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Koronawirus 
straszy na Śląsku
PROBLEM: W maju w polskich statystykach na temat epidemii koronawirusa zaczęło przodować województwo 
śląskie. W środę w regionie potwierdzono 167 przypadków COVID-19 – najwięcej w kraju. Zdecydowana 
większość potwierdzonych zakażeń dotyczyła górników i członków ich rodzin. W czwartek przed południem na 
265 nowych zakażeń w całej Polsce, aż 209 zanotowano w województwie śląskim. Czeskie Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych przyznało, że ta sytuacja może mieć negatywny wpływ na proces stopniowego otwierania granic 
z Polską. 

Witold Kożdoń 
Danuta Chlup

Sytuacja epidemiologiczna 
jest jednym z kluczowych 
czynników branych pod 

uwagę przy ocenie możliwości 
wznowienia ruchu turystycznego. 
Wszystko będzie więc zależało od 
rozwoju epidemii zarówno po pol-
skiej, jak i czeskiej stronie tego re-
gionu – napisała w odpowiedzi na 
pytanie „Głosu” Zuzana Štíchowa, 
dyrektorka Działu Prasowego MSZ. 
Dodała, że regularnie odbywają się 
telekonferencje z Polską dotyczące 
możliwości wznowienia ruchu gra-
nicznego.

Rozprzestrzeniający się w pol-
skich kopalniach koronawirus nie-
pokoi również Wojewódzką Stację 
Sanitarno-Epidemiologiczną w 
Ostrawie. Radim Mudra, rzecz-
nik prasowy placówki, powiedział 
„Głosowi”, że Wydział Higieny Pra-
cy prowadzi rozmowy z kierownic-
twem spółki OKD, dotyczące wpro-
wadzenia takich rozwiązań, które 
pomogłyby zapobiec podobnej sy-
tuacji w czeskich kopalniach. – W 
tej chwili nie mam jednak żadnych 

konkretnych informacji – powie-
dział wczoraj przed południem. 

Tymczasem w ostatnich dniach 
w województwie ślaskim zakażenie 
koronawirusem potwierdzono u 
blisko tysiąca górników i kilkuset 
członków ich rodzin. Z tego powo-
du inspekcja sanitarna oraz inne 
służby skierowały na Śląsk dodat-
kowe siły. Przeprowadzono tam 
również masowe testy przesiewo-
we, dzięki którym udało się szybko 
odizolować chorych pracowników 
kopalń od zdrowych. 

– Na szczęście zdecydowana 
większość górników przechodzi 
chorobę w sposób bezobjawowy 
albo z bardzo niewielkimi obja-
wami. Konieczność hospitalizacji 
wystąpiła tylko w stosunku do 26 
osób. Sytuację mamy więc pod 
kontrolą – mówił po wtorkowym 
posiedzeniu regionalnego sztabu 
kryzysowego w Katowicach wice-
premier Jacek Sasin. Dodał przy 
tym, że pozostałe zarażone osoby 
pozostają w izolacji, przede wszyst-
kim w swoim domach. Niewielka 
grupa osób przebywa także w izo-
latoriach.

Pięć kopalń, które stały się ogni-
skami wirusa, zostało jednak wyłą-

czonych z pracy. Chodzi o zakłady 
w Rybniku, Katowicach, Gliwicach, 
Pawłowicach i Bytomiu. Docelowo, 
pod kątem obecności koronawiru-
sa, zbadane mają być całe załogi 
tych fi rm.

W pozostałych regionach woje-

wództwa liczba hospitalizowanych 
pacjentów chorych na COVID-19 
spada, a w izolatoriach, gdzie od-
bywają kwarantannę m.in. górni-
cy i ich rodziny, jest wolnych 500 
miejsc. – Obecnie przebywa w nich 
100 osób, a 40 z nich to pracowni-

cy kopalń – informował wojewoda 
śląski, Jarosław Wieczorek. – Naj-
ważniejsze, by nie dopuścić do 
transmisji poziomej wirusa. By tak 
się stało i pandemia wygasła, nale-
ży przestrzegać bezwzględnie reżi-
mu sanitarnego – podkreślał. 

W skali całej Polski sytuacja epidemiczna systematycznie się poprawia, a w wielu województwach liczba zakażeń jest 
minimalna. W środę rząd przedstawił kolejny etap odmrażania gospodarki. I tak od poniedziałku 18 maja Polacy będą 
mogli ponownie skorzystać z usług fryzjera i kosmetyczki, a także pójść do restauracji, baru czy kawiarni. Zwiększony 
zostanie również limit pasażerów w transporcie publicznym. Powróci ponadto możliwość uprawiania sportu na sta-
dionach, boiskach czy w halach sportowych, dopuszczona została również m.in. działalność kin plenerowych. Dodat-
kowo, od 25 maja dozwolone staną się zajęcia w klasach 1.-3. szkoły podstawowej. Z kolei maturzyści i uczniowie 
klas ósmych będą mieć możliwość bezpośrednich konsultacji z nauczycielami.
Ogłaszając te zmiany, minister zdrowia Łukasz Szumowski zwracał jednak uwagę na konieczność dalszego zacho-
wania reżimu sanitarnego. – Mimo łagodzenia kolejnych obostrzeń apeluję o trzymanie się ściśle tych reguł. Wiele 
bowiem zależy od nas – podkreślił.

• – Temperatura w porządku, proszę 
jechać – jeszcze co najmniej przez mie-
siąc czekają nas kontrole graniczne. 
Przy wjeździe do Polski na przejściu 
Kocobędz/Boguszowice oprócz mierze-
nia temperatury polska straż graniczna 
sprawdza dokumenty uprawniające do 
wjazdu. Z kolei czeska policja rejestruje 
w systemie każde przekroczenie granicy. 
Kierowcy czekają na przejazd nawet do 3 
godzin. Fot. SZYMON BRANDYS
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W OBIEKTYWIE...

piątek

sobota

niedziela

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

dzień: 5 do 15 C 
noc: 12 do 8 C 
wiatr: 2-3 m/s

dzień: 7 do 16 C 
noc: 14 do 8 C 
wiatr: 1-2 m/s

P
amiętam, jak w chwilach intelektualnej zapaści stoją-
cej przed katedrą „ofi ary” jeden z naszych nauczycieli 
gimnazjalnych podnosił oczy w słup i pytał ni to nas, 
siedzących w ławkach, ni to rozpościerające się nad bu-
dynkiem szkolnym niebiosa: – Czym różni się człowiek 
od zwierzęcia? No przecież tym, że myśli! – odpowiadał 

gromkim głosem, nie czekając na naszą odpowiedź. My tymczasem 
dodawaliśmy półgłosem, że także tym, że się śmieje. Nieważne, że za 
ludzki śmiech uważaliśmy wtenczas zarówno „końskie” rżenie, jak 
i głupkowaty chichot. Ważne, że nasza odpowiedź była poprawna. 
Śmiech jako przejaw szczęścia, radości, rozbawienia jest tym, co wy-
różnia nas spośród innych stworzeń. A jego bardziej subtelna postać, 
czyli uśmiech, potrafi  zdziałać cuda. 

O tym, jak ważnym narzędziem w komunikacji ludzkiej jest 
uśmiech, przekonuję się coraz bardziej boleśnie w miarę łagodzenia 
koronawirusowych restrykcji i wzrastania możliwości wyjścia z domu. 
To dlatego, że uśmiech jest tym, czym można bardziej przekonująco 
podziękować ekspedientce w dziale mięsnym, rozładować sytuację 
na wąskiej drodze, kiedy na nic się zdają próby wycofania samochodu 
czy wreszcie uratować wynik spotkania, kiedy niespodziewanie ula-
tuje nam ostre słowo. Tymczasem prawda jest taka, że od dwóch mie-
sięcy publicznie się nie uśmiechamy. Nie pozwalają nam na to maski, 
które z jednej strony chronią co prawda nas od niebezpiecznych 
kropelek koronawirusa, z drugiej skutecznie czynią z nas niemal ano-
nimowe roboty. W pierwszych tygodniach pandemii konsekwentne 
zakrywanie nosa i ust było zrozumiałe, a zarazem potrzebne. Masecz-
ka była sposobem na ochronienie się przed infekcją, a równocześnie 
gestem solidarności z bardziej narażonymi na ciężki przebieg choro-
by, symbolem wspólnej walki z pandemią. W obecnej sytuacji, kiedy 
statystyka zachorowań pozwala na pewien optymizm, przyjmuję z ra-
dością wszelkie obietnice rządowe dotyczące zdejmowania maseczek 
wszędzie tam, gdzie nie stwarza to większego zagrożenia. Tak samo 
bowiem jak jest czas mówienia i czas milczenia, jest również czas no-
szenia masek i czas ciepłego, szerokiego uśmiechu. 

DZIŚ...

15
maja 2020

Imieniny obchodzą: 
Izydor, Nadzieja, Zofi a
Wschód słońca: 5.01
Zachód słońca: 20.23
Do końca roku: 230 dni
(Nie)typowe święta:
Święto Polskiej Muzyki 
i Plastyki
Przysłowia: 
„Na świętą Zofi ję,
 deszcz po polach bije”

JUTRO...

16
maja 2020

Imieniny obchodzą: 
Szymon
Wschód słońca: 4.59
Zachód słońca: 20.24
Do końca roku: 229 dni
(Nie)typowe święta:
Międzynarodowy Dzień 
Whisky
Dzień Straży Granicznej
Przysłowia: 
„Kiedy w maju wiatr 
z północy, ma się u nas 
zimno w nocy”

POJUTRZE...

17
maja 2020

Imieniny obchodzą: 
Sławomir, Weronika
Wschód słońca: 4.58
Zachód słońca: 20.26
Do końca roku: 228 dni
(Nie)typowe święta:
Światowy Dzień Pamięci 
o Zmarłych na AIDS
Przysłowie:
„Jeśli w maju często 
grzmot, rośnie wszystko 
w lot”

Prof. Jarosław Flis, politolog,
o szansach Szymona Hołowni w wyborach 
prezydenckich, na antenie RMF FM

NASZ »GŁOS«

CYTAT NA DZIŚ

POGODA

•••
Mi też się wydawało przed paroma miesiącami, 
że Szymon Hołownia zatrzyma się na 10 
procentach, na miejscu, które ja nazywam TUP 
– Tymczasowe Ugrupowanie Protestu, które 
co pewien czas robią polscy wyborcy, robią 
tupnięcie, że coś im się tutaj nie podoba. Dzisiaj 
się wiele zmieniło, dlatego że pandemia trochę 
to zresetowała

Beata SchÖnwald
beata.schonwald@glos.live

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

GRÓDEK
Gminne centrum wolnego 
czasu zostało poszerzone 
o kolejny budynek – wy-
remontowaną  stajnię 
pochodzącą z 1905 roku. 
Prace budowlane zakoń-
czyły się końcem marca, 
teraz trwa przygotowanie 
ekspozycji muzealnej. W 
ponadstuletnim obiekcie 
będą się mieścić muzeum 
wsi oraz pracownia rze-
miosł ludowych. Tym 
samym zakończy się etap, 
kiedy muzeum korzystało 
z pomieszczeń remizy 
strażackiej.
 (sch)

HAWIERZÓW
Kolejne newralgiczne 
skrzyżowanie już wkrót-
ce doczeka się sygnali-
zacji świetlnej. Zostanie 
ona zainstalowana na 
zbiegu ulic Studenckiej, 
Długiej i Okrajowej. Po-
wodem inwestycji, która 
będzie kosztować 8 mln 
koron, jest wzmożony 
ruch zwłaszcza w godzi-
nach porannych i popo-
łudniowych. W czasie 
trwania prac przy budo-
wie świateł, które ruszą w 

czerwcu, 
ulica będzie 
przejezdna.
 (sch) 

KARWINA
Od środy 20 maja 
zainteresowani 
mogą się zgłaszać w 
magistracie po bio-
degradowalne worki 
na kuchenny odpad 
biologiczny. Odbiór moż-
liwy jest w godzinach 
urzędowych w pok. nr 62 
na 1. piętrze pawilonu 
B. Zestawy 50 worków i 
jednego koszyka są przy-
gotowane dla 150 rodzin 
mieszkających na stałe na 
terenie miasta.
 (sch)

OSTRAWA
Morawsko-śląskie ratow-
nicze służby medyczne 
otrzymały symboliczny 
czek w wysokości 71 421 
koron. Dokładnie taką 
sumę zebrali uczestnicy 
biegu charytatywnego 
pn. „A migej na Lurdy”. 

Akcja trwała przez cały 
ub. miesiąc, a jej uczest-
nicy mogli biegać gdzie-
kolwiek w RC na trasach 
od jednego do dziesięciu 
kilometrów. Wśród 284 
biegaczy nie zabrakło 
również znanych oso-
bistości regionu, takich 
jak wicehetman Jakub 
Unucka czy kwestor Uni-
wersytetu Śląskiego w 
Opawie, Jaroslav Kania. 
W poniedziałek dyrekto-
rowi morawsko-śląskiego 
pogotowia ratunkowego 
przekazał symboliczny 
czek organizator biegu, 
Rosti slav Bažanowský.
 (sch)

OSTRAWA
KARWINA

HAWIERZÓW

GRÓDEK

• Pankracy, Serwacy Bonifacy – te trzy imiona powinny nam się kojarzyć z 
ochłodzeniem i pogorszeniem pogody. Wszystko za sprawą zjawiska klima-
tycznego, charakterystycznego dla Europy Środkowej, które zwykle pokrywa 
się ze wspomnieniami trzech świętych. Jak widać, w tym roku, pogoda znów 
nie zapomniała o ogrodnikach. Chociaż w większej części regionu daleko nam 
do wspomnienia zimy, to gdzieniegdzie faktycznie pojawił się śnieg. Przypo-
mniało o tym m.in. Nadleśnictwo Wisła, pokazując ośnieżone tereny i wspo-
minając, że z dnia na dzień pogoda zmieniła się o 180 stopni.  (Ox.pl)
Fot.�Nadleśnictwo�Wisła

Będzie 
tylko jedna próba
8 czerwca to tegoroczny ter-

min państwowych jednoli-
tych egzaminów wstępnych do 
szkół średnich z maturą. Tak jak 
już wcześniej zapowiedział mini-
ster szkolnictwa, Robert Plaga, z 
powodu pandemii koronawirusa 
tegoroczni dziewiątoklasiści będą 
stawać do egzaminów wstępnych 
tylko w jednym terminie. W po-
przednich latach zdawali bowiem 
dwa razy, czyli w obu szkołach, do 
których wysłali zgłoszenie. Plusem 
było to, że pod uwagę brano póź-
niej lepszy wynik.

W tym roku uczniowie klas dzie-
wiątych będą zdawali jednolite 
egzaminy wstępne z matematyki i 
języka czeskiego w tej szkole, którą 
podali w zgłoszeniu na pierwszym 
miejscu. Czas trwania egzaminu 
z matematyki wynosi 85 minut, z 
języka czeskiego – 70 minut. Nie-
które szkoły prócz jednolitych eg-
zaminów państwowych wymagają 
jeszcze zdania dodatkowego egza-
minu z innego przedmiotu. Należą 
do nich m.in. Polskie Gimnazjum 
im. J. Słowackiego w Czeskim Cie-
szynie oraz Akademia Handlowa 
w Czeskim Cieszynie. Uczniowie, 
którzy chcą się nadal kształcić w 
języku polskim, muszą się bowiem 

wykazać również znajomością tego 
języka. Obie szkoły opublikowa-
ły już terminy tych dodatkowych 
egzaminów. – Zgodnie z ustawą, 
szkoła, która organizuje własne 
egzaminy, musi wyznaczyć dwa 
podstawowe terminy i dwa termi-
ny zastępcze, które nie mogą się 
pokrywać z terminem egzaminów 
państwowych. Mieliśmy kilka 
możliwości do wyboru – wyjaśniła 
dyrektorka Polskiego Gimnazjum, 
Maria Jarnot. W rezultacie szkolne 
egzaminy wstępne z języka pol-
skiego zarówno w gimnazjum, jak i 
w Akademii Handlowej odbędą 25 i 
27 maja. Terminy zastępcze z tego 
przedmiotu wyznaczono w obu 
szkołach na 16 i 17 czerwca. – Kan-
dydaci, którzy zgłosili się zarówno 
do Polskiego Gimnazjum, jak i Aka-
demii Handlowej w Czeskim Cie-
szynie, podchodzą do egzaminu z 
języka polskiego tylko raz, według 
kolejności szkół na zgłoszeniu – 
precyzuje w rozporządzeniu do-
tyczącym egzaminów wstępnych 
dyrektorka Akademii Handlowej, 
Krystyna Bonček. 

Dodajmy, że zastępczy termin 
państwowych egzaminów wstęp-
nych do szkół średnich wyznaczo-
no na 23 czerwca.  (sch)

W parze 
z rozmrażaniem 
gospodarki zaczynają 
się zapełniać 
pasażerami również 
pociągi. Powrót na 
wyższe uczelnie, 
możliwośc zwiedzania 
zabytków oraz 
częściowe otwarcie 
restauracji – to 
wszystko przekłada 
się na wzrost 
zainteresowania 
podróżowaniem środkami transportu 
publicznego.

Beata Schönwald

Czeskie Ministerstwo Zdrowia, 
aby zapobiec rozprzestrzenia-
niu się epidemii koronawirusa, 

nadal zaleca przestrzeganie dwume-

trowego dystansu. Również przewoź-
nicy do tej pory starali się podróżnym 
zapewniać bezpieczną odległość. Np. 
Czeskie Koleje zrezygnowały na czas 
pandemii z systemu rezerwacji miejsc 
i pozostawiły podróżnym możliwość 
wyboru miejsca bezpośrednio w po-

Pociągi zapełniają się pasażerami

ciągu w zależności od sytuacji pa-
nującej w danym przedziale czy 
wagonie. Prywatni przewoźnicy, 
jak Leo Express czy RegioJet, wzię-
li natomiast sprawy w swoje ręce. 
Aby zapewnić bezpieczny odstęp 
między pasażerami, zablokowali 
część siedzeń. 

Wraz z ustępowaniem pandemii 
oraz znoszeniem niektórych re-
strykcji przestrzeganie „zdrowych” 
odległości staje się jednak coraz 

trudniejsze. Nawet pomimo to, że 
liczba podróżnych wciąż jeszcze 
nie osiągnęła stanu sprzed pande-
mii. – Na większy popyt reaguje-
my, powiększając składy o kolejne 
wagony. Nieprzewidzianym sytu-
acjom doraźnego wzrostu frekwen-
cji, niestety, nie jesteśmy w stanie 
zapobiec – zastrzegają Czeskie Ko-
leje.

RegioJet i Leo Express, które do 
tej pory sprzedawały bilety tak, 

żeby między podróżnymi pozosta-
wało zawsze jedno wolne siedze-
nie, też szykują się na powrót do 
normalności. – W ciągu ostatnich 
trzech tygodni liczba podróżnych 
zwiększyła się aż czterokrotnie w 
porównaniu z  okresem najwięk-
szych restrykcji. Zakładamy, że od 
połowy czerwca będziemy już dzia-
łać w normalnym zakresie – zazna-
cza rzecznik spółki RegioJet, Aleš 
Ondrůj.

Chociaż w miejscach publicz-
nych nadal obowiązuje zachowy-
wanie dwumetrowego dystansu, 
RegioJet już teraz postanowił zre-
zygnować z  połowicznego obsa-
dzania miejsc w przedziałach. – W 
związku z łagodzeniem rządowych 
restrykcji oraz otwieraniem więk-
szości placówek również RegioJet 
powraca do pierwotnego zajmo-
wania miejsc w pociągach bez blo-
kowania siedzeń – taką informację 
otrzymali podróżni, którzy zarezer-
wowali bilet już na najbliższą sobo-
tę. Spółka zapewnia w niej jednak, 
że bezpieczeństwo podróżnych 
to jej priorytet, w związku z  czym 
przed rozpoczęciem każdej jazdy 
składy pociągowe są poddawane 
intensywnej dezynfekcji, każdy 
podróżny otrzymuje jednorazową 
maskę ochronną, a w toaletach jest 
do dyspozycji płyn do dezynfekcji 
rąk.  

• Na tory w Republice Czeskiej powoli 
wraca normalność. 
Fot. NORBERT�DĄBKOWSKI

Telemost 
ze szpitala 

W szpitalach i placówkach 
opieki społecznej, w któ-

rych już od ponad dwóch miesię-
cy obowiązują zakazy odwiedzin, 
nowoczesna technika stała się 
niezastąpionym narzędziem do 
utrzymywania kontaktów pomię-
dzy pacjentami czy pensjonariu-
szami i ich rodzinami. Oddział 
opieki społecznej szpitala w Cze-
skim Cieszynie ma do dyspozycji 
tablet. W normalnych warunkach 
urządzenie jest wykorzystywane 
przede wszystkim do trenowania 
funkcji poznawczych i pamięci 
seniorów. Wraz z nadejściem epi-

demii znalazło nowe zastosowa-
nie. – W okresie epidemii, kiedy 
klienci opieki społecznej i pacjen-
ci poszczególnych oddziałów nie 
mogą przyjmować gości, tablet 
zaczęto wykorzystywać jako na-
rzędzie komunikacji. Rozmowy 
wideo pacjentów z ich rodzinami 
odbywają się za pośrednictwem 
komunikatora Skype – powiedzia-
ła Eva Palianowa, pracownik opie-
ki społecznej czeskocieszyńskiego 
szpitala. – Obie strony cieszą się z 
tego, ponieważ po długim czasie 
mogą zobaczyć swoich bliskich – 
dodała.  (dc)

Zabłądził na granicy
Przed tygodniem żołnierze z 6. 
Batalionu Powietrznodesantowego 
z Gliwic zatrzymali w Chałupkach 
młodego Słowaka, który prze-
kroczył czesko-polską granicę w 
miejscu niedozwolonym. 14-latek 
mieszka w Czechach, a polskim 
żołnierzom tłumaczył, że zabłądził 
i nieświadomie wjechał na teryto-
rium Polski. Funkcjonariusze Straży 
Granicznej zastosowali wobec 
niego środek oddziaływania wy-
chowawczego w postaci pouczenia, 
zaś po zakończonych czynnościach 
przekazali stronie czeskiej, gdzie 
czekał już na niego ojciec.

