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Do poświęcenia jeden rok
WYDARZENIE: Po miesiącach bezowocnych oczekiwań na zezwolenie na budowę repliki zabytkowego kościółka 
w Trzyńcu-Gutach prace mogą wreszcie ruszyć pełną parą. We wtorek biskup pomocniczy diecezji ostrawsko-
opawskiej, Marti n David, zainaugurował rozpoczęcie jego budowy. Poświęcenie nowej świątyni ma nastąpić 23 
maja przyszłego roku.

Beata Schönwald 

Pochodzący z 1563 roku drew-
niany kościółek pw. Bożego 
Ciała spłonął doszczętnie w 

nocy z 1 na 2 sierpnia 2017 roku. 
Sprawców udało się ująć i rok temu 
zostali skazani na karę więzienia. 
– To, że kościół stał tutaj przeszło 
czterysta lat i nagle go nie ma, to w 
sensie historycznym, oczywiście, 
niepowetowana strata. Jednak bu-
dowanie kościoła z urazą w sercu 
mijałoby się z celem, kiedy Chry-
stus głosi światu przebaczenie. 
Sprawcom dawno już przebaczy-
łem – przyznał biskup pomocni-
czy.

Zdaniem Martina Davida, dar-
mo byłoby też rozpoczynać budo-
wę bez błogosławieństwa „z góry”. 
– Nasi przodkowie zwykli byli ma-
wiać, że „bez Boga ani do proga”, 
nawiązując do słów psalmu: „Jeżeli 
Pan domu nie zbuduje, na próżno 
się trudzą ci, którzy go wznoszą”. 
Dlatego tym wszystkim, którzy w 
jakikolwiek sposób przyczynią się 
do tej budowy, chciałbym wyprosić 
Boże błogosławieństwo – podkre-
ślił, dodając, że każda świątynia 
jest budowlą specyfi czną i symbo-
liczną zarazem.

Każdy kościół zawsze 
składa się z dwóch 

części – 

nawy kościelnej, która 
jest miejscem spotkań 

wiernych i służy do 
budowania wspólnoty 

oraz wieży, która 
wskazuje kierunek 

w górę i przypomina 
człowiekowi 

o wartościach, 
które go przerastają.
 

Odbudowa kościółka nie byłaby 
możliwa bez sporych środków fi -
nansowych. Kuria biskupia ostraw-
sko-opawska szacuje, że pochłonie 
ona aż 27 mln koron, z czego 6-7 mln 
koron zostanie przeznaczone na 
zagospodarowanie i wyposażenie 
wnętrza i okolicy kościoła. Więk-
szość kosztów pokryje ubezpiecze-
nie, drugim istotnym źródłem fi -
nansowania jest zbiórka publiczna, 
którą zaraz po pożarze ogłosiło mia-
sto Trzyniec. – Pierwszą reakcją na 
pożar były łzy rozpaczy i besilności. 
Zaraz jednak przyszło opamiętanie 
i skupiliśmy się na tym, co można 
zrobić, żeby kościółek powrócił. By-
liśmy wtedy świadkami ogromnej 
fali ludzkiej solidarności. Zbiórkę 
na odbudowę kościoła wspierali nie 
tylko miejscowi, ale także ludzie i 

instytucje z  różnych części kraju. 
Byli wśród nich nawet więźniowie 
– przypomniała prezydent miasta 
Trzyńca, Věra Palkovská. 

Od owego feralnego sierpnia 
minęły już prawie trzy lata. Po 
uzyskaniu zezwolenia na budowę, 
które wstrzymała na wiele mie-
sięcy nieprzychylna opinia stra-
żaków, replika guckiego kościółka 
będzie mogła wreszcie stanąć na 
swoim miejscu. W tzw. międzycza-
sie jego budowę zaczęto bowiem 
realizować w zakładzie ciesielskim 

w Hošťalkowej koło Wsecina, skąd 
kościółek zostanie przewieziony 
po częściach do lasku w Gutach. 
– W tym miejscu zatrzymywało się 
wiele ofi cjalnych delegacji łącznie 
z  premierem czy żoną prezyden-
ta. Gucki kościółek był naszym 
rodzinnym srebrem. Wierzę, że za 
rok będą do niego ciągnąć nie tyl-
ko rzesze wiernych, ale także tury-
stów – przekonywała Palkovská.

Chociaż budowa może wresz-
cie ruszyć, już teraz wiadomo, że 
guccy parafi anie będą obchodzić 

zarówno tegoroczne Boże Naro-
dzenie, jak i przyszłoroczną Wiel-
kanoc jeszcze pod gołym niebem, 
koło krzyża, którego owej sierpnio-
wej nocy nie strawiły płomienie. 
– Pierwszy termin poświęcenia 
kościoła był zapisany na niedzielę 
25 października. Nowy termin to 
23 maja przyszłego roku. Będziemy 
go chcieli dotrzymać, nawet jeżeli 
wewnątrz będzie brakowało jesz-
cze tego czy owego – zapewniał we 
wtorek miejscowy proboszcz, ks. 
Kazimierz Płachta. 

