu rozwój sadownictwa 
i pszczelarstwa na Zaolziu. Powsta-
wały szkółki drzewek owocowych. W 
1926 r. towarzystwo założyło „Zwią-
zek Hodowców Drobnych Zwierząt 
Domowych”, do którego przystąpiło 
kilkudziesięciu hodowców. 

„Duży nacisk kładło też na rozwój 
szkolnictwa zawodowego, stąd m.in. 
działalność szkoły gospodyń wiej-
skich w Końskiej czy męskiej szkoły 

rolniczej w Kocobędzu. Towarzystwo 
wspierało rolników poprzez zaopa-
trywanie kółek rolniczych w specja-
listyczne maszyny, które następnie 
były udostępniane rolnikom. Poma-
gano im także uzyskać zapomogi na 
zakup tego typu sprzętu. Organizo-
wano cotygodniowe odczyty na te-
mat nowoczesnego uprawiania ziemi 
czy racjonalnego używania nawozów 
sztucznych – pisze Halina Morawiec. 

Więcej o historii rolnictwa i orga-
nizacjach rolniczych działających na 
przedwojennym Zaolziu można się 
dowiedzieć z publikacji Jana Heczki 
„70 lat Towarzystwa Rolniczego na 
Śląsku Cieszyńskim”.  (wik)
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Rozwiązanie krzyżówki kombinowanej  
z 23 kwietnia: 
WITAJ DZIEŃ POWSTANIEM

KRZYŻÓWKA KOMBINOWANA

Wśród autorów poprawnych rozwiązań zostanie 
rozlosowana książka. Rozwiązania prosimy wysyłać 

na e-mail: info@glos.live. Termin upływa w środę 19 maja. 
Nagrodę książkową za poprawne rozwiązanie krzyżówki 
kombinowanej z 23 kwietnia otrzymuje Maria Mrózek 
z Czeskiego Cieszyna-Mostów. Autorem dzisiejszego 
zadania jest Jan Kubiczek.

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

• Dziś propozycję na wycieczkę w ramach naszej fotograficznej zabawy przysłał nam Gustaw Świstek ze Śmiłowic. 
Archiwalna fotografia z jego kolekcji przedstawia trzyniecki dworzec kolejowy.
Czekamy na propozycje współczesnego ujęcia. W gazecie zamieścimy pierwsze bądź najlepsze zdjęcie, jakie dostaniemy. 
Fotografie prosimy wysyłać na: dabkowski@glos.live bądź info@glos.live. Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Tak było...

...tak jest
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Rozwiązaniem krzyżówki jest przysłowie szkockie...

POZIOMO:
1. stolarz meblowy
2. wymierzenie kary przez tłum
3. pseudonim Anny Szarmach
4. odpoczynek i rozluźnienie po pra-

cy
5. francuskie uzdrowisko na Lazuro-

wym Wybrzeżu
6. opuszczony, osamotniony
7. prowincja w Estonii, odpowiednik 

polskiego powiatu
8. ciężka tkanina jedwabna o wypu-

kłych wzorach, często przetykana 
złotą lub srebrną nitką

9. grawerski rowek w drewnie, metalu
10. duży wąż z rodziny dusicieli

11. kolorowy deseń lub napis obity na 
papierze, tkaninie

12. ROZWIĄZANIE DODATKOWE
13. bardzo długa, pnąca się roślina 

tropikalna
14. instrument muzyczny kształtem 

zbliżony do małej lutni
15. niewielka łza
16. kształcenie, przyswajanie wiedzy
17. zupa gotowana na zakwasie, poda-

wana z jajkiem i kiełbasą
18.  ...angielskie, aromatyczna przy-

prawa kuchenna
19. odbiorca paczki, korespondencji
20. czeskie „tak”
21. czerwony..., czyli pożar

22. amerykański stan pomiędzy Geo-
rgią a Missisipi, ze stolicą w Mont-
gomery.

PIONOWO: 
ABAŻUR, AHONEN, AMATOR, ANANAS, 
APARAT, BICEPS, CEZURA, CHORAŁ, 
DRENAŻ, EMALIA, ERFURT, IBERIA, 
KRAKÓW, MALARZ, MINTAJ, PLUDRY, 
RANCZO, SKAUCI, SPISEK, SYLABA, 
SYMBOL, SZAMAN, TAMARA, ZASTAW, 
ŻÓŁKWA.

Wyrazy trudne lub mniej znane: 
LAANE, MANDOLINA, RYT, SHARMI