•••
Udana akcja
Dzięki współpracy z polską policją 
i strażą graniczną funkcjonariusze 
Urzędu Celnego RC, współdziałając 
z policją województwa pilzneń-
skiego, przejęli w kwietniu ponad 
33 mln sztuk papierosów różnych 
marek. Zlikwidowali ponadto fabry-
kę papierosów i krajalnię tytoniu, 
zabezpieczając ponad 85 ton tyto-
niu przeznaczonego do produkcji 
papierosów. Kolejne 6,5 miliona 
papierosów skonfi skowano podczas 
transportu. Na trop zorganizowa-
nej, międzynarodowej grupy prze-
stępczej wpadli polscy policjanci z 
Gorzowa Wielkopolskiego, którzy 
rozpracowywali szajkę okradającą 
ti ry. Dotarli oni do informacji, z któ-
rej wynikało, że powstała podgrupa, 
której członkowie mogą zajmować 
się nielegalną produkcją i obrotem 
papierosów. Ten wątek prowadził 
do Republiki Czeskiej, dlatego mun-
durowi przekazali swoje ustalenia 
służbom czeskim, które rozpoczęły 
energiczne działania. Funkcjonariu-
sze Służby Celnej RC zatrzymali 15 
osób.  (wik)

W SKRÓCIE

Czas 
nadrobić straty
Pandemia koronawirusa wpły-

nęła na liczbę turystów, którzy 
w pierwszym kwartale br. odwie-
dzili nasz region. W porównaniu z 
analogicznym okresem roku ubie-
głego liczba gości spadła o 14 proc. 
To pierwszy spadek od sześciu lat.

Mogło być jednak gorzej, gdyby 
nie wyjątkowo obfi tujące w gości 
krajowych i zagranicznych styczeń 
i luty. – Nasze województwo mimo 
zbliżającej się pandemii odnoto-
wało historycznie najsilniejsze co 
do liczby turystów pierwsze dwa 
miesiące roku – powiedział David 
Karčmář, dyrektor wojewódzkiej 
spółki Moravian-Silesian Tourism. 
Jak zaznaczył, jednym z powodów 
„najazdu” na hotele w naszym 
regionie były Mistrzostwa Świa-
ta Juniorów w Hokeju na Lodzie. 
Kolejne planowane imprezy miały 
podtrzymać ten pozytywny trend.

Tak się jednak nie stało, bo wraz 
z wprowadzeniem stanu nadzwy-
czajnego w RC w związku pan-
demią koronawirusa ruch tury-
styczny również w województwie 
morawsko-śląskim ustał dosłow-

nie z dnia na dzień. – W efekcie za-
mknięcia hoteli i wszelkich miejsc 
noclegowych nasze województwo 
odwiedziło w pierwszym kwartale 
o 28 tys. mniej gości niż rok temu. 
Po raz ostatni odnotowaliśmy spa-
dek liczby turystów przed sześciu 
laty. Wówczas jednak ich liczba ob-
niżyła się tylko o 7 proc. Teraz o 14 
proc. – podsumował wicehetman 
ds. rozwoju regionu i ruchu tury-
stycznego, Jan Krkoška.

Województwo morawsko-ślą-
skie w związku z pandemią mówi 
o stracie w ruchu turystycznym w 
wys. 1,2 mld koron. W normalnej 
sytuacji tyle pieniędzy wydaliby 
turyści w naszym regionie w mar-
cu i kwietniu. Aby nadrobić straty, 
województwo rusza z kampanią 
pn. „Mamy światowy region”. Jej 
celem jest przekonanie turystów, 
że nie trzeba podróżować daleko, 
ponieważ w naszym województwie 
nie brakuje miejsc, które z powo-
dzeniem mogą im konkurować. 
Prócz tego zapowiada przedłuże-
nie głównego sezonu turystyczne-
go o wrzesień i październik.  (sch)

Szanowni Czytelnicy
W najbliższym tygodniu redakcja będzie otwarta dwa dni w tygo-
dniu. Zapraszamy w poniedziałek i czwartek w godzinach 10.00-
14.00.
 Redakcja

3,3
mln koron – tyle pochłonie zakup nowego sprzętu na oddział anestezjologii i re-
animacji Szpitala na Podlesiu w Trzyńcu. Bardzo pożytecznym urządzeniem, które 
zostało już zakupione, jest centralna stacja monitoringu, połączona z urządzenia-
mi śledzącymi funkcje życiowe pacjentów. Umożliwia ona bieżące śledzenie stanu 
zdrowia wszystkich pacjentów w jednym miejscu. Na bieżąco pojawiają się warto-
ści takich parametrów, jak ciśnienie krwi, temperatura, utlenienie krwi, graf EKG i 
wiele innych. – Dzięki niej można szybko reagować na stany alarmowe i obniżyć 
ryzyko u najbardziej zagrożonej grupy pacjentów, można także śledzić zmiany pa-
rametrów w czasie – wyjaśnia ordynator oddziału Roman Hanák.  (dc)
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edukacji XXI wieku (9) Po kwarantannie 
wysyp pomysłów
Po dwumiesięcznej przerwie muzea na powrót otwarły swoje podwoje. Korzystając z okazji, umówiliśmy się na 
rozmowę z kierowniczką MUZ-IC, czyli muzeum i centrum informacji turystycznej w Bystrzycy, Ireną Ondraszek.

Beata Schönwald

Jak muzeum w Bystrzycy przeżywa-
ło czas koronawirusowej kwaran-
tanny?
– Przede wszystkim był to dla nas 
szok, kiedy nagle się okazało, że na-
sze plany pójdą wniwecz. Dla mnie 
osobiście najtrudniejsze było od-
woływanie koncertów, imprez oraz 
związane z tym rozmowy z wieloma 
ludźmi, którzy byli zaangażowani 
w ich realizację. Natomiast najbar-
dziej przykrym doświadczeniem 
była konieczność zrezygnowania z 
Festiwalu Świętojańskiego. Potem 
jednak musieliśmy się ocknąć i 
pomyśleć o innych formach dzia-
łania. Na kwiecień szykowaliśmy 
bowiem ciekawe przedsięwzięcie, 
na które bardzo się cieszyliśmy. 
Byliśmy umówieni z córką poet-
ki Anieli Kupiec, Ewą Matlocho-
wą, że zorganizujemy spotkanie z 
twórczością jej zmarłej matki oraz 
wykładem prof. Daniela Kadłubca. 
Przy tej okazji chcieliśmy otworzyć 
w muzeum stały kącik poświęcony 
poetce. Z braku innych możliwości 
pomysł ten zrealizowaliśmy przy-
najmniej wirtualnie, zamieszczając 
wiersze Anieli Kupiec na profi lu 
MUZ-IC na Facebooku. Natomiast 
do przygotowania kącika jeszcze 
powrócimy. 

Czy wirtualne działania muzeum 
w czasie kwarantanny znajdywały 
swoich odbiorców?
– Myślę, że tak i że nadal będą 
znajdować, bo na razie z nich 
nie rezygnujemy. Dobrym tego 
przykładem był konkurs, którego 
uczestnicy mieli za zadanie rozpo-

znanie zamieszczanych przez nas 
na Facebooku artefaktów i okre-
ślenie do czego służą. Co tydzień w 
związku z pojawieniem się nowego 
eksponatu wywiązywała się więc 
wirtualna dyskusja. Ludzie próbo-
wali zgadywać, czasem dodawali 
nawet jakiś wierszyk czy „godkę” 
z tym związaną. Ponieważ nie wie-
dzieliśmy, jak się sprawy potoczą 
dalej, również majowe spotkanie z 
zielarką Taťaną Marszalkową prze-
nieśliśmy do wirtualnej przestrze-
ni. Odbędzie się ono za zamknię-
tymi drzwiami, a relację z  niego 

nakręci dla nas trzyniecka telewi-
zja kablowa. 

Dużo imprez musieliście wykreślić z 
kalendarza?
– Około ośmiu. We wrześniu i paź-
dzierniku chcemy jednak powrócić 
przynajmniej do niektórych z nich 
i zrealizować je tak, jak to sobie za-
planowaliśmy. Mam na myśli np. 
koncert lżejszej muzyki poważnej 
z naszej bystrzyckiej edycji „Trzy 
pory roku” czy uroczyste zakoń-
czenie wystawy fotografi i zespo-
łów folklorystycznych „Bystrzyca” i 

„Łączka”, które wiszą już na naszym 
korytarzu i klatce schodowej. Za-
miast na wernisaż, zaprosimy więc 
na fi nisaż z udziałem członków „By-
strzycy” oraz z muzyką w wykona-
niu miejscowej kapeli „Bezmiana”. 
Przy tej okazji chcemy też symbo-
licznie „ochrzcić” mapę Bystrzycy z 
dawnym nazewnictwem. 

A lato? Będzie ciche i spokojne?
– Takich ogromnych imprez, jak 
Dzień Bystrzycy, w których uczest-
niczyło nawet ok. 3 tys. osób, na 
pewno nie będzie tego lata. Wycho-

dzimy natomiast z zupełnie nową 
propozycją mini-koncertów, które 
będą się odbywały począwszy od 
1 lipca w każdą wakacyjną środę 
w godz. 18.00-19-00. Spotykać się 
będziemy na placu przed miejsco-
wym basenem i prezentować tam 
wokalistów i muzyków związanych 
głównie z naszym regionem. Do-
datkową atrakcją będzie fakt, że do 
samego końca będziemy utrzymy-
wać przed słuchaczami w tajemni-
cy, jaki rodzaj muzyki będzie grany. 
Ludzie nie będą wiedzieli, czy tego 
wieczoru usłyszą jazz, rock, pop, 
folklor czy jeszcze coś innego. Zde-
cydowaliśmy się na taką koncerto-
wą formułę, ponieważ uważamy, że 
jest wielu ludzi, którzy w życiu by 
nie poszli np. na country albo mu-
zykę poważną. My chcemy im po-
móc przełamać te uprzedzenia, bo 
często się zdarza, że irracjonalnie 
odrzucamy coś, z czym tak napraw-
dę nie mieliśmy dotąd żadnego do-
świadczenia. Na razie nie wymienię 
więc żadnych nazwisk ani nazw ze-
społów. Zdradzę natomiast, że na 
pewno będzie bardzo różnorodnie i, 
mam nadzieję, że te koncerty przy-
niosą ludziom radość i optymizm.
Poza tym latem chcemy też uru-
chomić nasze kino. Nie jednak w 
zamkniętej sali, ale w plenerze, w 
związku z czym marzą mi się pro-
jekcje w Parku PZKO. Nową pro-
pozycją będzie też zwiedzanie By-
strzycy z przewodnikiem. Jestem 
przekonana, że ok. 80 proc. miesz-
kańców nie wie nawet, czym mo-
żemy się pochwalić – jakie są tutaj 
kościoły, stare budynki i jaka wiąże 
się z nimi historia. Jeden taki spa-
cer odbędzie się w lipcu, a drugi w 
sierpniu. Jeden przed południem, 
drugi wieczorem. 

• Irena Ondraszek wprowadziła do muzealnej ekspozycji wiosenne klimaty. Fot.�BEATA�SCHÖNWALD

Wakacje inne niż wszystkie
Wiadomo już, że w tym roku po-

lonijne lato będzie wyglądało 
zupełnie inaczej niż do tej pory, a 
szerząca się na świecie pandemia 
koronawirusa dosłownie wywróci-
ła do góry nogami dotychczasowe 
formy współpracy macierzy z roda-
kami rozsianymi po świecie. Nową 
sytuację w największym stopniu 
odczuje polonijna młodzież, która 
raczej nie przyjedzie w nadchodzą-
ce wakacje do Polski. Część letnich 
projektów ma być jednak realizo-
wana w zmodyfi kowanej formie. 

Przypomnijmy, że zaraz na po-
czątku pandemii, Rada Kongresu 
Polaków w RC podjęła uchwałę o 
odwołaniu tegorocznej Zielonej 
Szkoły nad Bałtykiem. W jej ra-
mach co roku wszyscy siódmokla-
siści polskich szkół na Zaolziu mie-
li szansę wypoczywać we wrześniu 
nad polskim morzem. – Nie mieli-
śmy jednak innego wyjścia – prze-
konywał w marcu prezes Kongresu 
Polaków w RC, Mariusz Wałach.

Szybko okazało się, że podobne 
decyzje zmuszeni byli podejmować 

Polacy w innych zakątkach Europy 
i świata. Jan Dziedziczak, pełno-
mocnik rządu ds. Polonii i Polaków 
za granicą, przyznał niedawno w 
rozmowie z Polską Agencją Praso-
wą, że pandemia zmieniła formy 
współpracy polonijnej, a bezpo-
średnie spotkania polonijne są na 
razie niemożliwe. 

– Kontakt Polonia – kraj, a tak-
że kontakt pomiędzy środowiska-
mi polonijnymi zmieniły się ra-
dykalnie, podobnie jak zmieniło 
się życie każdego z nas. Najważ-
niejszą zaś zmianą wynikającą z 
obecności koronawirusa będzie 
najprawdopodobniej brak możli-
wości przyjazdu młodzieży polo-
nijnej do Polski nadchodzącego 
lata. Jednak przy pozytywnej de-
terminacji i dzięki nowoczesnym 
technikom internetowym udaje 
się realizować podstawowe cele: 
podtrzymywanie więzi z ojczyzną, 
polską kulturą, tradycją, historią 
oraz językiem – czyli wszystkie 
elementy sprawiające, że jesteśmy 
Polakami, gdziekolwiek się znaj-

dujemy. Najistotniejsze jest utrzy-
manie polskiej edukacji naszej 
polonijnej młodzieży. Oczywiście, 
tak jak u nas, przeniosła się ona do 
Internetu. Działają także polskie 
media, realizując swoją integru-
jącą, informacyjną, edukacyjną i 
kulturalną rolę – mówił Jan Dzie-
dziczak.

Opinię pełnomocnika rządu ds. 
Polonii i Polaków za granicą po-
twierdza Dariusz Piotr Bonisław-
ski, prezes Stowarzyszenia „Wspól-
nota Polska”, który w rozmowie z 
„Głosem” podkreślił, że letnie wa-
kacje zbliżają się wielkimi krokami. 
– Na przykład na Litwie zajęcia w 
szkołach kończyły się tradycyjnie 
30 maja. W innych krajach nastę-
powało to nieco później, jednak 
bezsprzecznie mamy już ten okres, 
w którym w poprzednich latach 
bardzo intensywnie przygotowy-
waliśmy pobyty edukacyjne i języ-
kowe polonijnej młodzieży w kraju. 
Takich przedsięwzięć co roku orga-
nizowaliśmy latem naprawdę spo-
ro. Niestety obecnie wydaje się bar-

dziej niż pewne, iż w tym sezonie 
będziemy musieli zrezygnować z 
tej formy naszej aktywności – przy-
znał Dariusz Piotr Bonisławski.

Tym, co uniemożliwia „Wspól-
nocie Polskiej” jakiekolwiek plany, 
są przede wszystkim zamknięte 
granice. – Słychać co prawda de-
klaracje, że ruch międzynarodowy 
zostanie wznowiony, ale nikt nie 
podaje konkretnej daty mówią-
cej, kiedy będzie to możliwe. W 
takiej sytuacji niewiele możemy 
zaś zaoferować – stwierdza prezes 
„Wspólnoty”.

Przedstawiciele stowarzyszenia 
nie ukrywają, że czas epidemii to 
jeden z najtrudniejszych momen-
tów w 30-letniej historii tej organi-
zacji. Wakacyjne pobyty polonijnej 
młodzieży nad Wisłą są bowiem od 
lat jednym z priorytetów jej dzia-
łalności. Nic nie buduje bowiem 
tak skutecznie polskości, jak „na-
macalny” kontakt z polską kulturą 
czy historią. 

– Póki co jednak planowane 
przez nas wakacyjne projekty w 

większym lub mniejszym stopniu 
będą musiały ulec modyfi kacjom. 
We współpracy z Ministerstwem 
Edukacji realizujemy na przykład 
duży projekt pod nazwą „Rodzina 
polonijna”, który u nas nosi nazwę 
„Razem dla edukacji”. W praktyce 
każda z partnerskich szkół zastana-
wia się obecnie, co może zrobić bez 
konieczności wyjazdu do innego 
kraju. W tym wypadku bardzo wie-
le zależy od inwencji i kreatywno-
ści pedagogów. Poza tym jesteśmy 
obecni w Internecie, ale chcemy też 
mocniej współfi nansować letnie 
półkolonie, obozy i inne wakacyj-
ne projekty realizowane wszędzie 
tam, gdzie żyją polscy uczniowie. 
Generalnie robimy wszystko, by 
jakoś przetrwać ten trudny czas i 
z utęsknieniem czekamy na mo-
ment, gdy będziemy mogli powró-
cić do sprawdzonych form naszej 
aktywności. Liczymy też, że już w 
przyszłym roku ponownie będzie-
my mogli gościć w Polsce m.in. 
młodzież z Zaolzia – stwierdził Da-
riusz Piotr Bonisławski.  (wik)

Inspektorzy podsumowali 
naukę on-line 
Czeska Inspekcja Szkolna opublikowała sprawozdanie z przeprowadzonych badań nt. 
przebiegu zdalnego nauczania w szkołach podstawowych i średnich na terenie całego kraju 
w okresie pandemii Covid-19. 

Danuta Chlup

Czeska Inspekcja Szkolna 
(CIS) przeprowadziła w 
pierwszej połowie kwietnia 

telefoniczne badania ankietowe 
z dyrektorami placówek oświato-
wych. Pracownicy Inspekcji nawią-
zali kontakt z prawie wszystkimi 
szkołami podstawowymi i średnimi 
(na przykład na terenie wojewódz-
twa morawsko-śląskiego chodziło o 
przeszło pięćset placówek). Celem 
badań było zapoznanie się z sytu-
acją w szkołach, zorientowanie się 
w potrzebach szkół oraz udostęp-
nienie pomocy metodycznej. 

– W zdalnej edukacji uczestniczy 
zdecydowana większość uczniów 
szkół podstawowych i średnich, są 
jednak pewne różnice, jeśli cho-
dzi o zakres i sposób uczestnictwa 
– czytamy w sprawozdaniu. – Bez 
łączności on-line ze szkołą było 
tylko 11 proc. uczniów niepełnych 
szkół podstawowych oraz 16 proc. 
uczniów pełnych szkół podstawo-
wych. W przypadku szkół średnich 
większe problemy odnotowano na 
kierunkach, na których edukacja 
kończy się egzaminem końcowym 
(niematuralnych – przyp. red.), 
gdzie nie udało się nawiązać on-
-line komunikacji z ponad jedną 
piątą uczniów. Pozytywne jest to, 

że szkołom udało się włączyć w 
proces kształcenia także większość 
uczniów bez łączności on-line. 

Większość się kształci, 
ale nie wszyscy 
Statystycznie rzecz biorąc – w 
kształceniu zdalnym uczestniczyła 
zdecydowana większość uczniów. 
Niemniej ok. 9,5 tys. uczniów szkół 
podstawowych i średnich w ogóle 
nie brało udziału w zdalnej eduka-
cji, ponieważ szkołom nie udało się 
z nimi nawiązać żadnego kontaktu. 

Głównym powodem braku 
uczestnictwa części uczniów w za-
jęciach on-line jest brak sprzętu i 
podłączenia do Internetu, jednak 
ważnym czynnikiem jest także ni-
ska motywacja niektórych uczniów 
oraz małe wsparcie ze strony ro-
dziców. Najbardziej złożona była 
sytuacja w regionach o niskim sta-
tusie społeczno-ekonomicznym, a 
zwłaszcza w miejscach zamieszka-
łych przez osoby wykluczone spo-
łecznie. 

Po upływie trzech tygodni od 
wprowadzenia zakazu fi zycznej 
obecności uczniów w szkołach 
przeszło jedna trzecia placówek 
zapewniła jakąś formę kształcenia 
on-line wszystkim swoim uczniom. 
Ze sprawozdania wynika, że zde-
cydowanie lepsze wyniki osiągały 
niepełne szkoły podstawowe, a więc 

te małe, mające tylko klasy pierw-
szego stopnia. Wszystkich uczniów 
udało się włączyć do kształcenia 
na odległość w 43 proc. niepełnych 
szkół, ale tylko w 21 proc. szkół peł-
nych, z klasami 1-9. 

Jaki sprzęt, taka nauka 
Jedną z podstaw prowadzenia zdal-
nej edukacji było posiadanie odpo-
wiedniego sprzętu zarówno przez 
nauczycieli, jak i uczniów. Według 
danych szacunkowych, które Cze-
ska Inspekcja Szkolna uzyskała od 
dyrektorów szkół, dysponuje sprzę-
tem cyfrowym przeszło 80 proc. 
uczniów – w szkołach średnich 
ponad 90 procent. Występowały 
duże różnice pomiędzy poszczegól-
nymi regionami. Najniższy odsetek 
uczniów, którzy mają w domu do 
dyspozycji sprzęt cyfrowy, odno-
towano w województwach karlo-
warskim i libereckim, najwyższy w 
Czechach Środkowych, Południo-
wych, na Morawach Południowych 
i Wysoczyźnie. 

Ok. 85 proc. szkół podało, że pe-
dagodzy zamierzają w okresie obo-
wiązywania zakazu nauczania w 
szkołach wykorzystywać technolo-
gie cyfrowe w edukacji. O proble-
mach z  wykorzystaniem łączności 
on-line w zdalnym kształceniu 
wspominali dyrektorzy znikomej 
liczby placówek. Większość dyrek-

torów szkół podstawowych i śred-
nich jest przekonana, że uzyskane 
w okresie epidemii doświadczenia 
spowodują wzrost wykorzystania 
nowoczesnych technologii także po 
powrocie do klasycznego procesu 
nauczania. Konkretne wyniki poka-
zuje tabelka. 

Tymczasem w regionie…
Urząd Wojewódzki w Ostrawie 
przeprowadził w kwietniu własne 
badania ankietowe pośród 87 szkół 
średnich, których jest założycielem. 
Stanisław Folwarczny, wicehetman 
województwa morawsko-śląskiego 
ds. szkolnictwa, udostępnił podsu-
mowanie redakcji „Głosu”. 

W 91 proc. szkół opracowano 
minimalny standard zdalnego 
nauczania, obowiązujący wszyst-
kich nauczycieli. W pozostałych 
placówkach takiego standardu nie 
było. Zdalne nauczanie wszystkich 
przedmiotów przebiegało w nie-
spełna połowie szkół. W niemal 
wszystkich placówkach (95 proc.) 
wykorzystywano w nauczaniu przy-
najmniej części przedmiotów wide-
okonferencje lub audiokonferencje. 
Ponad połowa szkół wykorzystywa-
ła także przygotowane z wyprzedze-
niem wykłady wideo. Przedmioty, 
w których zajęcia telekonferencyjne 
odbywały się najczęściej, pokazuje 
tabelka. 

Wśród problemów zdalnego na-
uczania większość dyrektorów szkół 
średnich w regionie wymieniała: po-
ziom dyscypliny, motywacji i zaan-
gażowania uczniów (45 proc.), brak 
kontaktów społecznych oraz fakt, że 
nie wszystko można uczyć zdalnie 
(36 proc.), problemy ze sprzętem (32 
proc.), czasowe i technologiczne ob-
ciążenie pedagogów (25 proc.).  

Główne wnioski Czeskiej 
Inspekcji Szkolnej 
(sytuacja w całej RC)
W zdalnym nauczaniu brało udział 5 
tys. szkół podstawowych i średnich.
11 procent uczniów niepełnych szkół 
podstawowych, 16 proc. pełnych SP 
oraz jedna piąta uczniów szkół śred-
nich (przeważnie kierunków zawodo-
wych bez matury) nie miała interne-
towej łączności ze szkołą, powodem 
był brak sprzętu lub podłączenia do 
Internetu.
Najczęściej używanymi platf ormami 
internetowymi były: na I stopniu 
szkół podstawowych – WhatsApp, 
Skype i Facebook, na II stopniu SP – 
Bakaláři i Google Classroom, w szko-
łach średnich – Bakaláři i Microsoft  
Teams. 
9,5 tys. uczniów szkół podstawo-
wych nie miało żadnej łączności ze 
szkołą, co oznacza, że nie uczestni-
czyli w procesie edukacyjnym – to 
stanowi 0,5-0,7 proc. uczniów tych 
szkół.
Połowa szkół podstawowych i ponad 
60 proc. szkół średnich starała się w 
ramach zdalnego nauczania kontynu-
ować edukację według planów tema-
tycznych poszczególnych nauczycieli, 
w zgodzie ze szkolnym programem 
edukacyjnym.

(oprac. na podstawie materiałów Wydziału 
Szkolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w 
Ostrawie)

Jakie wnioski można wyciągnąć 
po dwumiesięcznym nauczaniu na 
odległość? Podsumowuje Stanisław 
Folwarczny, wicehetman województwa 
morawsko-śląskiego ds. szkolnictwa:
We wtorek odbyła się on-line kon-
ferencja na temat kształcenia na 
odległość, w której uczestniczyli 
przedstawiciele wszystkich woje-
wództw. Wysunęła trzy wnioski. 
W pierwszym stwierdza, że za dwa 
miesiące nauczania domowego 
doszło do podniesienia umie-
jętności informatycznych, tak u 
uczniów, jak i u samych nauczy-
cieli. Drugi wniosek dotyczy samej 
techniki i podłączenia do Interne-
tu. Jeżeli ta forma nauczania ma 
być efektywna, to wszyscy ucznio-
wie, nauczyciele i szkoły powinni 
posiadać odpowiedni sprzęt i łącze 
internetowe. W trzecim wniosku 
podkreślono, jak ważne jest przy-
gotowanie uczniów i szkół do tej 
formy nauczania i zalecono wpro-

wadzenie do programów kształce-
nia form nauczania na odległość 
oraz odpowiednie przygotowanie 
nauczycieli do tego sposobu na-
uczania.

Podsumowując, można stwier-
dzić, że na dłuższą metę na pew-
no nie można stosować tej formy 
edukacji co najmniej z  dwóch po-
wodów. Jednym z  nich jest brak 
kontaktów społecznych, które są 
ważne dla uczniów i nie można ich 
niczym zastąpić. Drugim powodem 
jest zagrożenie, że będą się pogłę-
biały różnice w dostępie do kształ-
cenia z powodu różnych warunków 
panujących w domach, m.in. ze 
względu na różnice w wyposażeniu 
sprzętem komputerowym i podłą-
czeniu do Internetu.

Wykorzystanie technologii informatycznych w szkołach po pandemii

Nie wzrośnie (proc.)
Wzrośnie, ale tylko u 

niektórych nauczycieli 
(proc.)

Wzrośnie u więk-
szości nauczycieli 

(proc.)
I stopień szkół podst. 7 29 64

II stopień szkół podst. 3 31 66

Szkoły średnie 2 32 66

Dane w tabelce przedstawiają odsetek dyrektorów szkół utożsamiających się z poszczególnymi odpowiedziami na pytanie, 
czy po zakończeniu zdalnej edukacji wzrośnie w szkołach wykorzystywanie technologii informatycznych w podobnych for-
mach jak podczas nauczania na odległość.  
Źródło: Czeska Inspekcja Szkolna

Najczęściej on-line nauczane przedmioty

Przedmiot(y) Liczba szkół Odsetek
Języki obce 70 80

Język czeski 55 63

Matematyka 50 57

Przedmioty fachowe 48 55

Tabelka pokazuje, które przedmioty były najczęściej nauczane formą wideokonferencji lub audiokonferencji w szkołach śred-
nich na terenie województwa morawsko-śląskiego.
Źródło: Urząd Wojewódzki  Opr. (dc)
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Zaolziańskie fale nad Wisłą 
Latem minie sto lat od momentu podziału Śląska Cieszyńskiego między Czechosłowację a Polskę. W ciągu tego stulecia wielu naszych 
rodaków z Zaolzia wyemigrowało do Polski. Część z nich osiedlała się nad Wisłą z własnej woli, innych zmusiła do przeprowadzki historia. 
– Okoliczności, w jakich przybysze znad Olzy budowali swe kariery, są często zupełnie niezwykłe, a działalność wielu z nich odcisnęła piętno na 
historii całego kraju – stwierdza Krzysztof Szelong, dyrektor Książnicy Cieszyńskiej w Cieszynie i zarazem jeden z nielicznych znawców tematyki 
zaolziańskiej nad Wisłą.

Witold Kożdoń

Pierwsza fala Zaolziaków do-
tarła do Polski w wyniku 
trwającego w latach 1919-1920 

polsko-czechosłowackiego konfl ik-
tu o Śląsk Cieszyński. Po podjętej w 
Paryżu 28 lipca 1920 r. decyzji o po-
dziale Śląska Cieszyńskiego liczba 
uchodźców jeszcze się zwiększyła, 
osiągając skalę kilkunastu tysięcy 
osób. – Ludzie ci znajdowali schro-
nienie zarówno w polskiej części 
Śląska Cieszyńskiego, jak i poza jego 
granicami, w obozie dla uchodźców 
w Oświęcimiu, a potem także m.in. 
w Bochni, Brzeszczach, Chrzano-
wie, Jaworznie, Krzeszowicach, Li-
biążu, Limanowej, Nowym Sączu, 
Tarnowie, Trzebini i Wieliczce – 
wylicza Krzysztof Szelong.

Zaolziacy wręcz przeważali...
Najwięcej Zaolziaków osiadło w 
polskiej części Śląska Cieszyńskie-
go przyczyniając się do polonizacji 
takich miast, jak Skoczów, Strumień 
czy Bielsko. – Obejmowali oni liczne 
eksponowane stanowiska. Wystar-
czy wspomnieć, że z Zaolzia wy-
wodzili się trzej przedwojenni bur-
mistrzowie Cieszyna, Jan Michejda 
z Olbrachcic, Władysław Michejda 
z Nawsia i Rudolf Halfar z Lutyni 
Polskiej – przypomina Krzysztof 
Szelong. 

Wielu innych pracowało w szkol-
nictwie, także pełniąc tam odpo-
wiedzialne funkcje. Przykładami są 
Bogusław Heczko z Piosku, wizyta-
tor szkół ludowych i wydziałowych 
w cieszyńskiej części wojewódz-
twa śląskiego (1922-1926) i zarazem 
prezes Polskiego Towarzystwa Pe-
dagogicznego w Cieszynie, Alojzy 
Kołorz z Datyń Dolnych, inspektor 

szkolny w Cieszynie, Jan Stonawski 
z Bystrzycy, dyrektor Gimnazjum 
Kupieckiego, a po wojnie organiza-
tor Państwowych Zakładów Kształ-
cenia Handlowego w Cieszynie czy 
Franciszek Wojnar z Lesznej Dolnej, 
pierwszy dyrektor gimnazjum pol-
skiego w Bielsku.

– Przed wojną w niektórych ślą-
skich szkołach Zaolziacy wręcz 
przeważali. Było tak m.in. w przy-
granicznych Marklowicach i Ze-
brzydowicach, gdzie stanowili 
większość wśród nauczycieli. Także 
w przemyśle Zaolziacy byli wyraź-
nie widoczni, dominując wśród ka-
dry kierowniczej nie tylko cieszyń-
skich fabryk – stwierdza Krzysztof 
Szelong.

W latach 20. XX wieku Zaolzie 
opuszczali najczęściej ludzie za-
angażowani w akcję plebiscytową, 
którzy mogli się spodziewać re-
presji ze strony władz. Obok rze-
szy robotników wśród uchodźców 
znalazło się wielu przedstawicieli 
zawodów inteligenckich, ofi cerowie 
i podofi cerowie wojska polskiego, 
urzędnicy, nauczyciele, studen-
ci, duchowni, lekarze i prawnicy. 
Po 1922 r. wielu z nich, zwłaszcza 
urzędników i nauczycieli, zostało 
skierowanych na włączony do Pol-
ski Górny Śląsk, który był wcześniej 
pozbawiony rodzimej polskiej inte-
ligencji. – Zaolziacy, znający śląską 
kulturę, gwarę i mentalność, łatwiej 
niż inni byli w stanie tę lukę zapeł-
nić, gwarantując jednocześnie, iż 
będą się przyczyniać do polonizacji 
regionu – przypomina Szelong i do-
daje, że powszechnie używane na 
Śląsku określenie „gorol” (którym 
Górnoślązacy obdarzają polskich 
przybyszów spoza Śląska) zrodziło 
się właśnie w tym czasie. – Odnosi-
ło się zaś przede wszystkim do zaol-

ziańskiego „desantu”, który pojawił 
się w tym czasie na Górnym Śląsku, 
i który, z perspektywy mieszkańców 
Katowic, Pszczyny czy Rybnika, 
mógł się rzeczywiście kojarzyć z gó-
rami – stwierdza mój rozmówca.

Kierunek: Mazury
Mieszkańcy lewego brzegu Olzy tra-
fi ali jednak nie tylko na Górny Śląsk, 
ale i na Mazury, a zwłaszcza do nie-
wielkiego powiatu działdowskiego, 
który został wówczas włączony do 
II Rzeczpospolitej. Zaolziacy obsa-
dzili tam stanowiska m.in. starosty 
powiatowego (Jan Pawlica), burmi-
strza Działdowa (Alfred Rzyman), 
lekarza powiatowego (Tadeusz 

Michejda), powiatowego inspektora 
szkolnego (Paweł Klimosz), dyrek-
tora Państwowego Seminarium Na-
uczycielskiego w Działdowie (Karol 
Banszel) i dyrektora działdowskie-
go gimnazjum (Józef Biedrawa). 
– Wszyscy byli ewangelikami, więc 
ich wyznanie stanowiło atut uła-
twiający znalezienie wspólnego 
języka z miejscowa ludnością – tłu-
maczy Krzysztof Szelong. 

Kolejna duża zaolziańska fala 
napłynęła do Polski po II wojnie 
światowej. Podobnie jak ćwierć 
wieku wcześniej, wielu przybyszów 
osiedliło się w polskiej części Ślą-
ska Cieszyńskiego, ale wielu trafi ło 
też do pracy w przemyśle ciężkim 

na Górnym Śląsku oraz w zagłębiu 
wałbrzyskim (gdzie polscy fachow-
cy byli szczególnie poszukiwani). 
Część zaolziańskich imigrantów 
rozproszyła się natomiast po kraju, 
chętnie wiążąc swe losy z ośrodka-
mi akademickimi. 

Ostatnia duża – bo licząca oko-
ło 400 osób – grupa Zaolziaków 
przeniosła się do Polski w drugiej 
połowie lat sześćdziesiątych. Byli 
to członkowie nielegalnego w Cze-
chosłowacji Kościoła Zielonoświąt-
kowego, czyli tzw. stanowczy chrze-
ścijanie. Znaleźli oni nowe domy 
w Beskidzie Niskim, zasiedlając 
opustoszałe łemkowskie wsie Wola 
Piotrowa, Wisłoczek oraz Puławy. 

Naukowcy, duchowni, artyści, politycy
Lista Zaolziaków, których losy rzuciły nad Wisłę, 

jest długa i obfi tuje w postaci wybitne. Niektó-
rzy są znani do dziś, inni odeszli w zapomnienie. 
Spis otwiera oczywiście znany pisarz Gustaw Mor-
cinek (1891-1963), który znaczną część dorobku 
literackiego poświęcił rodzinnej Karwinie. 
W Polsce ikonami stali się Stanisław Hadyna 
(1919-1999) z Karpętnej, twórca Zespołu Pieśni 
i Tańca „Śląsk” (1952-1953), Jan Raszka (1871-
1945) z Ropicy, legionista, rzeźbiarz, twórca mo-
numentalnych pomników, dyrektor słynnej Szkoły 
Przemysłu Artystycznego w Krakowie czy urodzo-
ny w Karwinie prof. Józef Chlebowczyk (1924-
1985), historyk, czołowy badacz procesów naro-
dotwórczych w Europie Środkowej, współtwórca 
cieszyńskiej Filii Uniwersytetu Śląskiego.
Przywracana jest również pamięć o wybitnych 
politykach, m.in. urodzonym w Błędowicach Dol-
nych Józefi e Kiedroniu (1879-1932), ministrze 
przemysłu i handlu w rządzie Władysława Grab-
skiego (1923-1925), działającym na rzecz budowy 
portu w Gdyni oraz magistrali węglowej nad Bałtyk 
(zdjęcie nr 1). Z Końskiej pochodził z kolei Józef 
Buzek (1873-1936), poseł na Sejm RP, senator, 
pierwszy dyrektor Głównego Urzędu Statystycz-
nego w Warszawie, który w 1917 r., jeszcze dla 
Tymczasowej Rady Stanu, opracował „Projekt Kon-
stytucji Państwa Polskiego i ordynacji wyborczej 
sejmowej”.  

Przed wojną status gwiazdy osiągnął bokser Ad-
olf (Bolko) Kantor (1910-1992) z Suchej Górnej 
(zdjęcie nr 2).
Duży rozgłos zdobył urodzony w Sibicy grafi k Jan 
Hollender (1907-1989), twórca ok. 160 znaków 
fi rmowych, m.in. PKO i Centrum Zdrowia Dziecka. 
W Orłowej urodził się Otokar Balcy (1924-2012), 
którego nazwisko znane było niegdyś niemal każ-
demu polskiemu dziecku, był bowiem autorem 
dźwięku do 630 fi lmów krótkometrażowych i ani-
mowanych, w tym kultowego „Reksia” oraz „Bolka i 
Lolka”. Dla odmiany z Kocobędza pochodził Roman 
Suszko (1919-1979), profesor fi lozofi i, kierownik 
Zespołu Logiki w Instytucie Filozofi i i Socjologii 
PAN, profesor Stevens Insti tute of Technology w 
Hoboken, New Jersey, który zagrał... epizodyczną 
rolę w kultowej komedii „Rejs”.
W dziedzinie nauk przyrodniczych trwały dorobek 
pozostawił m.in. prof. Emil Chroboczek (1902-
1978) z Dziećmorowic, specjalista w zakresie 
uprawy roślin związany ze Szkołą Główną Gospo-
darstw Wiejskiego. Jego imię nosi dziś Instytut 
Warzywnictwa w Skierniewicach (zdjęcie nr 3).
Z Zaolzia wywodzi się również kilkunastu znanych 
w Polsce duchownych. Najoryginalniejszym z nich 
był urodzony w Śmiłowicach Karol Grycz (1885-
1959), pierwszy ewangelicki pastor w odrodzonym 
Wojsku Polskim, który zasłynął działalnością na 
rzecz odnowienia w Polsce arianizmu. Kapelanem 

wojskowym był także urodzony w Cierlicku Karol 
Kotula (1884-1968), organizator polskich struktur 
kościoła ewangelickiego w Wielkopolsce, Łodzi i na 

Górnym Śląsku, w 1959 r. wybrany na urząd bi-
skupa Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w PRL. 
 (wik)

Zdjęcia:�Wikipedia,�
Narodowe�Archiwum�Cyfrowe

• Przed wojną Zaolziacy trafi li m.in. do 
Działdowa na Mazurach. Fot.�Wikipedia
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WIKTORIA�1920�(2)
Okres 24-30 kwietnia
Semen Petlura, przywódca Ukraińskiej Republiki Ludowej, podpisuje z Polską – 24 kwietnia – wojskową konwencję w sprawie wspólnej 
ofensywy na Ukrainie. 25 kwietnia Józef Piłsudski, jako wódz połączonych sił, rozpoczyna ofensywę na 
odcinku od Prypeci do Dniestru, zdobywając w ciągu trzech dni Żytomierz, Koziatyn i Czarnobyl – w tym 
węzły komunikacyjne, co dezorganizuje front bolszewicki.

Polskie wojska biorą 25 tysięcy jeńców, 
120 armat, tysiące wagonów kolejo-
wych z zawartością. 26 kwietnia Józef 

Piłsudski ogłasza odezwę do Ukraińców, że 
celem wojsk polskich jest odbudowa niepod-
ległego państwa ukraińskiego. 29 kwietnia 
bolszewicy ustanawiają Michaiła Tucha-
czewskiego dowódcą Frontu Zachodniego. W 
Poznaniu robotnicy strajkują, żądając pod-
wyżek.

Z artykułu »Żądamy 
równouprawnienia« 
w »Gazecie Robotniczej«
Od miesięcy rządzi już u nas władza koalicyj-
na. A jednak my, Polacy na Górnym Śląsku, 
nie jesteśmy jeszcze równouprawnieni.

Niemcy, którzy w stosunku do Koalicji 
zachowują się prowokująco, Niemcy, którzy 
szykują wrogie dla niej demonstracje, ci sami 
Niemcy są dotąd uprzywilejowani. My zaś, 
Polacy, którzyśmy podczas strasznej wojny 
światowej walczyli w jednych szeregach z ko-
alicjantami, którzy dążyliśmy zawsze do ści-
słej z Koalicją współpracy, licząc się z wszyst-
kimi jej wymaganiami, my jesteśmy nadal 
„obywatelami drugiej klasy”.

 Bo któż naprawdę rządzi na Śląsku Gór-
nym? Czy koalicja? Nie. Na Śląsku Górnym 
rządzą naprawdę jeszcze Niemcy, którzy z 
brutalnością sobie właściwą potrafi li utrącić 
każdy niedogadzający im rozkaz koalicyj-
ny. (…) Robotnik polski na taki stan rzeczy 
się nie zgodzi. Nie po to popieraliśmy poli-
tykę Koalicji przez lata wojny, nie po to da-
waliśmy ochotników do wojsk walczących z 
Prusakami, nie po to wreszcie zlał się Śląsk 
Górny krwią bohaterską powstańców, byśmy 
dziś wracać mieli pod jarzmo pruskie z łaski 
koalicyjnej. 

Katowice, 24 kwietnia 1920
„Gazeta Robotnicza” nr 94/1920

Z informacji 
»Kuriera Warszawskiego«
Wczoraj odbyły się we wszystkich większych 
miastach na Górnym Śląsku wielkie demon-
stracje polskie. Uchwalono rezolucje, doma-
gające się od komisji plebiscytowej zniesie-
nia niemieckiej Sicherheitspolizei (Policja 
Bezpieczeństwa) i zastąpienia jej przez mi-
licję, której skład odpowiadałby stosunkom 
narodowościowym na Górnym Śląsku. Re-
zolucje żądają dalej wydania zakazu wywozu 
środków leczniczych i chemikaliów ze Śląska 
do Niemiec. 

Warszawa, 26 kwietnia 1920
„Demonstracje na Śląsku”, „Kurier Warszawski: 

wydanie wieczorne” 115/1920 

Józef Piłsudski w odezwie 
do mieszkańców Ukrainy
Wojska Rzeczypospolitej Polskiej na rozkaz 
mój ruszyły naprzód, wstępując głęboko na 
ziemię Ukrainy.

Ludności ziem tych czynię wiadomym, 
że wojska polskie usuną z  terenów, przez 
naród ukraiński zamieszkanych, obcych 
najeźdźców, przeciwko którym lud ukraiń-
ski powstał z orężem w ręku, broniąc swych 
sadyb przed gwałtem, rozbojem i grabie-
żą. Wojska polskie pozostaną na Ukrainie 
przez czas potrzebny po to, aby władzę na 
ziemiach tych mógł objąć prawy rząd ukra-
iński.

 Razem z  wojskami polskimi wracają na 
Ukrainę szeregi walecznych jej synów pod 

wodzą atamana głów-
nego, Semena Petlury, 
które w  Rzeczpospo-
litej Polskiej znalazły 
schron i  pomoc w  naj-
cięższych dniach pró-
by dla ludu ukraińskie-
go. (...)

Wzywam naród 
ukraiński i  wszystkich 
mieszkańców tych 
ziem, aby niosąc cier-
pliwie ciężary, jakie 
trudny czas wojny na-
kłada, dopomagali w 
miarę swych sił wojsku 
Rzeczpospolitej Pol-
skiej w  jego krwawej 
walce o ich własne życie 
i wolność. 

Warszawa, 26 kwietnia 1920
„Polska uznaje Ukrainę”, 

„Dziennik Cieszyński” nr 97, 1920

Ataman Semen Petlura 
w odezwie do narodu ukraińskiego
Narodzie Ukrainy! Ciernistą drogą toczą się 
Twoje dzieje. Otóż już trzy lata mijają, jak 
usiłujesz zaprowadzić ład w swojej republice, 
zdobyć dla siebie wolność, równość i niepod-
ległość, walcząc z czerwonymi najeźdźca-
mi – moskiewskimi bolszewikami. Złożyłeś 
wielkie ofi ary na polu bitwy. (…) Trzy lata, 
narodzie ukraiński, walczyłeś sam, zapo-
mniany przez wszystkie narody świata, al-
bowiem wrogowie Twoi nie spali i wszelkimi 
sposobami prowokowali Cię, nie przyznając 
Ci nawet prawa zwać się mianem Ukraińców, 
mianem narodu ukraińskiego. Dziś dokonu-
je się wielka przemiana. (…) Rzeczpospolita 
Polska weszła na drogę okazania realnej po-
mocy Ukraińskiej Republice Ludowej w jej 
walce z moskiewskimi okupantami, dając 
możność u siebie formować się oddziałom 
jej armii i ta armia idzie teraz walczyć z wro-
gami Ukrainy. (…) Wspólną walką zaprzyjaź-
nionych armii – ukraińskiej i polskiej – na-
prawimy błędy przeszłości, a krew, wspólnie 
przelana w bojach przeciw odwiecznemu hi-
storycznemu wrogowi, Moskwie, który ongiś 
zgubił Polskę i zaprzepaścił Ukrainę, uświęci 
nowy okres wzajemnej przyjaźni ukraińskie-
go i polskiego narodu.

Winnica, 26 kwietnia 1920 
Odezwa głównego atamana Petlury, 

„Monitor Polski” nr 97/1920

Ppor. mar. Karol Taube,
dowódca motorówki bojowej Flotylli Pińskiej
„Pancerny” mknął całą mocą. Za nim wy-
ciągały co sił motorówki, wyglądało to tak, 
jakby psy goniły dzika. Na horyzoncie ledwie 
dymki już widać. To fl otylla nieprzyjacielska. 
„Całą mocą naprzód” – wrzeszczy dowódca 
okrętu. – „Już idzie całą mocą – odpowiada 
ponuro maszynista. – (…) Kocioł nie wytrzy-
ma, panie poruczniku.” – „Wytrzyma!” – ry-
czy głos w tubie.

 Flotylla, minąwszy krańce Czarnobyla, 
znalazła się wśród ogromnej niziny, otwartej 
po obu brzegach Prypeci. (…) Zaryczał, za-
dymił „Pancerny” (…). Artylerzyści skaczą w 
chmurze dymu koło swych dział, uwijają się, 
by  nadążyć komendzie. „Pancerny” aż drży 
od huku. Pociski nieprzyjacielskie (…) wyją 
w powietrzu. Wysokie na kilkanaście metrów 
fontanny z szumem tryskają jedna za drugą. 

(…) Słup wody zwalił się na dziób i z szumem 
rozlał się po pokładzie – wszyscy spojrzeli po 
sobie, ten i ów z lekka pobladł. Naraz olbrzy-
mia kolumna ognia i dymu wystrzeliła wy-
soko ponad lasem. „Kanonierka dostała! Pali 
się! Pali się! Tonie!” – rozległy się triumfalne 
głosy na mostku. (…) Ogień nieprzyjacielski 
ustał zupełnie. Tylko kominy silnie dymiły. 
Flotylla nieprzyjacielska szybko uchodziła w 
dół rzeki ku widniejącej z dala sinej wstędze 
Dniepru.

Prypeć (dopływ Dniepru), 27 kwietnia 1920
Karol Taube, „Figle diablika błot pińskich: 

ze wspomnień marynarza”, Warszawa 1937

Wincenty Rzymowski,
dziennikarz i publicysta 
W szeregach żołnierskich umilkła weso-
ła pieśń legionowa. Słychać tylko miarowy 
odgłos kroków i daleki, leniwy turkot cią-
gnących za nami trenów. I te dwa odgłosy, 
w okręgu kilkunastu, może kilkudziesięciu 
kilometrów dokoła, stanowią jedyny puls tej 
ziemi, śpiącej jakimś nieżywym, odrętwia-
łym snem. A przecież tędy, drogą, po któ-
rej ciągnie nasz oddział, przeleciał dwa dni 
temu huragan polskiego natarcia, roztrąca-
jąc w drzazgi dwunastą bolszewicką armię, 
która tutaj, na tych właśnie polach, trzymała 
od miesiąca nieustępliwą, czujną straż. (…)

 Gdyby nie stosy drutów kolczastych, po-
rzucane tu i owdzie, wzdłuż gościńca, gdyby 
nie połamane auta, nie trupy końskie i świe-
że ludzkie mogiły, trudno by było z oblicza 
ziemi odgadnąć, że coś wielkiego na niej i dla 
niej się dzieje, że jakiś wyrok tutaj zapada, 
że coś w jej losie przełamuje się i rozstrzyga. 
Jest jakaś bezgraniczna bierność w charakte-
rze Ukrainy, ale bierność zamknięta w sobie, 
dzika i odporna. Gdy wkracza oddział nasz 
do wsi ukraińskiej, zachowanie ludności 
jest takie, jak gdyby wkroczenie to nie było 
żadnym dla niej zdarzeniem. Wita wojska 
nasze bez cienia niechęci; owszem, wita je 
życzliwie, dziękując za przepędzenie rządów 
sowieckich, które przeklina, jako piekielną 
dławiącą zmorę ucisku i rozboju. Ale na tym 
kończy się wątek jej uczuć. Dalej gościnność 
jej nie sięga. 

Na postoju w Kurniach, 28 kwietnia 1920
Wincenty Rzymowski, „Szlakiem kijowskim. 

Wrażenia i notatki wojenne”, „Romans i Powieść” 
nr 22/1920

Z informacji »Gazety Poznańskiej«
Rano na dziedzińcu zamkowym zebrały się 
tłumy, które wysłały deputację do pana mi-

nistra (Mariana) Seydy z żądaniem natych-
miastowego podwyższenia zarobków. W cza-
sie toczenia się układów z ministrem tłumy 
na podwórzu zamkowym nacierały coraz 
silniej i coraz gwałtowniej. Policja usiłowała 
je uspokoić. (…) Tymczasem około godziny 
drugiej po południu zjawił się drugi pochód 
demonstracyjny z żądaniem, aby zarobki 
natychmiast i bezzwłocznie zostały podwyż-
szone. (…) Demonstranci nacierali (…) na po-
licję. Z tłumu padły strzały. (…) Policja dała 
teraz kilka strzałów w powietrze, ale demon-
stranci powitali to szyderstwem i śmiecha-
mi. Wobec tego policja zaczęła do nich strze-
lać. Padły dwa trupy, jeden z demonstrantów 
został ciężko i kilku lżej rannych. (…)  

Poznań, 28 kwietnia 1920
„Krwawe starcia w Poznaniu”, 

„Gazeta Poznańska” nr 98/1920

Włodzimierz Lenin,
przywódca parti i bolszewickiej, 
na Wszechrosyjskim Zjeździe Robotników 
Zakładów Produkcji Szkła i Porcelany
Jak widać, wpływy imperialistów francu-
skich wzięły górę w sferach rządowych 
Polski. Prowadzoną ostatnio politykę lawi-
rowania wokół toczonych z nami rokowań 
o zawarcie pokoju rząd polski postanowił 
zarzucić i rozpoczął działania wojenne (…). 
Wymaga to od nas najbardziej zdecydowanej 
i niezwłocznej obrony interesów proletaria-
tu. Nie wątpimy, że zdołamy interesy te obro-
nić, nie wątpimy, że ta nowa próba imperia-
listów Ententy, zmierzająca do zdławienia 
Rosji Radzieckiej, zakończy się takim samym 
fi askiem, jak awantura (carskich generałów) 
Denikina i Kołczaka. Rzecz jasna, że Polska 
korzysta z całkowitego wsparcia wojskowego 
ze strony Francji, Anglii i całej Ententy. (…)

 Wojna z Polską została nam narzucona. 
(…) Powinniśmy wyjaśnić wszystkim robot-
nikom i chłopom, dlaczego Polska podże-
gana przez Ententę wszczęła z nami wojnę. 
Powinniśmy wyjaśnić, że uczyniono to w 
tym celu, by  zwiększyć barierę, pogłębić 
przepaść, która oddziela od  nas proletariat 
Niemiec. (…)

 Trzeba doprowadzić proletariacką dyscy-
plinę pracy do najwyższego stopnia, a wtedy 
będziemy niezwyciężeni. Udowodnimy, że 
Republiki Radzieckiej obalić nie można i że 
zdołamy przyciągnąć na pomoc wszystkie 
pozostałe republiki świata.

29 kwietnia 1920
Włodzimierz Lenin, „Dzieła wszystkie”, t. 41, 

Warszawa 1988

• Kwiecień 1920. Generał Antoni Listowski – dowódca 2. Armii WP 
(pierwszy z lewej) podczas rozmowy z atamanem Semenem Petlurą 
(drugi z lewej). 

• Polski plakat propagandowy z 1920 roku. 
Zdjęcia:�Biblioteka�Narodowa,�Narodowe�Archiwum�Cyfrowe
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Prosimy o nadsyłanie listów o objętości do 2000 znaków ze spacjami.

WITAMY

GŁOSIK I LUDMIŁKA

Powrót 
do przedszkola
Opustoszałe budynki przedszkoli na nowo wypełni dziecięcy gwar. Władze 
miast i gmin wraz z dyrekcjami placówek w tym tygodniu podejmowały decyzje 
o terminach ich ponownego otwarcia. Polskie przedszkole w Karwinie-Frysztacie 
będzie czynne od najbliższego poniedziałku. Panią kierowniczkę Barbarę Ondruch 
zapytaliśmy, jak ten powrót będzie wyglądał. 

Danuta Chlup

Wszystkie dzieci, które są zapisane 
do przedszkola, mogą wrócić? 
– Tak, wszystkie mogą wrócić. 
Żadnych ograniczeń nie ma. 
Oczywiście sami rodzice powinni 
się zastanowić, czy nie mieszkają 
z kimś, kto jest w grupie ryzyka, 
na przykład ze starszymi osoba-
mi. 

Czy zostaną wprowadzone dodatko-
we środki sanitarne? A jak z masecz-
kami w przedszkolu? 
– Ani dzieci, ani nauczycielki 
nie będą nosiły w przedszkolu 
maseczek. Dziecko po przyjściu 
do przedszkola będzie musiało 
starannie umyć ręce. Wskazane 
jest mycie przez dwadzieścia-
-trzydzieści sekund. My zresztą 
już od dawna mamy w łazienkach 
powieszone tabliczki z obrazka-
mi, na których przedstawione 
jest prawidłowe mycie rąk. Ko-

nieczne będzie częste wietrzenie 
klas, co najmniej raz na godzinę 
przez pięć minut oraz regularne 
dezynfekowanie wszystkich po-
wierzchni. Będziemy się starali 
jak najwięcej czasu spędzać w 
ogródku. 

Każde przedszkole ma plan zajęć 
i tematów na cały rok. Od jakiego 
tematu zaczniecie po wymuszonej 
przerwie?
– Będziemy kontynuowali temat 
poświęcony wiośnie – łąkom, 
kwiatom, owadom. To jest właśnie 
temat, który możemy realizować 
przede wszystkim w plenerze. 

Tradycyjnych imprez z rodzicami nie 
będzie do końca roku szkolnego?
– Czekamy jeszcze na dalsze za-
rządzenia ministerstwa. Zawsze 
miewaliśmy Dzień Rodziny – dużą 
imprezę na zakończenie roku 
szkolnego, połączoną z pożegna-
niem starszaków. Takiej dużej im-
prezy na pewno w tym roku nie 

zorganizujemy. Zastanawiamy się, 
czy nie zrobić przynajmniej impre-
zy pożegnalnej dla starszaków. Ale 
to jeszcze sprawa otwarta. Festynu 
szkolnego także nie będzie.  

W poniedziałek 18 bm. zostaną 
otwarte również polskie przed-
szkola w Czeskim Cieszynie. 
W Trzyńcu wszystkie placówki 
przedszkolne na terenie miasta 
wznowią działalność tydzień 
później – 25 maja, kiedy to w 
całym kraju rozpocznie się tak-
że nauka w klasach pierwszego 
stopnia szkół podstawowych. 
W tym samym dniu powinno 
zostać otwarte także polskie 
przedszkole w Jabłonkowie.

● Kierowniczka przedszkola, Barbara Ondruch, czeka na dzieci z wiosennym tematem. Fot.�DANUTA�CHLUP

Tym razem przedstawiamy w naszej rubry-
ce kuzyna i kuzynkę. 

Kamilek przyszedł na świat 23 listopada 
ub. roku w Trzyńcu. Ważył 3570 g i mierzył 
dokładnie pół metra. Jego rodzicami są 
Agata i Władysław Jopkowie ze Śmiłowic. 
Brat Aleksy jest starszy o półtora roku. 

Kamil to imię rzymskiego pochodzenia. 
Bywa tłumaczone jako „pomocnik kapła-
na” albo też „szlachetnie urodzony”. Imię 
to nosi znany polski skoczek narciarski – 
Kamil Stoch. 

Dorotka urodziła się 4 lutego br. w 
Trzyńcu. Ważyła 3120 g i mierzyła 46 cm. 
Jest drugą córką Jolanty (z domu Kowal-
czyk) i Daniela Teofi lów z Mostów koło Ja-
błonkowa. W domu czekała na nią starsza 
siostrzyczka Gosia. 

Imię Dorota pochodzi z greckich słów 
„doron” i „theos” i oznacza „dar od Boga”. 
Nosi je polska pisarka współczesna Dorota 
Masłowska. (dc)

Jak przywołać deszcz 
Nasze skrzaty z nie-
pokojem śledziły 
prognozy pogody. 
Już od miesiąca trwa-
ła susza, a wiadomo 
przecież, że wiosną, 
kiedy wszystkie rośli-
ny najbardziej inten-
sywnie rosną, potrze-
ba dużo wody. Głosik 
i Ludmiłka regular-
nie podlewali swój 
ogród, ale wiedzieli, 
że to za mało. 

– Może byśmy 
wypróbowali jakieś 
zaklęcia przywołujące deszcz? – Za-
proponował pewnego dnia Głosik. 

– Nie wierzę w żadną magię – od-
powiedziała stanowczo Ludmiłka. 
– Ale jeżeli chcesz, to się pobaw w 
zaklinacza deszczu. 

Głosik usiadł po turecku na tra-
wie, zamknął oczy, otwarte dłonie 
obrócił w stronę nieba i zaczął mam-
rotać: 

– Zaklinam cię, Wielka Deszczowa 
Chmuro! Przypłyń nad nasz ogró-
dek i podlej go obfi cie! Czary mary!

Ludmiłka zakrztusiła się ze śmie-
chu, słuchając Głosika. A kiedy 
skończył swoje czarowanie, wzięła 
konewkę i poszła podlać grządki, 
ponieważ na błękitnym niebie nie 
było ani jednej chmurki, o Wielkiej 
Deszczowej Chmurze nie wspomi-
nając. 

Następnego dnia była niedziela. 
Zapowiadał się kolejny pogodny 
dzień. 

– Wybierzmy się w góry! Zrób 
kanapki, Głosiku, a ja zacznę już 
pakować plecak – zaproponowała 
Ludmiłka. 

Pociągiem dotarli do Nawsia. 
Stamtąd ruszyli popularnym szla-
kiem na Filipkę. Im bliżej byli schro-
niska, tym więcej chmur pojawiało 
się na niebie. 

– Czyżby moje wczorajsze zaklę-
cia podziałały? – spytał z nadzieją 
Głosik. 

– Twoje zaklęcia? – prychnęła 
Ludmiłka. – Bardzo w to wątpię. To 
już prędzej moja metoda. 

– Twoja metoda? Niby jaka?
– Myślę, że wkrótce się przekona-

my o jej skuteczności – odparła Lud-
miłka tajemniczo.

Skrzaty posiliły się na polanie 
przy schronisku i szybko ruszyły z 
powrotem w dół, ponieważ niebo 
zrobiło się czarne. 

– Wcale się nie pogniewam, jeżeli 
zaraz lunie deszcz. Woda jest priory-
tetem! – powiedział Głosik. – Zresz-
tą na pewno spakowałaś peleryny, 
więc nie zmokniemy. 

– Nie spakowałam – odparła Lud-
miłka. 

– Zapomniałaś?! 
– Celowo ich nie zabrałam. Na 

tym polega moja metoda na przy-
wołanie deszczu. Deszcz lubi, kiedy 
może kogoś zmoczyć. 

– Co za bzdury! – Zdenerwował 
się Głosik. 

– Na pewno nie większe od twoje-
go zaklinania – odcięła się Ludmił-
ka. 

Skrzaty dotarły na dworzec w ule-
wie. Miny miały nietęgie. Zwykłe 
kurtki słabo ochroniły ich przed 
strumieniami wody. Ale humor się 
skrzatom poprawił, kiedy następ-
nego dnia  przekonały się, jak ożył 
ich ogródek po porządnym deszczu. 
 (dc)

Deszcz majowy, Pop 
Art gotowy. Najnowsza 
odsłona rubryki powstawała 
z towarzyszeniem  deszczu 
dzwoniącego o szyby, ale 
Wam życzę w obecnych 
trudnych czasach słońca 
w duszy.

RECENZJE

KALIFAT
Szwedzka produkcja fi lmowa zawsze 
w dużej mierze opierała się na inno-
wacyjności. Ingmar Bergman jako ty-
powy przedstawiciel skandynawskiej 
szkoły fi lmowej przywołuje jednak po 
latach taki sam stereotyp myślowy, jak 
określenie „czeski fi lm” funkcjonują-
ce w Polsce jako synonim czegoś mało 
zrozumiałego. Współczesna szwedzka 
produkcja ma do zaoferowania bardzo 
wiele, a jednym z wiodących gatunków 
są wartościowe seriale. 

Ośmioodcinkowy „Kalifat” udostęp-
niony przez platformę streamingową 
Netfl ix jest typowym przedstawicielem 
nowej fali telewizyjnych produkcji, ce-
lujących w myślącego, zaangażowane-
go odbiorcę. 

Twórcy serialu „Kalifat” pochylili 
się nad ogólnospołecznym problemem 
współczesnej Szwecji, czyli naiwnością 
młodej generacji. Nieprzypadkowo wie-
lu członków Państwa Islamskiego rekru-
towało i w dalszym ciągu rekrutuje się 
właśnie ze Szwecji, w której poprawność 
polityczna nabrała cech doktryny. W se-
rialu śledzimy losy trzech kobiet uwikła-
nych w historię, która mogła wydarzyć 
się naprawdę. Planowany zamach ISIS 
(Państwa Islamskiego) na Szwecję próbu-
je udaremnić policjantka o imieniu Fati-
ma, która nawiązuje współpracę z Pervin, 
młodą kobietą przebywającą w Syrii, w 
samym centrum Państwa Islamskiego. 
Trzecią ważną kobiecą postacią w serialu 
jest Sulle, nastolatka zwerbowana przez 
ISIS bezpośrednio w Szwecji. „Kalifat” 
w narracyjnym opisie walki z islamskim 
terroryzmem opiera się na trochę innej 
koncepcji, niż większość podobnych 
produkcji powstających w Stanach Zjed-
noczonych (typowym przedstawicielem 
jest tu „Homeland”) czy w coraz bardziej 
liczącym się na arenie fi lmowej Izraelu 
(„Fauda”). Szwedzcy twórcy w większym 
stopniu wykorzystują elementy psy-
chologicznej gry z widzem, nie podają 
wszystkich swoich racji bezpośrednio na 
tacy, tak jak chociażby producenci skądi-
nąd rewelacyjnej, wspomnianej już serii 
„Fauda”, gdzie izraelski punkt widzenia 
walki z palestyńskim Hamasem ma pod-
łoże pragmatyczne. 

Szwecja, która zawsze była krajem 
bardzo otwartym na imigrantów z ca-
łego świata, w ostatnich latach boryka 
się z falą islamizacji na taką skalę, że 
Niemcy czy Francja to „ubodzy krewni”. 

W serialu „Kalifat” ofi arami wypłuki-
wania mózgów staje się młode pokole-
nie – dziewczyny grające na co dzień w 
koszykówkę, uczęszczające do prestiżo-
wej szkoły. Obalony został więc jeden z 
powszechnych mitów, że dając dziecku 
konkretne, bezpieczne zaplecze, dobre 
wykształcenie, unikniemy problemów. 
W odbiorze serialu przeszkadzał mi nie-
mniej jeden natrętny aspekt, który zo-
stał najwidoczniej zlekceważony przez 
reżysera Gorana Kapetanovica. Od po-
czątku i niestety aż do samego końca nie 
pasowała mi w serialu postać policjantki 
Fatimy, Szwedki bośniackiego pocho-
dzenia. W postać lekko niezrównoważo-
nej psychicznie policjantki wcieliła się 
Aliette Opheim, skądinąd świetna aktor-
ka, w której CV widnieją m.in. studia na 
wydziale baletu w Fryshuset w Sztokhol-
mie czy lekcje tańca nowoczesnego. Nie-
mniej zapisane w scenariuszu grubym 
fl amastrem ADHD bohaterki narobiło 
więcej szkody niż pożytku i moim zda-
niem było zabiegiem zbędnym. Obser-
wując trochę partyzanckie śledztwo Fa-
timy, nie mogłem oprzeć się wrażeniu, 
że oglądam kolejną wersję Carrie Mathi-
son (patrz „Homeland”), z tą różnicą, 
że amerykańska aktorka Claire Danes 
odegrała chorą na cyklofrenię znacznie 
efektowniej. Żywiołowo natomiast, bez 
niepotrzebnego balastu psychologicz-
nego, zawładnęła serialem Gizem Erdo-
gan, urodzona w Goeteborgu szwedzka 
aktorka pochodzenia tureckiego. W roli 
Pervin, młodej matki pragnącej wrócić 

z dzieckiem z piekła ISIS do Szwecji, Gi-
zem Erdogan dała prawdziwy popis ak-
torski. Jestem pewien, że kolejne, atrak-
cyjne oferty posypią się jak z rękawa.

„Kalifat” ma wszelkie predyspozy-
cje ku temu, aby w drugim sezonie (a 
wszystko na to wskazuje, że będzie taki) 
zaliczyć „wejście smoka numer dwa”, 
już w pełnym blasku. 

DAVID 
POMAHAČ – 
Do tmy je daleko

Niektórzy muzycy wystrzelają się z po-
mysłów już na okładce albumu. David 
Pomahač, który porzucił alternatywny 
duet Kieslowski na rzecz kariery solo-
wej, właśnie tak zrobił. Jego debiut au-
torski „Do tmy je daleko” przykuwa uwa-

gę świetnym opracowaniem grafi cznym, 
muzycznie album płynie jednak na fali 
kryzysu średniego wieku, ze wszystkimi 
negatywnymi konsekwencjami. 

Pomahač bardzo chciałby być Lou 
Reedem, ale przeszkadza mu w tym 
zbyt wysoki poziom depresji, w której 
napisał wszystkie piosenki. W wywia-
dach artysta dumnie podkreśla, że lęki, 
problemy zdrowotne i depresja były 
katalizatorem emocji zawartych na pły-
cie, ale widocznie kumulacja napięcia 
miała zgoła odwrotny efekt. 

Jest nudno, poza tytułowym „Do tmy 
je daleko”, płycie brakuje nośnych, wpa-
dających w ucho melodii. Wymuskane 
aranżacje są zasługą Tomáša Havlena, 
który czuje się jak ryba w wodzie wła-
śnie w takich klimatach. Do tanga trze-
ba jednak dwojga, a Pomahač pomimo 
dużej chęci jest po prostu przeciętnym 
kompozytorem. Znakiem dobrej piosen-
ki jest łatwość jej interpretacji w różnych 
warunkach. Idealnie zaś, jeśli można ją 
w bezpretensjonalny sposób zagrać przy 
ognisku na gitarze, przy okazji wprowa-
dzając w trans harcerzy albo ukochaną 
osobę. Niestety piosenki z albumu „Do 
tmy je daleko” kompletnie się do tego 
nie nadają. Wydziobane w pośpiechu re-
freny utrzymane w jednej i tej samej to-
nacji, nieciekawa barwa wokalu, pseudo-
intelektualne teksty. Nie, dziękuję. Wolę 
konferencje prasowe z udziałem główne-
go epidemiologa RC, płk. Romana Pry-
muli. W jego interpretacji depresja jest 
przynajmniej autentyczna. 

METALLICA W TWOIM DOMU. W czasach 
odwołanych tras koncertowych i festiwali 
muzycznych warto częściej niż zwykle skła-
dać wizytę na YouTubie. Od kilku tygodni 
właśnie na tej platformie znajdziemy wiele 
ciekawych wydarzeń muzycznych udostęp-
nionych i zarekomendowanych bezpośred-
nio przez samych artystów. Z ostatnich takich 
koncertowych wydarzeń na uwagę zasługuje 
m.in. występ amerykańskiej formacji Metal-
lica zarejestrowany podczas trasy wspomnie-
niowej do „czarnego albumu”. Słynna płyta 
ukazała się w 1991 roku, ale polecany przez 
zespół koncert pochodzi z 2012 roku i został 
zarejestrowany podczas trasy w Austrii. Co 
ciekawe, Metallica wykonała na tym koncer-
cie „czarny album” w całości, tyle że wszyst-
kie utwory w odwróconej kolejności. Właśnie 
z tego albumu pochodzą takie klasyki zespo-
łu, jak „Enter Sandman”, „The Unforgiven” 
czy „Nothing Else Matters”. Austriacki kon-

cert jest więc fajną propozycją zarówno dla 
wiernych fanów zespołu, jak też dla tych, któ-

rzy dopiero rozpoczynają przygodę z twór-
czością legendy thrash metalu. 

CO SZEPTANE

● Gizem Erdogan 
w roli Pervin daje 
mistrzowski popis 
aktorski.

● Metallica z perspektywy domowej kanapy? Bezcen-
ne. Zdjęcia:�ARC
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NA POSIÓNKU PISANE /23/

W koszorze

OD CIESZYNA DO BOGUMINA /17/ – Rychwałd

K.D. Kadłubiec

O straszyniu w hawiyrni
Było to w kopalni w Pietwołdzie, 
jak jeszcze pracowali z kónia-
mi na dole. No. A tak terazy kó-
nie pumogały wozić wyngli pod 
szachte. A ta szol potym na wyrch 
to wycióngała. 

Jednego dnia przijechała kón-
trola. Inżyniyr Barwik i sztygar 
jedyn. Naroz usłyszeli jakisi kra-
wal, jakby kóń lecioł. Słyszeli 
mlaskani, rzani i brzynczyni lań-
cuchym. I ci zaczyli uciekać spad-
ki pod szachte. A kóń za nimi 
galopowoł. I ci sie skryli za filar. 
Światło zgasili i słyszeli, jak kóń 
rapituje dali. Rożli reflektor i uwi-
dzieli, że to był hawiyrz, co robił 
przi kóniu. Chcioł sie na tym in-
żyniyrze pomścić. Roz musioł 
zapłacić na szachcie sztrof. Nie-
winnie. Tak sie ustrojił za kónia. 
Wzión bierca, lańcuchy i smyczył 
za sobóm.

Na drugi dziyń wołali Fukałe 
do kancelaryje i wyrzucili z ro-
boty. Mioł gospodarke i pomyśloł 
se: „Dyć jo jakoś wyżyjym. Wy 
chodzicie do mnie po mlyko, to 
sie wóm zrewanżujym”. I wode do 
tego mlyka przilywoł.

Opowiadała  
Anna Urbańczykowa

O abstynyncie 
Dwa koledzy sie spotkali. – „Witej, 
Francku”. – „Na Pón Bóg zapłać. 
Witej też ty, Jyndrysie. Na jak sie 
też mosz? To my sie downo nie 
widzieli. Pódź, wypijymy se na te 
ucieche po kieliszku”. – „O, dziyn-
kujym, ale jo nie pijym gorzołki”. 
– „Nó tóż se wypijymy po szklónce 
piwa”. – „Dziynkujym i za to, bo jo 
nie pijym ani gorzołki, ani piwa. 
Bo jo sie stoł od pół roku absty-
nyntym”. – „Czymeś sie to stoł? 
Abstypiyntym? Na cóż też to je? Je 
to jako nowo wiara czy co?”. – „No, 
widać, żeś jeszcze o tym nic nie sły-
szoł ani nic nie czytoł. Ale jo ci to 
zaroz powiym. Abstynynt to je taki 
człowiek, co alkoholu nie używo”. 
– „Ja? No toch jo też nim je”. – „A 
tóż jako, dyć prawisz, że pijesz go-
rzołke i piwo”. – „Nó gorzołke i 
piwo pijym, ale nie pijym alkohol”.

Opowiadała Ada Siwkowa

O fajermónie a straszyniu
Na szkubaczkach mi wykłodała 
jedna pani. To był jako ojciec jeji. 

Że byli na szkubaczkach i opowia-
dali, jako chodzili dwa hawiyrze na 
Eżenke, na szachte. No a teraz tyn 
jedyn tego drugigo dycki czakoł przi 
Hołotowcu. A jak tyn był piyrszy, to 

tyn czakoł, a jak tyn, to tyn. Teraz 
idóm. Tyn uż myśloł, że przeszoł. 
Tak szoł przez tyn las. Przed nim 
idzie chłop. A ón prawi: „Pódź, An-
tóń, czy uż ni możesz?”. A ón sie po-
dziwo, a to był fajermón bez głowy. 
Nó a jyny: „Pódź, pódź”. Prawi: „Na 
mie prziszoł taki straszny strach. 
Idym a żegnóm sie. Przidym do po-
strzodka lasa, tak taki wielki ptok 
siedzioł a: Pómóc, pómóc. Jo za-
czón rzykać a uciekóm”.

Nó a przilecioł do chałupy aż na 
Szumbark i wpolił do tej furtki, i 
wywalił jóm. Zaklepoł na dwiyrze, 
matka wyleciała, co sie robi. Wpod 
na matke, ta myślała, że jaksi chłop 
jóm chce obrabować. Wrzeszczała. 
Nó i ón ji to powiado i matke szlak 
trefił.

 Opowiadała Elżbieta 
Juroszkowa

O Janeczkowym krziżu
Możne nie wszyscy wiedzóm, czy-
mu wedle ogrodu pana Janeczki 
stoji krziż.

W Rychwołdzie był wielki rol-
nik i mioł moc hektarów pola. No 
i w lecie, jak zwożali zboży z pola, 
stoł sie dziwny wypadek. Jak wiyźli 
ostatnióm furym do stodoły, zaroz 
przed wjazdowóm bramóm na plac, 

kłónica sie urwała od drabinioka i 
trefiła prosto w głowym właściciela 
tego majóntku. Nie zabiło go. Leżoł 
dość dłógo w szpitolu, lyczył sie. 
No i potym na pamióntkym tego 
szczynśliwego zakóńczynio wy-
padku jego synowie postawili tam 
krziż, kiery stoji do dzisio.

 Opowiadał Alfred Kocur

Jakoch błóndził
Teraz wóm opowiym, co mi sie 
przidarzyło, kiedych tu uczył w 
Rychwałdzie. Tu w tej klasie. Tu sie 
odbywały pruby chóru jako dzisio.

I miyndzy tymi chórzistkami 
była też dziołszka, kierómech wte-
dy nazywoł mojóm narzeczónóm. 
Po prubie musiołech jóm odklu-
dzić. Jyny óna miyszkała dość da-
leko od szkoły. Pruby chóru były do 
godziny dziewióntej. Niżech jóm 
odkludził, potym my też postoli i 
jakech sie wybroł spadki, było cosi 
kole jedynostej. 

Jakech z drogi wkroczył na mie-
dze, trzeba było iść na dół. Jakech 
zrobił możne dwacet kroków na dół, 
weszełech do taki strasznej mgły, 
żech palca przed nosym nie widzioł. 
I tak idym z tego kopca na dół, na 
dół i narozech wyczuł, że idym po 
oranym. Jakech skryncił w prawo, 

zaś po oranym. I ni mógech nóńść 
tej miedze, po kierejech mioł iść. 
Naroz słyszym, że tam szumi woda. 
Rozglóndóm sie, nie widzym nic. 
Idym w prawo zaś po tej oraczce, ta 
woda szumi. Idym w lewo, jeszcze 
bardży. Naroz jakby z trzista me-
trów świyci światło. Co to je? Idym 
dali. No i takech sie tułoł, tułoł. I do-
stołech sie na drogym bitóm, idym, 
strasznie moc świateł świyci. I jo był 
w Porymbie przi kopalni.

 Opowiadał Alfred Kocur

Jak chłop zastrzelół psa 
Był żech na myśliwieckim balu a 
tyn jedyn myśliwiec mówi kolego-
wi: „Dzisio móm urodziny a to moji 
babsko mie tak grejcarym oddzielo. 
Jo by tak cosi wypiół”. Jedyn mu 
kupiół achtlik, a tyn drugi mu doł 
do tego broków. Ón sie zatrzepoł, 
łyk to do siebie, a tyn rozmyślo: 
„Jej, maryjku, ón może być na żo-
łóndek nimocny. Na ślepe strzewo”.

Idzie ku jego babie, una była tako 
świdrato, prawi: „Sómsiadko, jak je 
waszymu po wczorajszku?”. A óna 
sie tak dziwo: „Nie wiym, co ta po-
twora wczora zeżroł, yny dzisio jak 
se zegnół po podkowe, tak mi psa 
zastrzelół”.

Opowiadał Gustaw Krajczy

Joanna Jurgała-Jureczka 

SŁOWA Z KAPELUSZA /137/

Nie ma i jest 
Józefa Piłsudskiego fascynowały nad-

naturalne zdarzenia i niezwykli ludzie. 
Kiedy więc dowiedział się o Stefanie Osso-
wieckim, chciał się przekonać, czy to szar-
latan, czy jasnowidz. W 1930 r. marszałek i 
jego współpracownicy czekali w Belwederze 
na gościa, a kiedy przyszedł, Piłsudski dał 
mu do ręki kopertę. Wcześniej włożył do niej 
kartkę, na której coś napisał. Niech zgadnie, 
co. Ossowiecki nie musiał czytać, wystarczy-
ło, że dotknął i powiedział:

– Pocałuj mnie w d...
Marszałek był zachwycony. Tak, rzeczywi-

ście ma do czynienia z jasnowidzem. 
Odtąd spotykali się co jakiś czas. Umawiali 

się też, że w określonym dniu i porze będą 
się łączyć myślami, a potem relacjonowali 
je sobie nawzajem. Józef Piłsudski zapisał 
Ossowieckiemu dedykację:

– Na pamiątkę naszych rozmów, w zrozu-
mieniu tego, czego nie ma, a co jest.

•••

Jadwiga szukała wiadomości o mężu, który 
jeszcze na początku wojny razem z nią i ma-
łymi córeczkami uciekał przez Niemcami, 
ale potem musieli się rozdzielić. Ślad po nim 
zaginął. Ossowiecki zgodził się jej pomóc. 
Wiedziała, że musi mieć zdjęcie, jakąś rzecz 
należącą do zaginionego i list, jego pismo. 
Przyszła na umówioną godzinę. Pokojówka 
wpuściła ją do ładnie urządzonego miesz-
kania, a ładna kobieta, jak się okazało, żona 

jasnowidza, zapowiedziała czekającym, że 
mogą wejść tylko trzy osoby, bo każdy seans 
jest bardzo wyczerpujący. Ossowiecki musi 
oszczędzać siły. Wszedł pierwszy interesant. 
Długo nie zabawił, wybiegł, trzasnął drzwia-
mi i już go nie było.

Jasnowidz miał krople potu na czole, był 
zgnębiony i wykończony tą chwilą, w której 
zobaczył przyszłość. Bo zobaczył przyszłość 
straszną. Nie powiedział wprost, nie chciał. 
Zmuszony, napisał na kartce i włożył do 
koperty. Chwilę później przyniesiono cia-
ło. Właśnie przed chwilą zginął w bramie 
pierwszy interesant, który przyszedł zapy-
tać o to, co go czeka. Czekała go śmierć. W 
ręku wciąż trzymał zaklejoną kopertę, w 
środku było jedno zdanie: – Widzę wokół 
pana promienie śmierci. Wyszedłszy z bra-
my, pan umrze.

Tego dnia jasnowidz nie przyjął już nikogo 
więcej. Nie miał sił. Jadwiga przyszła naza-
jutrz. Podała mu zdjęcie, melonik męża i list.

– Proszę ze mną normalnie rozmawiać. 
Kiedy coś zobaczę, zorientuje się pani. Pro-
szę słuchać uważnie, co mówię, bo potem 
nie będę tego pamiętał.

Ossowiecki przyglądał się uważnie zdję-
ciu, rękę włożył do melonika. Po jakimś 
czasie, wpatrzony w jeden punkt, z wielkim 
wysiłkiem zaczął mówić: – Widzę pustko-
wie.. dwóch ludzi na warcie… jeden z nich 
podobny do osoby na zdjęciu, ale zmienio-
ny, mizerny, z długą brodą… nieszczęśliwy…

Tego dnia jasnowidz nie zobaczył już ni-
czego więcej. Powiedział tylko, że trzeba 
czekać. Po jakimś czasie Jadwiga poszła do 
niego jeszcze raz. Wtedy zobaczył wszystko, 
ale nie wszystko powiedział:

 – Grozi mu wielkie niebezpieczeństwo – 
usłyszała.

Nie dodał, że widzi już wokół jego głowy 
promienie śmierci. 

•••
Przypadkowo odkryłam opis seansów, 
choć szukałam w archiwum w Warszawie 
czegoś zupełnie innego. Widocznie ktoś 
chciał mi to dać na pamiątkę tamtych roz-
mów, żeby zrozumieć to, czego nie ma, a co 
jest. 

Krzysztof Łęcki

pre-teksty i kon-teksty /113/

Widok na Samarię
„Wakacje 2020. Czy jest szansa na 

urlop w Grecji?” – to ważne pytanie 
dla wielbicieli Hellady, dla Kretomania-
ków. Także dla mnie, bo od ponad dwu-
dziestu lat jestem Kretomaniakiem.

I
Kiedy przed wielu laty, zupełnie przypad-
kiem, wybraliśmy z żoną jako miejsce wa-
kacji Kretę, ta zachwyciła mnie tak bardzo, 
że byłem właściwie oniemiały. Kilka mie-
sięcy po tym pierwszym wyjeździe na Kretę 
przeczytałem szkic Zbigniewa Herberta, 
„Labirynt nad morzem”, poświęcony wła-
śnie Krecie i wtedy moje prawie-że nieme 
wyspą zauroczenie znalazło wreszcie sło-
wa trafiające w sedno. Słowa oświetlające 
rzeczywistość, wydobywające z niej skry-
te smaki historii i – tak, tak – poezji. Agia 
Pelagia, bo tak się nazywa miejscowość, do 
której trafiliśmy, zupełnie mnie zauroczy-
ła. To w zasadzie letnisko bardziej niż mia-
steczko, dawna rybacka wioska obudowana 
hotelikami i turystyczną infrastrukturą. No 
i jeszcze niezwykłe, skaliste zatoczki. Wi-
doki nie do zapomnienia. Ale… Dla mnie 
to miejsce jest ważne, bo wrażenia z nim 
związane – obok niezaprzeczalnego pięk-
na okolicy – wzmacniają 
w dość przejrzysty dla 
mnie sposób sentymenty 
z pierwszego i kolejnych 
w Agi Pelagii pobytów. 
Tyle tylko, że ciesząc się 
na spotkanie z Kretą już 
wiedzieliśmy, co zobaczy-
my. Bo ma swoje wady i 
zalety, gdy wyjeżdżasz na 
wakacje i nic bądź niewie-
le wiesz o miejscu, do któ-
rego trafisz. Czasem bywa 
gorzej niż w najczarniej-
szych snach. Ale czasem 
można zobaczyć piękno, którego się nie 
przeczuwało. Dzisiaj zaś… Dzisiaj zaś moż-
na wpisać w Google nazwę miasteczka, do 
którego się wybieramy i zobaczyć najcie-
kawsze widoki na długo przed wakacjami, 
na etapie wakacyjnych planów. I w tym 
widzę owo „coś za coś”, czyli efekt krótkiej 
kołderki. Jedzie się gdzieś, nawet bardzo 
daleko i – gdy idzie o krajobraz – jedzie się 
na pewniaka. Znika element zaskoczenia, 
zyskuje się komfort – bo pejzaż nie roz-
czarowuje; traci się szansę na niespodzie-
wane zauroczenie. Oczywiście bywa, że 
zdjęcia internetowe zakłamują rzeczywi-
stość – i tak na przykład wybierając się do 
Egiptu, nie tak łatwo natrafić w Internecie 
na spoglądającego na fast food Sfinksa. A 
przecież w Gizie jest tak właśnie – no cóż, 
psuje to trochę wrażenie… Przynajmniej 
mnie zepsuło. Czyli – zdjęcia pokazują 
zwykle piękniejszą stronę rzeczywistości, 
ergo po przyjeździe co najwyżej można się 
rozczarować. Trzeba jednak, jak sądzę, cał-
kiem sporej dyscypliny, by powstrzymać 
się przed sprawdzeniem, gdzie też trafimy 
na wakacyjny wypoczynek. Ale wybór jest 
prosty, albo ryzyko mniejszej czy większej 
wakacyjnej wtopy, albo szansa na olśnie-
nie.

II
Przy okazji kolejnych wakacji na Krecie po-
stanowiliśmy zobaczyć jedną z tamtejszych 
atrakcji – wąwóz Samaria; najdłuższy i po-
noć najbardziej malowniczy wąwóz w Eu-
ropie. Pierwszy odcinek trasy, która liczy w 
sumie bodaj szesnaście kilometrów to stro-
me zejście w dół. Ma to być najtrudniejszy 
i chyba najmniej efektowny odcinek drogi, 
tylko od czasu do czasu, na zakrętach, poja-

wia się gdzieś daleko w dole widok wąwozu. 
Ale wzrok – powiadano nam – powinno się 
mieć raczej wbity w kamienie, po których 
się stąpa, bo właśnie na tym odcinku najła-
twiej skręcić nogę. Jeśli takie nieszczęście 
się przydarzy na początku wycieczki, to 
trzeba po prostu zawrócić. Potem, już na 
dole wąwozu, kontuzjowani mogą liczyć na 
osiołki, które odtransportują pechowców 
do stacji końcowej. Osiołków nie jest wiele, 
więc, jak rozumiem, zakłada się, że wypad-
ki będą sporadyczne. W zasadzie nie wiado-
mo skąd można czerpać tak wielkie zasoby 
optymizmu. Bo oto po najtrudniejszej czę-
ści trasy, kiedy stajemy już na dole wąwozu, 
nie jest wcale łatwiej. Wciąż trzeba uważać, 
by nie skręcić nogi, bo ciągle chodzimy po 
nierównych kamieniach i płasko buta nie 
postawisz. A dochodzą teraz do tego skoki 
przez strumienie. Zamiast podziwiać pięk-
no dzikiej natury, trzeba uważać. I jeszcze 
ten olbrzymi szlauch wijący się przez nie-
mal cały wąwóz. I jeszcze tłumy takich jak 
my wycieczkowiczów, w tym rozwrzeszcza-
nych dzieci, usiłujących krzykiem wywołać 
kontrolowaną lawinę kamieni...

III
Pod koniec wyprawy za-
czął padać deszcz. Pobie-
gnijmy – zaproponowała 
żona. Spojrzałem na nią 
z wyrzutem. Cały czas 
wędrowałem w maksy-
malnym dla siebie tem-
pie. W zasadzie, nie ma 
sensu ukrywać, w jakimś 
sensie cały czas biegłem. 
Pamiętałem wszak ciągle, 
że jeśli nie pokonamy ca-
łej drogi w określonym 
czasie, to ostatni prom, je-
dyna droga powrotu z tej 

części południowej Krety odpłynie, a nas 
czekać będzie dodatkowy wydatek zwią-
zany z wynajęciem hotelowego pokoju. 
Myśl o nieplanowanym odpływie gotówki 
dodała mi sił. Zdążyliśmy. Paznokcie na-
szych nóg pamiętały tę wyprawę jeszcze 
wiele miesięcy później. Piszę te słowa po 
latach, oglądając zdjęcia z tamtej wyprawy. 
Oprócz zadziwiających pięknem widoków 
widać na nich moją przygarbioną sylwet-
kę, z nisko pochyloną głową i wzrokiem 
szukającym następnego kamienia, na któ-
rym można by bezpiecznie postawić nogę. 
Widokami Samarii raczę się, tak naprawdę, 
dopiero teraz. Żywię nawet coś w rodzaju 
zaprawionego dumą zadowolenia, że uda-
ło mi się przejść tę tak bardzo nieprzyjazną 
niewprawnym stopom trasę. Zadowolenie 
to jest oczywiście przesadne, nawet osoby 
w mocno podeszłym wieku jakoś ją prze-
cież pokonały... Zatem – najpierw żyć, tj. w 
tym przypadku: wędrować, potem filozo-
fować? A może odwrotnie? Może do życia 
podejść trzeba nieco bardziej filozoficznie? 
Trudno jednak nie zauważyć, że takie – za-
łożone z góry – refleksyjne podejście do 
tego, co nam się w życiu przydarza rozbija 
się często o trudności obliczone na wysiłek 
emeryta. Jak wędrówka wąwozem Samaria. 
Ba, samemu trudno mi wykluczyć, że gdy-
bym jeszcze raz miał pokonywać Samarię – 
czego szczerze nie planuję – popełniałbym 
podobne błędy. Błędy? Nie przesadzajmy! 
Wreszcie – któż normalny nie patrzy pod 
nogi! Może zatem skazani jesteśmy na to, 
że tylko wspomnienia mają smak? Ale na-
wet jeśli by tak było, to cóż wiedza o tym, 
że nasze życie zyska barwy, kiedy stanie się 
wspomnieniem, zmieni w naszym przeży-
waniu kolejnych dni? 

Idym po posiónku i używóm se 
deszcza. Już go było naprowde 

trzeba. Owce mnie prowie uwidzia-
ły i tóż z wielkim beczyniym nagar-
nyły sie ku ogrodzyniu tej naszej 
kotelnicy. Siana tu jeszcze majóm 
dość, ale już sie im ścigo za tro-
wóm. Nejbliżyj, łoto zaroz z kraja za 
siatkóm, stoi szuto bakesza ze swo-
imi dwiyma jagniokami i dziwo sie 
ma mnie, czy też ich wypuszczym 
z kotelnice na posiónek.

Dzisio my mieli miyszać owce 
na Ochodzitej w Kóniokowie u ba-
czy Pietra Kohóta. Też żech tam u 
niego mioł latoś domówiónóm wy-
sade piynciu owiec. Zostali my ale 
dóma, tak samo jako insi gazdowie 
wysadnicy, kierzi mieli swoje owce 
prziwiyźć czy przikludzić na sałasz 
do wspólnego kiyrdla. Tak samo, 
jako pastyrze z ukraińskij huculsz-
czyzny, zjednani na pasiyni i dojy-
ni owiec. Jako muzykanci, co mieli 
przigrywać ku miyszaniu. Tak jako 
tyn farorz, kiery mioł przi koszo-
rze porzykać, owce pobłogosławić 
i pokropić ich świyncónóm wo-
dóm. Jako ludzie z bliska i daleka, 
co każdym rokym sie schodzajóm, 
coby sie podziwać, jako sie owieczki 
miyszo i coby skosztować piyrszego 
owczygo syra. Dóma zostali aji fil-
mowcy z Ostrawy, co latoś mieli to 
kóniokowski miyszani nafilmować 
do dokumentu „Górole bez granic”. 
Już tu óni u nas byli na poczóntku 
stycznia. Nakryncali na ty swoje 
aparaty kolyndowani u Kurzyszów 
w Piosku, chate Kawuloka i pracow-
nie malyrza Jana Wałacha w Isteb-

nej. Zbycho Wałach z  Andrzejym 
Niedobóm im po górolsku zagrali 
na gajdach i hóślach. Poopowiadali 
my im, jako sie żyło i jako sie tu żyje 
górolóm na tej naszej cieszyńskij 
ziymi, kieróm nóm tu pram przed 
sto rokami rozerwała granica. Gra-
nica, co tutejszym ludzióm rozdzie-
liła pola, rodziny a ponikierym aji 
myślyni. Opowiadali my im, jako 
my sóm radzi, że tej granicy już 
nima, że po ni właściwie zostoł jyny 
rzónd biołych kamiyni z  czyrwó-
nymi czopkami. Gdóż by se wtedy 
pomyśloł, że nóm tu zaś cesty be-
tónami zatarasujóm i bedóm sie tu 
bónczeć wojocy z  gwerami, kierzi 
isto wachujóm, coby my sie tym ko-
ronawirusym zarazili raczyj kansi 
w Bauhauzie w Bielsku, we Frydku 
abo w Żylinie, ale ni na Ochodzitej 
przi owcach.

Choć latoś nimoże być w Kónio-
kowie tak wielkij imprezy, jako in-
sze roki, to Pieter naisto zrobi taki 
se swoje małe miyszani. Przizdobi 
swój kłobuk zielónóm brzozowóm 
gałónzkóm, wbije do ziymi mojke, 
kole kierej obegno owce trzi razy w 
prawóm stróne, tak, jako sie słón-
ko toczy i okadzi krzasła koszoru 
dymym z czarodziejskich zielin, 
coby ón całe lato dobrze słóżył i 
owce chrónił. Do koszorów zawiy-
rajóm łowczorze swoje owieczki 
przed dojyniym, coby potym przi 
stróndze pobrać od nich danine za 
opieke, ochróne i sól do lizanio. Do 
koszorów łowczorze zawiyrajóm 
też swoje owce, kiej im grozi jaki 
niebezpeczyństwo, kiej idóm wilki, 

niedźwiydź abo burza. Dobry łow-
czorz musi wiedzieć, kiedy owce do 
koszoru zawrzić, musi też ale wie-
dzieć, kiej ich z niego zaś wypuścić. 
Bo w koszorze sóm owce bardziyj 
chrónióne, ale sie w nim nie napa-
sóm, i tóż jak sie ich tam dziyrży 
delij niż trzeba, to potym schud-
nóm i miyni mlyka dowajóm. 

Wiym, że nóm tu teraz po lasach 
wilki krónżóm, ale otwiyróm ko-

telnice i wypuszczóm swoje owce 
na posiónek. Wiym, że ich bedym 
teraz musioł wiyncyj wachować 
i chrónić. Wiym ale, że Pieter na 
Ochodzitej aji insi baczowie w ca-
łach Karpatach też taraz wypusz-
czajóm swoje owce na posiónki i 
hole, bo przeca dycki sie tak robiło, 
bo przeca trowa zyczyno róść. Dzi-
wóm sie jako sóm owieczki rade ze 
swoji swobody, jako gónióm i sko-

czóm po posiónku i wierzym, że 
ani nas ludzi nie bedóm w tych na-
szych koszorach dziyrżeć delij niż 
trzeba, czy to już ze strachu przed 
zagrożyniami czy z  chynci mieć 
wszycki swoje owce dycki pieknie 
na oku. Wierzym, że ty nasze gra-
nice zaś sie stanóm jyny rzyndami 
kamiyni, że sie wróci wspólne miy-
szani owiec na Ochodzitej, że sie 
zaś wróci jedna Górolija.  

•••

Jasnowidz miał 

krople potu na 

czole, był zgnębiony 

i wykończony tą 

chwilą, w której 

zobaczył przyszłość. 

Bo zobaczył 

przyszłość straszną. 

Nie powiedział 

wprost, nie chciał. 

Zmuszony, napisał 

na kartce i włożył 

do koperty. Chwilę 

później przyniesiono 

ciało

•••
Może zatem skazani 
jesteśmy na to, że 

tylko wspomnienia 
mają smak?
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S P O R T 

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

Zdjęcia:�ARC

PIĄTEK 15 MAJA 

6.55 Czy wiesz, że... 7.00 Maszyna 
zmian 8.00 Pytanie na śniadanie 
11.35 Na sygnale 12.15 Wiadomości 
12.30 Wilnoteka 12.50 Polonia 24 
13.10 Co dalej? 13.25 Nad rozlewi-
skiem... (s.) 14.20 M jak miłość (s.) 
15.15 Wiadomości 15.30 M jak miłość 
(s.) 16.30 Korona królów 17.00 Domi-
sie. Bądź odkrywcą przyrody 17.30 
Teleexpress 17.55 Teściowe i synowe. 
Kto tu rządzi? 18.25 Okrasa łamie 
przepisy. Na huculskim szlaku 18.55 
Wszystko przed nami 19.25 Przy-
stanek Ameryka 19.45 Dobranocka 
20.00 Wiadomości, pogoda, sport 
20.45 Na dobre i na złe 21.35 Koro-
nawirus - poradnik 21.45 Polonia 24 
22.05 Co dalej? 22.25 Nad rozlewi-
skiem... 23.10 Focus on Poland 23.20 
Historia na ten czas. Marek Cichocki 
23.30 Kabaret za kulisami. Grupa, 
duet, solo. 

SOBOTA 16 MAJA 

6.10 Barwy szczęścia (s.) 7.10 Dziew-
czyna i chłopak. Oliwa do ognia 8.00 
Pytanie na śniadanie 11.30 Polonia 24 
12.00 Nad rozlewiskiem... (s.) 12.50 
Ojciec Mateusz 22 (s.) 13.40 Na dobre 
i na złe (s.) 14.40 Kabaret za kulisami. 
Grupa, duet, solo 15.40 Wolny Ekran 
(196) 16.00 Kulturalni PL 17.00 Słow-
nik polsko@polski 17.30 Teleexpress 
17.55 M jak miłość (s.) 18.45 Szansa 
na sukces. Opole 2020 2 19.45 Dobra-
nocka 20.00 Wiadomości, pogoda, 
sport 21.00 Światło dla Europy 23.15 
Kariera Nikodema Dyzmy. 

NIEDZIELA 17 MAJA 

6.25 The Extra Mile 6.50 Powroty 
7.10 Dziewczyna i chłopak. Tomek i 
Tosia 8.00 Pytanie na śniadanie 11.25 
Ziarno. Lolek, Karol, Jan Paweł II 
11.55 Między ziemią a niebem 12.00 
Regina Coeli 12.15 Między ziemią a 
niebem 13.00 Transmisja mszy świę-
tej 14.15 Kariera Nikodema Dyzmy 
15.10 Moje życie dla niego 16.10 Po-
wroty 16.30 Leśniczówka (s.) 17.30 
Teleexpress 17.55 M jak miłość (s.) 
18.50 Klub u redaktorów 19.20 Czy 
wiesz, że... 19.25 Nela Mała Reporter-
ka. Indiańskie skarby 19.45 Dobra-
nocka 20.00 Wiadomości, pogoda, 
sport 20.55 Uwierzyliśmy w siebie. 
Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II 
do ojczyzny 21.30 Cała Polska śpiewa 
dla św. Jana Pawła II 23.35 Niedziela 
z... rolami Gustawa Holoubka. 

PONIEDZIAŁEK 18 MAJA 

6.15 Wojsko-polskie.pl 6.35 Zwie-
rzaki Czytaki. Wypożyczalnia 6.50 
Figu Migu 7.00 Maszyna zmian. Od-
wiedziny 8.00 Pytanie na śniadanie 
11.35 Barwy szczęścia (s.) 12.05 Krót-
ka historia 12.15 Wiadomości 12.30 
Przystanek Ameryka 12.50 Tajem-
nica Jana Pawła II 13.20 Kulturalni 
PL 14.20 Lubię patrzeć jak wschodzi 
słońce 15.15 Wiadomości 15.30 Za-
kochaj się w Polsce. Mikołajki 16.00 
Cafe piosenka 16.30 Korona królów 
17.00 Zwierzaki Czytaki 17.15 Figu 
Migu 17.30 Teleexpress 17.50 Santo 
subito 3. Relikwie i pamięć 18.20 Bar-
wy szczęścia (s.) 18.55 Nad Niemnem 

19.15 Baw się słowami. 19.30 Wiado-
mości, pogoda, sport 20.20 Santo 
Subito - Prorok naszych czasów 21.45 
Polonia 24 22.05 2020. Czas nieznany 
22.30 Nad rozlewiskiem... (s.) 23.15 
Focus on Poland 23.30 Wadowice, 
miasto mojego dzieciństwa 

WTOREK 19 MAJA 

6.10 Anna Dymna - spotkajmy się. 
Eugeniusz Karmiłowicz 6.40 W kra-
inie baśni. Tomek szczęściarz 7.00 
Maszyna zmian. Sobowtór 8.00 
Pytanie na śniadanie 11.35 Barwy 
szczęścia (s.) 12.15 Wiadomości 12.30 
Nad Niemnem 12.50 Polonia 24 13.10 
2020. Czas nieznany 13.35 Nad rozle-
wiskiem... (s.) 14.20 Film 15.15 Wiado-
mości 15.30 Wadowice, miasto moje-
go dzieciństwa 16.30 Korona królów 
17.00 W krainie baśni. Tomek szczę-
ściarz 17.20 Podwodne ABC. Dziwne 
podwodne stwory 17.30 Teleexpress 
17.55 Teściowe i synowe. Kto tu rzą-
dzi? 18.25 Przystanek Historia 18.40 
Pod Tatrami 18.55 Barwy szczęścia 
(s.) 19.25 Magazyn z Wysp 19.45 Baw 
się słowami. Tydzień 20.00 Wiado-
mości, sport 20.45 Ojciec Mateusz 
22 (s.) 21.35 Koronawirus - porad-
nik 21.45 Polonia 24 22.05 Co dalej? 
22.25 Nad rozlewiskiem... (s.) 23.10 
Focus on Poland (346) 23.20 Historia 
na ten czas. Jan Żaryn 23.30 Ocaleni. 

ŚRODA 20 MAJA 

6.10 Korola królów 7.00 Maszyna 
zmian. Ostatni raz 8.00 Pytanie na 
śniadanie 11.35 Barwy szczęścia (s.) 
12.15 Wiadomości 12.30 Magazyn z 
Wysp 12.50 Polonia 24 13.10 Co dalej? 
13.25 Nad rozlewiskiem... (s.) 14.20 
Ośmiu wspaniałych 15.05 Historia na 
ten czas. Jan Żaryn 15.15 Wiadomości 
15.30 Generał polskich nadziei - Wła-
dysław Anders 16.30 Korona królów 
17.05 A to polski właśnie... Imiona 
17.10 Nela Mała Reporterka. Indiań-
skie skarby 17.30 Teleexpress 17.55 
Teściowe i synowe. Kto tu rządzi? 
18.25 Racja stanu 18.55 Barwy szczę-
ścia (s.) 19.25 Kierunek Zachód 19.45 
Baw się słowami. Weekend 20.00 
Wiadomości, pogoda, sport 20.45 
Echo serca 2 21.35 Koronawirus - 
poradnik 21.45 Polonia 24 22.05 Co 
dalej? 22.25 Nad rozlewiskiem... (s.) 
23.10 Focus on Poland (347) 23.20 
Historia na ten czas. Jan Żaryn 23.30 
Generał polskich nadziei - Władysław 
Anders. 

CZWARTEK 21 MAJA 

6.45 Zaczarowany świat 7.00 Maszy-
na zmian. Misiaczek 8.00 Pytanie na 
śniadanie 11.35 Barwy szczęścia (s.) 
12.15 Wiadomości 12.30 Kierunek 
Zachód 12.50 Polonia 24 13.10 Co 
dalej? 13.25 Nad rozlewiskiem... (s.) 
14.20 Echo serca 2 15.05 Historia na 
ten czas. Jan Żaryn 15.15 Wiadomo-
ści 15.30 Szansa na sukces. Opole 
2020 2 16.30 Korona królów 17.05 
Zaczarowany świat 17.20 Rok 1920. 
Kalendarium 17.30 Teleexpress 17.55 
Teściowe i synowe. Kto tu rządzi? 
18.25 Wschód 18.55 Barwy szczęścia 
(s.) 19.25 Wilnoteka 19.45 Baw się 
słowami. Owoce 20.00 Wiadomości, 
pogoda, sport 20.45 Miasto skarbów. 
Kolejka do śmierci 21.35 Koronawirus 
- poradnik 21.45 Polonia 24 22.05 Co 
dalej? 22.25 Nad rozlewiskiem... (s.) 
23.10 Focus on Poland 23.20 Historia 
na ten czas. Jan Żaryn 23.30 Repor-
taż 0.00 Magazyn śledczy Anity Gar-
gas (mag.). 

Cała Polska śpiewa 
dla św. Jana Pawła II
 Niedziela 17 maja, godz. 21.30

Wianki weselne jako sztuka
Według tradycyjnych tech-

nologii oraz z naturalnych 
składników Olga Kalin z przykar-
packiego miasta Kałusz wytwarza 
unikalne wysokie wianki weselne.

Na Ukrainie, gdy dobiegł końca 
Wielki Post, wiele par narzeczonych 
oczekuje na wesele. Wprawdzie w 
tym roku swe poprawki wniósł ko-
ronowirus, mimo wszystko przyszłe 
małżeństwa i liczni goście mają na-
dzieję na huczne zabawy. Narzecze-
ni starają się dobrać interesujące au-
tentyczne stroje weselne, bowiem w 
ostatnich latach ślub w ukraińskich 
strojach ludowych jest modnym 
trendem. Jednym z podstawowych 
elementów stroju weselnego panny 
młodej jest wianek.

Pani Olga przyznaje się, że nawet 
nie miała zamiaru wytwarzania 
wianków. – Pracownicy miejscowe-
go urzędu kultury poprosili mnie, 
abym zrobiła wianki na pokaz stro-
jów ludowych. Zastanawiałam się, 
co można byłoby wymyśleć w spo-
sobie wicia wianków, przecież już 
przed wszystkimi artystami i twór-
cami mody wszystko wymyślił nasz 
utalentowany naród. Zaczęłam 
studiować stroje ludowe z różnych 
regionów, poszukiwałam wzorów 

na stronach etnografi cznych w In-
ternecie, przyglądałam się różnym 
wzorom wianków – mówi artystka, 
która postanowiła tworzyć wysokie 
i wspaniałe wianki, by dziewczęta 
wyglądały w nich jak królowe. 

Za podstawę wzięła wzorce wy-
sokich wianków z kwiatów i kłosów 
z Centralnej Ukrainy i Podola, które 
przez stulecia dziewczęta wkładały 
z okazji dożynek. Swe wspaniałe 
wianki pani Olga tworzy z kartonu. 
W sklepach kupuje listki i kwiaty 

z materii. Wykorzystuje w swoich 
dziełach tasiemki, klej, nici, pozło-
tę, kolorowe „kutasy”. Wszystkie 
wianki artystki są pięciopiętrowe. 
W każdym jest od 500 do tysiąca 
elementów. Wysokość każdego – 
20-30 cm, szerokość 60-75 cm, a 
waży takie arcydzieło od 700 gra-
mów do 1,5 kg. Wobec tego nosić 
taki wianek nie jest łatwo: trzeba 
równo i prosto trzymać głowę, jak 
księżne lub królowe.

„Kurier Galicyjski”/UKRAINA

Czy polskie media na Litwie 
są dyskryminowane?

Litwa nie ma nie tylko Ustawy o 
Mniejszościach Narodowych, 
ale także nie fi nansuje prasy 

mniejszości narodowych. Zwraca na 
to uwagę m.in. Komitet Ministrów 
Rady Europy w rezolucji CM/Re-
sCMN (2019)4, nawołującej Litwę do 
rozstrzygnięcia tych problemów.

Jedyną możliwością pozyskania 
środków publicznych przez me-
dia mniejszości narodowych jest 
uzyskanie dotacji na projekty, jak 
od Litewskiego Funduszu Wspie-
rania Prasy, Radia i Telewizji, bądź 
Departamentu Mniejszości Naro-
dowych przy Rządzie RL (DMN).
– Finansowanie projektów medial-
nych nie jest bezpośrednią funkcją 
departamentu, ale, rozumiejąc zna-
czenie rozpowszechniania dialogu 
międzykulturowego i wyjątkowość 
tematyki mniejszości narodowych, 
staramy się w miarę możliwości 
wspierać poruszające te tematy pro-
jekty medialne – mówi „Kurierowi 
Wileńskiemu” kierownik Działu In-
formacji i Analiz Polityki Mniejszo-
ści Narodowych DMN, Vaiva Vėžely-
tė-Pokladova.

Na 2020 r. departament przezna-
czył 30 000 euro na projekty naświe-
tlające problematykę mniejszości 
narodowych w prasie. Większość pu-
blikacji ukaże się w języku litewskim. 
Radio „Znad Wilii” na swój projekt 
otrzymało 3000 euro jako jedyne 
medium w języku polskim.

– Takie fi nansowanie nie jest od-
powiednie, jako że z rezultatów kon-
kursów widzimy, że nie jest zapew-
niane proporcjonalne fi nansowanie 
dla mniejszości. Komitet Ministrów 
Rady Europy, zgodnie z zalecenia-
mi Komitetu Doradczego ds. Ramo-

wej konwencji o ochronie 
mniejszości narodowych, 27 
marca przyjął rezolucję CM/
ResCMN (2019)4 wzywającą 
Litwę do wdrożenia między-
narodowych uwag i zaleceń. 
Obejmuje ona m.in. oddziel-
ne fi nansowanie mediów 
mniejszościowych. Tylko 
mając osobny budżet dla 
mediów mniejszościowych, 
możemy mówić o jasnych 
priorytetach państwa w zapewnie-
niu praw mniejszości, jawnych kry-
teriach – komentuje dla „Kuriera 
Wileńskiego” Ewelina Dobrowolska, 
prawnik Europejskiej Fundacji Praw 
Człowieka i radna samorządu miasta 
Wilna.

Inaczej wygląda fi nansowanie 
mediów mniejszości narodowych 
w Polsce. Stowarzyszenie Litwinów 
w Polsce na wydanie 24 numerów 
dwutygodnika „Aušra” na 2020 r. 
otrzymało 300 000 zł od Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji. Dodatkowo 16 000 zł na 
zorganizowanie jubileuszu 60-lecia 
istnienia dwutygodnika i 33 000 zł 
na miesięcznik dla dzieci „Aušrelė”. 
Ogółem MSWiA na działalność liczą-
cej ok. 8 tys. osób (dane spisu 2011 
roku) mniejszości litewskiej w Polsce 
przyznało na 2020 rok 740 153 zł, z 
czego 379 tys. – właśnie na fi nanso-
wanie prasy. Tymczasem fundusze 
Litewskiego Funduszu Wspierania 
Prasy, Radia i Telewizji, którego dy-
rektorem jest polityk Gintaras Songa-
ila, omijają prasę polską. Na rok 2020 
na media polskie przeznaczono 6 tys. 
euro z łącznej puli 2 578 000 euro. Z 
tejże puli przeznaczono 11 300 euro 
na wspieranie projektów medialnych 

skierowanych do Litwinów w Polsce, 
a także 18 350 euro na projekty por-
talu Litwinów w Polsce, Punskas.
pl. Polaków na Litwie jest (według 
danych ze spisu 2011 r.) 212 tys., sta-
nowią 6,7 proc. mieszkańców Litwy.
– Widać, że państwo nie ma polity-
ki mniejszości narodowych, a więc 
pozostają aktualne też zagrożenia, 
o których mówi się w różnych litew-
skich raportach o bezpieczeństwie 
państwa, jak np. wykorzystywanie 
kwestii narodowościowych przez 
Rosję – mówi Ewelina Dobrowol-
ska. Tematyka fi nansowania prasy 
mniejszości narodowych jest poru-
szana także na forum europejskim. 
W poniedziałek, 11 maja, doszło do 
spotkania Intergrupy Parlamentu 
Europejskiego ds. Mniejszości Na-
rodowych z kierownictwem MIDAS 
– Stowarzyszenia Dzienników Mniej-
szości Narodowych i Etnicznych Eu-
ropy, do którego od 2006 r. należy 
także „Kurier Wileński”. Omówiono 
możliwości pomocy mediom mniej-
szości narodowych w obliczu kryzy-
su gospodarczego wywołanego przez 
pandemię COVID-19 oraz inne pro-
blemy prasy mniejszości.

Rajmund Klonowski/
„Kurier Wileński”/LITWA

Można się zgłaszać do 
»Beskidzkiego Dogmaratonu«
Sport ślamazarnie, ale jednak 

wraca do normalności. W tym 
tygodniu z naszą redakcją skon-
taktowali się organizatorzy po-
pularnego biegu przełajowego 
„Beskidzki Dogmaraton”, którego 
druga edycja zaplanowana jest na 
12 września w Gutach. – Zaprasza-
my wszystkich miłośników biegów 
długodystansowych do Trzyńca-
Gutów. Oczywiście prosimy nie 
zapomnieć o czworonożnych przy-
jaciołach, bo warunkiem uczest-
nictwa jest wspólny start z psem 
– zaznacza Michael Tomanek, szef 
imprezy.

Dla tych, którzy wciąż wahają się, 
czy warto biegać wspólnie ze swo-
im psem, Michael Tomanek przy-
tacza historię z pierwszej edycji 
zawodów. – Na starcie pojawili się 
zarówno profesjonalni biegacze, 
jak też początkujący zawodnicy, 
którzy ze swoimi psami rozpoczy-
nali wspólną sportową przygodę. I 

właśnie ta druga grupa najgłośniej 
biła brawa, była wręcz zachwycona 
pomysłem, atmosferą i co tu ukry-
wać, pięknem naszych Beskidów – 
mówi Tomanek, zachęcając do jak 
najszybszego zrealizowania zgło-
szeń na stronie internetowej im-
prezy: www.dogmaraton.cz. – Do 
31 maja opłata startowa jest najbar-
dziej korzystna dla zawodników, po 
tym terminie podniesiemy nieco 
stawkę za udział w wyścigu – pod-
kreśla Tomanek. 

Jak sama nazwa imprezy wska-
zuje, główny dystans dla biegaczy 
i ich milusińskich wpisuje się w 
klamry maratonu i wynosi 42 
km, z przewyższeniem na trasie 
wynoszącym 1900 m. Zawodnicy 
mogą też skorzystać z krótszego 
odcinka trasy, 25 km, na którym 
przewyższenie wynosi 1200 m. 
Z tych danych wynika, że „Be-
skidzki Maraton” wcale nie jest 
spacerkiem po plaży, ale ciężkim 

orzechem do zgryzienia nawet 
dla doświadczonych biegaczy 
pod górkę czy też fanów biegów 
przełajowych.

– Profi l trasy jest tak zaplano-
wany, żeby zadowolił zawodow-
ców, ale zarazem nie zniechęcił do 
uczestnictwa amatorów. W naszym 
biegu każdy znajdzie coś dla siebie, 
a wartością dodaną są piękne sce-
nerie Beskidów – mówi Tomanek, 
który pochodzi z Karwiny, ale od 
kilku lat mieszka z żoną w Beski-
dach i nie żałuje tej decyzji. – Góry, 
lasy, w miarę czyste powietrze, tego 
nie znajdziemy na Dołach – twier-
dzi. 

Na „Beskidzki Maraton” zjeżdża-
ją zawodnicy z całej Republiki Cze-
skiej, nie brakuje też uczestników z 
Polski czy Słowacji. Organizatorzy 
wierzą, że we wrześniu sytuacja 
transgraniczna poprawi się do tego 
stopnia, że impreza znów będzie 
miała charakter międzynarodowy. 

A jakie nowinki czekają na zawod-
ników w tym roku? – Po raz pierw-
szy czas na mecie, a także dokład-
ny pomiar czasu na trasie, będzie 
mierzony elektronicznie, za pomo-
cą specjalnego chipu. Wynik trafi  
od razu za pośrednictwem sms-a 
do każdego z biegaczy. Dodatkowo 
zawodnicy będą mogli skorzystać 

na mecie z darmowej usługi masa-
żysty – wylicza nowości w ramach 
drugiej edycji Tomanek. 

Oprócz wrażeń sportowych na 
uczestników i kibiców czeka na 
terenie MK PZKO w Gutach szereg 
imprez towarzyszących. O szczegó-
łach organizatorzy poinformują w 
najbliższych tygodniach.  (jb)

● Migawka z ubiegłorocznych zawodów. Fot.�ARC�organizatorów

Zielone światło dla futbolu
Na nadzwyczajnym gremium Ligowej Asocjacji Piłkarskiej RC została podjęta decyzja o wznowieniu przerwanego 
sezonu w pierwszej i drugiej lidze. Piłkarze ruszają do boju w sobotę 23 maja, kiedy to zaplanowano zaległy mecz 
pomiędzy Teplicami i Libercem. Na wtorek 26 maja i środę 27 maja zarezerwowano resztę spotkań w ramach 
Fortuna Ligi i FNL. 

Janusz Bitt mar

Zwyciężył pragmatyzm i chęć 
dokończenia sezonu prze-
rwanego w marcu z powodu 

pandemii koronawirusa. Główny 
program w Fortuna Lidze rusza 27 
maja, dzień wcześniej według naj-
nowszego harmonogramu o punk-
ty powalczą kluby w FNL, drugiej 
najwyższej klasie rozgrywek w RC. 
Pierwszoligowe kluby zgodziły się 
też na dokończenie sezonu w peł-
nej wersji, włącznie z rundą do-
datkową i meczami barażowymi. 
Z naszych drużyn restart sezonu 
dotyczy pierwszoligowych klubów 
MFK Karwina i Banik Ostrawa oraz 
drugoligowego FK Fotbal Trzyniec. 
Karwiniacy restart zaliczą na bo-
isku Opawy w atrakcyjnych der-
bach Śląska, Ostrawa 26 maja przed 
kamerami telewizji na wyjeździe z 
FK Przybram, a Trzyniec u siebie z 
Chrudzimią. Finał rundy podsta-
wowej Fortuna Ligi zaplanowany 
jest na 14 czerwca, a w następny 
weekend powinny się rozpocząć 
mecze w fazie dodatkowej. 

Do restartu rozgrywek wszyst-
kie drużyny planują rozegranie 
co najmniej trzech meczów spa-
ringowych. Karwiniacy przy za-
mkniętych trybunach dziś zagrają 
u siebie z Banikiem Ostrawa, jutro, 
też oczywiście bez udziału publicz-
ności, zespół Karwiny zmierzy się 
pod Jaworowym w towarzyskim 
spotkaniu z Trzyńcem. 

– Czekają nas zabójcze najbliższe 
tygodnie, ale wszyscy kochamy fut-
bol. Decyzja o dokończeniu sezonu 
ucieszyła piłkarzy, bo treningi nie 
zastąpią emocji, które udzielają się 
podczas meczów o punkty – stwier-
dził szkoleniowiec Karwiny, Juraj 
Jarábek. Jego drużyna przed mar-
cowym przerwaniem sezonu dys-
ponowała wręcz kapitalną formą, 

która pozwoliła piłkarzom uciec 
tymczasowo ze strefy spadkowej 
na 13. miejsce w tabeli. – Mam na-
dzieję, że formę sprzed pandemii 
zachowamy również w kluczowych 
pojedynkach. Nie będzie łatwo, bo 
zagramy w cyklu środa-niedziela, a 
więc będzie znacznie mniej czasu 
na rzetelną regenerację – zazna-
czył szkoleniowiec Karwiny. Wspo-

mniany cykl środa-niedziela może 
jednak ulec lekkim zmianom, z 
powodu transmisji telewizyjnych 
niektóre pojedynki ze środy awan-
sują bowiem już na wtorek, tak jak 
w przypadku meczu FK Przybram – 
Banik Ostrawa. 

Z zadowoleniem skwitowali po-
wrót do codziennych obowiązków 
również nad Ostrawicą. Zespół 

trenera Luboša Kozla we wtorek 
zaliczył pierwszy mecz kontrolny 
po „odmrożeniu” obostrzeń pan-
demicznych, pokonując w sparin-
gu drugoligowe Witkowice 2:0. Na 
listę strzelców wpisali się Patrizio 
Stronati i Tomáš Smola. – Wresz-
cie poczułem smak prawdziwego 
futbolu, w pełnowymiarowej wersji 
– ocenił treningowe spotkanie z są-
siadem z Ostrawy obrońca Strona-
ti. – Te dwa miesiące dłużyły się w 
nieskończoność chyba wszystkim z 
nas – dodał. 

Aż trzynaście kolejek trzeba 
będzie rozegrać w drugiej lidze 
piłkarskiej. Piłkarze Trzyńca nie 
pozostawili nic przypadkowi i już 
w środę sprawdzili formę w wyjaz-
dowym sparingu ze Zlinem, prze-
grywając z pierwszoligowcem 1:3. 
Jedynego gola dla podopiecznych 
trenera Svatopluka Habanca zdo-
był Filip Hlúpik. – W połowie mar-
ca byłem sceptyczny co do restartu 
rozgrywek. Teraz widzę jednak, że 
sytuacja w kraju wygląda korzyst-
niej, niż na początku epidemii, a 
więc nic nie stoi na przeszkodzie, 
żeby dograć sezon – stwierdził Ka-
rel Kula, prezes FK Fotbal Trzyniec. 
– Cieszymy się na emocje piłkar-
skie, szkoda tylko, że na razie bez 
widzów na trybunach – powiedział 
„Głosowi” szkoleniowiec Trzyńca, 
Svatopluk Habanec. – W ostatnim 
miesiącu futbol przypominał bar-
dziej biegi przełajowe z kompasem 
w ręku, najwyższa pora, żeby to 
zmienić.  

● Zadowolenie z restartu futbolu panuje w Karwinie. Fot.�mfk�karvina
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PROGRAM TV

PIĄTEK 15 MAJA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 10.35 Opowiadaj (s.) 11.30 AZ 
kwiz 12.00 Południowe wiadomości 
12.30 Sama w domu 14.00 Fortepian 
14.15 Reporterzy TVC 15.00 Podróżo-
mania 15.30 Losy gwiazd 16.20 Łopa-
tologicznie 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne 
owce 18.00 Wiadomości regionalne 
18.25 Gdzie mój dom? 18.55 Prognoza 
pogody, wiadomości, sport 20.10 Diabli 
wiedzą (bajka) 21.50 Wszystko-party 
22.45 Zawodowcy (s.) 23.40 Krymino-
log (s.) 0.40 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne przed-
szkole 9.00 UčiTelka 12.00 Zachód 
Stanów Zjednoczonych 12.50 Budow-
niczowie statków 13.35 Defenestracja 
1618 15.00 Zając polny 15.10 Menu 
dla Emy 15.40 Odkryte skarby 16.25 
Na ptasich skrzydłach dookoła świata 
17.20 Porażka Japonii 18.15 Poszuki-
wania zaginionych światów 18.45 Wie-
czorynka 18.55 Głosy z  oddali 19.20 
Francja a echa stron rodzinnych 19.50 
Wiadomości w czeskim j. migowym 
20.00 Cudowna planeta 20.55 Doktor 
Thorne (s.) 21.45 W potrzasku (s.) 23.25 
Hamilton – na własną rękę (film) 0.55 
Kobiety trzeciej rzeszy. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Come-
back (s.) 9.55 Policja kryminalna Anděl 
(s.) 11.00 Co o tym sądzą Czesi 12.00 
Południowe wiadomości 12.35 Krok 
za krokiem (s.) 13.00 Przychodnia w 
różanym ogrodzie (s.) 14.10 Detektyw 
Monk (s.) 16.00 Dr House (s.) 16.57 
Popołudniowe wiadomości 17.30 Co o 
tym sądzą Czesi 18.25 Comeback (s.) 
18.55 Gospoda (s.) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Policja Modrava 
(s.) 21.25 Avengers (film) 0.00 Dr Ho-
use (s.). 
PRIMA 
6.15 Wolverine (s. anim.) 7.00 Nowy 
dzień 9.05 M.A.S.H. (s.) 10.50 Lato w 
Danii (film) 12.40 Strażnik Teksasu (s.) 
13.35 Ostatni gliniarz (s.) 14.35 Policja 
Hamburg (s.) 15.30 Policja w akcji 16.30 
Wiadomości kryminalne 16.50 Policja 
w akcji 17.40 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości 19.55 Showtime 20.05 Po-
goda 20.15 Kochamy Czechy 21.50 Akt 
zemsty (film) 23.25 Policja w akcji 1.10 
Strażnik Teksasu (s.). 

SOBOTA 16 MAJA 

TVC 1 
6.25 Łopatologicznie 7.20 Żołnierzyk 
i smocza królewna (bajka) 8.05 Kró-
lewna Lada (bajka) 8.50 Losy gwiazd 
9.45 Gejzer 10.15 Durrellowie (s.) 11.05 
Wszystko-party 12.00 Z metropolii, 
Tydzień w regionach 12.25 Nasze hob-
by 13.00 Wiadomości 13.05 Bajka na 
skrzypce i altówkę (bajka) 14.15 O dum-
nym władcy (bajka) 15.20 Tajemnica 
deszczowego skarbu (bajka) 16.30 Ho-
tel Błękitna Gwiazda (film) 18.05 Stać 
nas? 18.25 Chłopaki w akcji 18.55 Pro-
gnoza pogody, wiadomości, sport 20.05 
Cuda natury 21.20 Jiří Suchý 23.05 
Detektyw Endeavour Morse (s.) 0.35 
Bananowe rybki. 
TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Pszczółka Maja (s. 
anim.) 6.20 Bali 6.35 Świnka Peppa (s. 
anim.) 6.40 Dziewczyny z celem 6.55 
Websterowie 7.05 Pszczółka Maja (s. 
anim.) 7.20 Baranek Shaun (s. anim.) 
7.30 Studio Kolega 9.00 Na rowero-
wym szlaku 9.10 Nasza wieś 9.40 Na 

muzycznym szlaku 10.05 Folklorika 
10.35 Mapy krainy 11.05 GurmetLab 
11.30 Ucieczka na Malediwy 12.25 Ba-
bel 12.55 Sytuacja beznadziejna… ale 
niezbyt poważna (film) 14.30 Psy i ich 
wyjątkowe historie 15.15 Podróż po pół-
nocy Indii 15.45 Miłość i partnerstwo 
w rzeszy zwierząt 16.35 Poszukiwania 
utraconych światów. 17.05 Kamera w 
podróży 17.50 Cudowna planeta 18.45 
Wieczorynka 18.55 Natura bez granic 
19.20 Wtajemniczeni 19.50 Wiado-
mości w czeskim j. migowym 20.00 
Ucieczka z Alcatraz (film) 21.55 Fritz 
Bauer kontra państwo (film) 23.35 Dok-
tor Thorne (s.) 0.25 Dicte (s.). 
NOVA 
6.05 Oggy i karaluchy (s. anim.) 6.20 
Psi patrol (s. anim.) 7.15 Looney Tunes 
Show (s. anim.) 7.35 Kacze opowieści 
(s. anim.) 8.25 Krok za krokiem (s.) 
8.45 Bajka o deszczowej rusałce (bajka) 
9.45 SuperStar 11.45 Przyprawy 12.40 
Dzwoń do TV Nova 13.10 Poradnik 
domowy 14.15 Zamieńmy się żonami 
15.30 Niania (film) 17.15 Rodzinne re-
wolucje (film) 19.30 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.20 Bridget Jones III (film) 
22.30 Dracula: Historia nieznana (film) 
0.10 Prawnik z Lincolna (film). 
PRIMA 
6.10 Wolverine (s. anim.) 6.40 Ninjago 
(s. anim.) 7.10 M.A.S.H. (s.) 8.05 Auto-
salon.tv 9.20 Grubasy 10.25 Grubasy 
ekstra 11.00 Kochamy Czechy 12.35 
Morderstwa w Brokenwood (s.) 14.45 
Aniołek (film) 16.30 Światowcy (film) 
18.55 Wiadomości 19.55 Showtime 
20.05 Pogoda 20.15 Mroczny Kraj (s.) 
21.35 Tajemnica zamku w Karpatach 
(film) 23.50 Akt zemsty (film). 

NIEDZIELA 17 MAJA 

TVC 1 
6.45 Hotel Błękitna Gwiazda (film) 8.15 
Uśmiechy V. Dvořáka 8.55 Łopatolo-
gicznie 9.45 Kalendarium 10.00 Ka-
mera na szlaku 10.35 Obiektyw 11.05 
Naszyjnik (s.) 12.00 Pytania Václava 
Moravca 13.00 Wiadomości 13.05 O Fe-
niksie (bajka) 13.50 Jak pan Pinajs ku-
pował od kota sadło (bajka) 14.40 Obca 
dziewczyna (film) 15.45 Wiejski lekarz 
(film) 16.30 Późne popołudnia pana 
Vondráčka (film) 17.25 Opowiadania 
filmowe 18.25 Co umiały nasze babcie 
a o czym my zapomnieliśmy 18.55 Pro-
gnoza pogody, wiadomości, sport 20.10 
Szklany pokój (film) 21.50 168 godzin 
22.25 Noc pianisty (film) 23.50 Detek-
tyw Endeavour Morse (s.) 1.20 Szpitale 
w pierwszej linii. 
TVC 2 
6.35 Świnka Peppa (s. anim.) 6.40 
Dziewczyny z celem 6.55 Websterowie 
(s. anim.) 7.05 Pszczółka Maja (s. anim.) 
7.20 Baranek Shaun (s. anim.) 7.30 
Studio Kolega 9.00 Czechosłowacki 
tygodnik filmowy 9.15 Poszukiwania 
czasu utraconego 9.35 Wielka Wojna 
Ojczyźniana 10.30 Czesi ratują… żubry 
w Czechach 11.00 Królestwo natury 
11.25 Słowo na niedzielę 11.30 Hidto-
rie nawrócenia 11.55 Przez ucho igielne 
12.25 Kaplice – dusze rodzin 12.50 Jan 
Paweł II 13.55 Na pływalni z Emmanu-
elem Villaume 14.25 Razem na granicy 
14.50 Aleksander Wielki 15.35 Wielkie 
miłości 16.05 Niezwykły leopard 16.55 
Zachód Stanów Zjednoczonych 17.50 
Rytuały 18.45 Wieczorynka 18.55 Folk-
lorika 19.20 Piękne żywe zabytki 19.50 
Wiadomości w czeskim j. migowym 
20.00 Przełomy Missouri (film) 22.05 
W pułapce wojny (film) 0.15 Miasta 
zbrodni: Nowy Orlean. 

NOVA 
7.20 Looney Tunes Show (s. anim.) 7.45 
Kacze opowieści (s. anim.) 8.30 Krok 
za krokiem (s.) 8.50 Z piekła szczęście 
(s.) 9.45 Śpiąca Królewna (bajka) 10.55 
Zaklęty książę (bajka) 12.35 Lizzie Mc-
Guire (film) 14.15 Bliźniacy (film) 16.15 
Teść (film) 17.50 Wakacje pod psem 
(film) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 SuperStar 22.45 Odłamki 23.10 
Teść (film) 0.50 Wakacje pod psem 
(film). 
PRIMA 
6.10 Wolverine (s. anim.) 6.40 Ninjago 
(film anim.) 7.00 M.A.S.H. (s.) 8.05 Na-
tura pod lupą 9.15 Prima Zoom Świat 
9.50 Tak jest, szefie! 11.00 Partia 11.55 
Poradnik domowy 12.50 Poradnik Pepy 
Libickiego 13.15 Poradnik Ládi Hruški 
14.35 Tajemnica zamku w Karpatach 
(film) 16.55 Franciszek kobieciarz (film) 
18.55 Wiadomości 19.55 Showtime 
20.05 Pogoda 20.15 Biuro matrymo-
nialne (film) 22.15 Czarny łabędź (film) 
0.25 Miasto odkupienia (film). 

PONIEDZIAŁEK 18 MAJA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Durrellowie (s.) 9.50 
168 godzin 10.20 Obca dziewczyna 
(film) 11.30 AZ kwiz 12.00 Południo-
we wiadomości 12.30 Sama w domu 
14.00 13 komnata J. Panýrkovej 14.30 
Noc pianisty (film) 15.55 Napisała: 
Morderstwo (s.) 16.45 Podróżomania 
17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne owce 18.00 
Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie jest 
mój dom? 18.55 Prognoza pogody, wia-
domości, sport 20.10 Miejsce zbrodni 
Pilzno (s.) 21.10 Miłość w czasach koro-
nawirusa 21.30 Reporterzy TVC 22.10 
Kryminolog (s.) 23.10 Zawodowcy (s.) 
0.05 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne 
przedszkole 9.00 UčiTelka 12.00 Nie-
samowita Azja – Singapur 12.45 Psy i 
ich wyjątkowe historie 13.25 Antoine 
de Saint-Exupery: Ostatni romantyk 
14.20 Przygody nauki i techniki 14.50 
Wędrówki z Ladislavem Smoljakiem 
15.05 Czechosłowacki tygodnik filmo-
wy 15.20 Babel 15.50 Klucz 16.25 Bitwa 
nad Sommą 17.20 Ucieczka na Maledi-
wy 18.15 Wielkie miłości 18.45 Wieczo-
rynka 18.55 Przez ucho igielne 19.20 
Kawałek drewna 19.50 Wiadomości w 
czeskim j. migowym 20.00 Aleksan-
der Wielki 20.50 Duże maszyny 21.40 
Wielka draka w chińskiej dzielnicy 
(film) 23.15 Kot (film) 0.40 Queer. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Helena 
(s.) 9.25 Comeback (s.) 9.55 Policja Mo-
drava (s.) 11.00 Co o tym sądzą Czesi 
12.00 Południowe wiadomości 12.35 
Krok za krokiem (s.) 13.00 Przychodnia 
w różanym ogrodzie (s.) 14.10 Detek-
tyw Monk (s.) 16.00 Dr House (s.) 16.57 
Popołudniowe wiadomości 17.30 Co o 
tym sądzą Czesi 18.25 Comeback (s.) 
18.55 Gospoda (s.) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Spece (s.) 22.10 
Zabójcza broń (s.) 23.00 Dr House (s.) 
23.50 Detektyw Monk (s.). 
PRIMA 
7.00 Nowy dzień 9.25 M.A.S.H. (s.) 
10.30 Lato w Bawarii (film) 12.30 Straż-
nik Teksasu (s.) 13.30 Ostatni gliniarz 
(s.) 14.30 Policja Hamburg (s.) 15.30 
Policja w akcji 16.30 Wiadomości kry-
minalne 16.50 Policja w akcji 17.40 Na-
kryto do stołu! 18.55 Wiadomości 19.55 
Showtime 20.05 Pogoda 20.15 Błękitny 
kod (s.) 22.40 Tak jest, szefie! 23.50 Po-
licja w akcji 1.35 Strażnik Teksasu (s.). 

Chociaż zmarła, 
ale w naszych sercach żyje nadal.

Dnia 14 maja 2020 minęła 12. rocznica zgonu Kochanej 
Żony, Siostry, Matki, Babci, Teściowej, Cioci i Kuzynki

śp. ANNY BARON
z Bystrzycy

O chwilę wspomnień proszą najbliżsi.� GŁ-261

Choć tu nie jest z nami, to nadzieję mamy, 
że się znów u Pana tam w niebie spotkamy.

Dnia 8 kwietnia 2020 minęła 1. rocznica śmierci naszej 
Kochanej 

śp. JANKI DZURINDOWEJ 
z Trzyńca-Kanady

Z miłością wspominają mamusia, brat Karol z rodziną, 
mąż Józef z rodziną, rodzina i przyjaciele.
� GŁ-266

Pogodnych dni i nocy i zdarzeń z losu danych, 
pokoju i miłości i oczu zakochanych.
I snu, co ranek zbudzi, bez trosk o dobre jutro 
i szczęścia nie zaszkodzi, by już nie było smutno. 
I w wyciągniętej dłoni z kropelką rześkiej rosy, 
ciepły uśmiech na twarzy, słońcem upięte włosy... 

Z okazji 60. urodzin składamy naszej Kochanej

EDMUNDZIE JUROSZEK
z domu Gazur, z Grodziszcza

moc najwspanialszych życzeń i błogosławieństw na 
następne lata.
Mąż Karlik, dzieci Ola i Waldek z rodzinami i wnuki 
Wojtek, Matysia, Tymek i Adaś.� GŁ-269

Dnia 15 maja 2020 mija 1. rocznica śmierci 

śp. TADEUSZA NOWAKA 
z Suchej Górnej 

zaś 28 maja 2020 upłynie 15 lat od śmierci Jego Małżonki 

śp. JANINY NOWAK 
z domu Tomiczek

O chwilę wspomnień proszą najbliżsi.� GŁ-270

Dnia 17 maja świętuje swój Jubileusz Życiowy nasza zacna Przyjaciółka 

pani MARTA WASZUT 
z Bukowca

Najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności składają 
Marta P., Genia K. i Henia Ż. � GŁ-265

Niech Wam szumią białe brzozy,
płacze czasem jarzębina,
i skowronek niech Wam śpiewa,
bo świat często zapomina.

Wczoraj, 14 maja 2020, minęła 22. 
rocznica śmierci naszego Drogiego 

śp. JÓZEFA KRÓLICZKA
z Czeskiego Cieszyna

zaś 26. 10. 2020 minie 18. rocznica śmierci Jego Syna

śp. FRANCISZKA KRÓLICZKA
O chwilę wspomnień i zadumy prosi najbliższa rodzina.� GŁ-263

Dnia 17 maja bieżącego roku minie 1. bolesna rocznica 
zgonu naszego Ukochanego Męża, Ojca, Teścia i Dziad-
ka 

śp. GUSTAVA PONCZY 
z Karwiny

Dziękujemy za chwilę zadumy. Najbliżsi.
� GŁ-259

Pogrążeni w głębokim żalu zawiadamiamy wszyst-
kich krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 11 
maja 2020 w wieku 90 lat zmarła nagle nasza Kochana 
Mama, Teściowa, Babcia, Prababcia, Siostra, Szwa-
gierka, Kuzynka, Przyjaciółka 

śp. ANNA JANICZKOWA
W smutku pogrążona rodzina.� GŁ-262

Nie umierają ci, których kochamy.
W głębokim smutku pogrążeni informujemy, że dnia 
13 maja 2020 w wieku 89 lat odeszła do Domu Pana 
nasza Ukochana Mama, Teściowa, Babcia, Prababcia, 
Siostra, Ciocia i Szwagierka

śp. STANISŁAWA RYŁKO
z domu Pilich,

nauczycielka języka polskiego i historii
zamieszkała w Jabłonkowie

Ostatnie pożegnanie Drogiej Zmarłej odbędzie się w po-
niedziałek dnia 18 maja 2020 o godz. 11.00 w kościele 
parafialnym w Jabłonkowie. Syn Jan z rodziną.� GŁ-267

 Z powodu zgonu współzałożycielki i byłej ofiarnej działaczki Rodziny 
Katyńskiej w Republice Czeskiej

śp. STANISŁAWY RYŁKO 
wyrazy głębokiego współczucia Jej synowi i obecnemu prezesowi RK 
– Janowi Ryłce oraz bratu Zmarłej i byłemu długoletniemu prezesowi 
RK – Józefowi Pilichowi, jak również ich rodzinom, składają tą drogą ze 
szczerego serca wszyscy członkowie Rodziny Katyńskiej w Republice 
Czeskiej.� GŁ-264

Serdeczne wyrazy współczucia Panu Janowi Ryłce z powodu śmierci 
Matki 

śp. STANISŁAWY RYŁKO 
składają Zarząd Główny Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego 
i Redakcja „Zwrotu”.� GŁ-272
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„Głos” nale-
ży do Sto-
warzyszenia 
Dzienników 
Mniejszo-
ści Narodo-
wych i Et-
nicznych Eu-
ropy MIDAS

GŁ-096

Szanowny kl iencie:
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

w naszej filii – czynne od poniedziałku do piątku 10.00 - 16.00
Jeżeli mają państwo pytania, udzielimy wszelkich informacji kosztorysowych z moż-
liwością umówienia się na konkretną godzinę w biurze lub na cmentarzu. Proponu-
jemy wyjątkowo korzystne ceny i dogodne rozwiązania.

kamieniarstwo.wrzos@vp.pl

Historyczna stajnia lśni pięknością
Gmina Gródek odrestaurowała historyczną budowę sta-
rej stajni, która pochodzi z 1905 roku. Znajdzie tam miejsce 
Szkoła rzemiosła ludowego, w której będą prowadzone zaję-
cia rzemieślnicze, takie jak koszykarstwo, rzeźba i ekspozycja 
muzeum wiejskiego. Gmina wraz z miastem partnerskim Sko-
czów realizuje wspólny projekt „Skoczów-Hrádek. Podporu-
jeme se vzájemně”, numer rejestracyjny: CZ.11.2.45/0.0/0.0
/16_010/0002007, który jest wspierany przez Fundusz Mi-
kroprojektów Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyń-
ski, w ramach programu operacyjnego Interreg V-A 2014-
2020 Czechy – Polska i współfinansowany przez Europejski 
Fundusz  Rozwoju Regionalnego. Projekt ma kluczowe zna-
czenie dla wzrostu atrakcyjności turystycznej gmin i poten-
cjału kulturowego.

GŁ-255

CO W KINACH

TRZYNIEC – Kosmos: Přes pr-
sty (15, godz. 17.30); Naprzód (16, 
godz. 15.30); Polowanie (16, godz. 
17.30); PAW Patrol (17, godz. 15.00); 
V síti (17, godz. 17.30); KARWINA 
– Centrum: V síti (18, godz. 19.30).

CO NA ANTENIE

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.ka-
towice.pl/Zaolzie.

CO W TERENIE

CZ. CIESZYN-MOSTY – MK 
PZKO zaprasza na tradycyjną ja-

jecznicę w sobotę 23. 5. o godz. 
15.00 do Domu PZKO. Prosimy o 
przyniesienie 3 jajek od osoby.
KLUB 99 – Spotkanie Klubu 99, 
które miało odbyć się 18. 5. w Błę-
dowicach, zostało odwołane!
PTTS „BŚ” – Drodzy Beskidziocy 
i sympatycy naszego towarzystwa, 
zapraszamy na pierwszą wspól-
ną wiosenną wycieczkę wtorko-
wą – 19. 5. na Skałkę i W. Połom. 
Rejestrację na Skałce przeprowa-
dzi Hania Siekelowa w godzinach 
9.00-12.00. Zapraszamy!

WYSTAWY

MUZEUM ZIEMI CIESZYŃSKIEJ, 
SALA WYSTAW w Karwinie, Ry-
nek Masaryka 10/8, Karwina-
-Frysztat: stała ekspozycja pt. „Mi-
gawki z historii Karwiny”. Czynna: 
po-pt: w godz. 9.00-17.00, nie: w 
godz. 13.00-17.00.
 SALA WYSTAW w Jabłonko-
wie, Rynek Mariacki 14: do 31. 8. 

wystawa pt. „Wałasi na Śląsku Cie-
szyńskim”. Czynna: po-pt: w godz. 
9.00-17.00, nie: w godz. 13.00-17.00.

OFERTA PRACY

POLSKIE GIMNAZJUM im. Juliusza 
Słowackiego w Czeskim Cieszynie za-
trudni od 1. 9. 2020 na skrócony etat 
nauczyciela chemii. Praktyka pedago-
giczna oraz znajomość języka czeskie-
go mile widziana. Nauka przebiega w 
języku polskim. CV proszę przesyłać 
na info@gympol.cz albo składać oso-
biście w sekretariacie szkoły (godziny 
urzędowe po, śr 8.00-12.00). Bliższe 
informacje można uzyskać pod nume-
rem telefonu +420 604 859 677 albo 
+420 737 230 442.� GŁ-206

OFERTA

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

Kino w samochodzie 
• W ostrawskim 
kompleksie poin-
dustrialnym Wit-
kowice Dolne w 
niedzielę rozpocz-
nie sezon kino sa-
mochodowe. Filmy 
wyświetlane będą 
na placu festiwalo-
wym, gdzie może 
się zmieścić nawet 
trzysta aut. Bilety 
(jeden dla jednego 
samochodu) trzeba 
kupić z wyprzedze-
niem.  Widzowie 
będą oglądali filmy, 
bez wysiadania 
z wozu. Dźwięk 
będzie odbierany 
na podanej przed 
seansem częstotli-
wości radiowej.  (dc)
Fot.�Facebook/MSK

Kolejne »Domowe granie«
Dziś o godz. 19.00 rozpocznie się 
w Internecie kolejne „Domowe 
granie” organizowane przez Cie-
szyński Ośrodek Kultury „Dom Na-
rodowy”. Tym razem internautom 
zaprezentuje się zespół Rastafaj-
rant.

„Domowe granie” to cykl koncer-
tów „na żywo” w waszych domach. 
W każdy kolejny piątek o godzi-
nie 19.00 na profilu Cieszyńskiego 

Ośrodka Kultury w serwisie Face-
book transmitowane są koncerty 
lokalnych artystów związanych z 
Cieszynem. Dziś zaprezentuje się 
Rastafajrant – zespół założony w 
2015 r., który ma na swoim koncie 
ponad 200 koncertów klubowych 
i plenerowych. W czerwcu 2017 r. 
grupa wygrała ogólnopolski plebi-
scyt organizowany przez „Regga-
enwalde Festiwal”.  (wik)
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• Znalazłem zdjęcie budynku 4. Szkoły Podstawowej z Polskim Językiem Nauczania w Karwinie-Nowym Jorku z lat pięć-
dziesiątych XX wieku, na którym jest widoczne grono nauczycielskie. Rozpoznaję dyr. Szarowskiego, nauczycielki p. Onde-
rek i p. Gemrot. Proponuję zamieścić zdjęcie w rubryce „Wehikuł Czasu” z zapytaniem, kto je rozpozna. Aktualnego zdjęcia 
tego miejsca nie da się wykonać ze względu na szkody górnicze – e-maila takiej treści dostaliśmy od Pawła Wantuloka.
Piszcie na: dabkowski@glos.live bądź info@glos.live. Serdecznie zapraszamy do współpracy!

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

Tak było...

KRZYŻÓWKA

Wśród autorów poprawnych rozwiązań zostanie roz-
losowana książka. Rozwiązania prosimy wysyłać na 

e-mail: info@glos.live. Termin upływa w środę 27 maja. 

Rozwiązaniem dodatkowym krzyżówki jest myśl Jeana-Jacquesa Rousseau (ur. 28 czerwca 1712 w Genewie, zm. 2 lipca 
1778 w Ermenonville) – genewskiego pisarza tworzącego w języku francuskim, filozofa, pedagoga, teoretyka muzyki.

...tak jest
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POZIOMO:
1. tłamsić coś w ręku 6. modlitwa zaczynająca się od słów: „Ojcze 
nasz...” 10. często przekładane nugatem 11. Panait... (1884-1935), 
pisarz rumuński, autor „Prezentacji hajduków” 12. rzemieślnik, 
który zajmuje się wyrobem płytek do wykładania ścian pieców 
13. zwój papieru toaletowego 14. naczynia w kuchennym kreden-
sie 18. substancja biorąca udział w reakcji chemicznej 22. miękka 
tkanina z krótkim włosem, symbol gładkości 25. imię Schwarze-
neggera, aktora, kulturysty i polityka 26. Gonera, Więckiewicz lub 
Redford 27. tętnice lub ważne szlaki komunikacyjne 28. płatny 
średniowieczny morderca z Dalekiego Wschodu 29. nazwa plane-
toidy, angielska nazwa mitologicznej „Tysbe” 30. obok Koniakowa i 
Jaworzynki 34. nici bawełniane używane do haftowania 37. pochyłe 
pismo drukarskie, kursywa 41. John…, filmowe wcielenie Sylvestra 
Stallone 42. amerykański stan ze stolicą w Indianapolis lub Jones, 
archeolog z filmów Spielberga 43. Alina dla Balladyny 44. mnóstwo 
ludzi na niewielkiej przestrzeni, tłok 45. miękkość charakteru, nie-
dyspozycja 46. absolwentka szkoły teatralnej.

PIONOWO:
1. jego strony są oznaczane literami: N, S, E i W 2. amerykańska fir-
ma, główny producent mikroprocesorów na świecie 3. zaprzęg czte-
rokonny 4. imię wróbelka z dobranocki („Przygód kilka wróbla…”) 
5. bohaterka „Hamleta”, piękna córka kanclerza królewskiego 
Poloniusza 6. amerykański krewniak świni 7. arabska albo rzymska 
8. największy w Anglii ośrodek narciarstwa 9. desant z powietrza 
15. odbiorca listu, paczki 16. kieruje się w postępowaniu własną 
korzyścią, jako czymś nadrzędnym 17. do rozwiązania przez ucznia 
19. miejscowość w północnej Francji nad cieśn. La Manche, znane 
kąpielisko morskie 20. imię Narutowicza, pierwszego prezydenta II 
RP 21. w przenośni: młode kadry w pracy, w sporcie 23. egipska bo-
gini 24. miasto w Jemenie 31. zgarnąć cudze mienie 32. Jean Paul, 
1848-1913, prawnik francuski 33. kura hodowana dla jaj 34. cząst-
ka słowotwórcza wyrazu 35. część nogi między kolanem a stopą 
36 ciemno, ciemnawo, mrocznie 38. element psiej tresury 39. dru-
żyna piłkarska z Mediolanu 40. meksykańska roślina o długich, 
mięsistych, kolczastych liściach. 

Wyrazy trudne lub mniej znane: ASASYN, EDALE, ESMEIN, 
ETRETAT, ISTRATI, KWATR, MARIB, PEKARI, SATET, THISBE