3,785
mln koron udało się zebrać na odbudowę kościółka w Gutach podczas publicznej zbiórki.

• Biskup Marti n David, prezydent Trzyń-
ca Věra Palkovská oraz miejscowy pro-
boszcz ks. Kazimierz Płachta postukali 
we wtorek młotkami w kamień symboli-
zujący rozpoczęcie budowy. 
Fot. BEATA SCHÖNWALD
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W OBIEKTYWIE...

piątek

sobota

niedziela

dzień: 9 do 13 C 
noc: 13 do 9 C 
wiatr: 3-5 m/s

dzień: 9 do 12 C 
noc: 10 do 9 C 
wiatr: 3-5 m/s

dzień: 9 do 11 C 
noc: 11 do 8 C 
wiatr: 4-5 m/s

Na początku tygodnia prezydent RP Andrzej Duda przybył na Gór-
ny Śląsk. Z okazji Święta Wojsk Specjalnych odwiedził jednostkę 

wojskową „Agat” w Gliwicach, a następnie w Katowicach wziął udział 
w posiedzeniu sztabu kryzysowego. Tuż po spotkaniu, podczas krót-
kiej konferencji prasowej, prezydent odniósł się do fali hejtu, jaka spa-
dła na województwo śląskie w ostatnich tygodniach z powodu dużej 
liczby zakażeń koronawirusem wśród górników. – Przyjeżdżałem do 
was, gdy było dobrze, przyjeżdżam teraz, gdy jest trudno. I chcę wam 
z całą mocą powiedzieć jako prezydent Rzeczypospolitej, że jestem z 
wami – mówił Andrzej Duda, wspierając w ten sposób mieszkańców 
województwa, którzy po pojawieniu się koronawirusa w kopalniach 
zostali dosłownie zalani setkami hejterskich komentarzy.

Mnie osobiście sytuacja już nie irytuje, ale przeraża, bo z pewnością 
szybko nie zostanie zapomniana. „Gdyby nie ten Śląsk, byłoby super. 
Szkoda tylko, że nic się z tym nie robi”, „Znowu Śląsk wszystko psu-
je”, „Jakby tak Śląskie oddać Niemcom, to mamy prawie po koronie”, 
„Gdyby nie ten jeb... Śląsk”. To tylko niektóre z mniej dosadnych wpi-
sów. Internauci sugerują w nich, że górnicy mają problem z higieną, 
ale także że jedzą… nietoperze. Niektórzy chcą otoczyć województwo 
śląskie kordonem sanitarnym, inni podpowiadają: zbombardować!

Gdy okazało się, że kopalniane ogniska koronawirusa są pod kon-
trolą służb sanitarnych, fala nienawistnych komentarzy nieco zma-
lała. Cała ta sytuacja po raz kolejny udowadnia jednak, jak potężnym 
motorem naszych działań jest strach. Wręcz modelowo przypomina 
też, że nic tak szybko nie przywraca naturalnego porządku rzeczy, 
jak tzw. klęski elementarne. Myślę, że lekcję, jaką daje nam epidemia, 
warto zapamiętać, bo po prostu zawsze warto wiedzieć, co jest realnie 
istniejącą rzeczywistością, a co sztucznie wykreowaną bańką medial-
ną. No i warto zdawać sobie sprawę, jak szybko narrację o miłości, 
wolności, różnorodności, transgraniczności czy multikulturowości 
potrafi ą zastąpić zwykłe, za to bardzo skuteczne kamienie. Na szczę-
ście na razie tylko medialne głazy...

O hejcie pisze także na stronie 11 Krzysztof Łęcki. 

DZIŚ...

29
maja 2020

Imieniny obchodzą: 
Maria, Magdalena, 
Urszula
Wschód słońca: 4.45
Zachód słońca: 20.40
Do końca roku: 216 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Działacza Kultury
Przysłowia: 
„Maria Magdalena zwykle 
rada, gdy deszcz pada”

JUTRO...

30
maja 2020

Imieniny obchodzą: 
Ferdynand
Wschód słońca: 4.44
Zachód słońca: 20.42
Do końca roku: 215 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Rodzicielstwa 
Zastępczego
Przysłowia: 
„W zimne maja ranki, 
trudno spotkać kocanki”

POJUTRZE...

31
maja 2020

Imieniny obchodzą: 
Aniela, Kamila, Petronela
Wschód słońca: 4.43
Zachód słońca: 20.43
Do końca roku: 214 dni
(Nie)typowe święta:
Światowy Dzień 
Bez Tytoniu
Przysłowia:
„Deszcz na Nawiedzenie 
Panny, potrwa pewno do 
Zuzanny (6. 7)”

Dr. hab. Tomasz Dzieciątkowski, 
wirusolog z Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego, na antenie TVN24

NASZ »GŁOS«

CYTAT NA DZIŚ

POGODA

•••

Jesteśmy w tej chwili najprawdopodobniej 

w fazie wypłaszczenia krzywej zachorowań, 

natomiast nie obserwujemy spadku 

zachorowań. Nie możemy powiedzieć, że 

pandemia w Polsce mija

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

BOGUMIN
W nadchodzącą niedzielę 
schronisko dla psów powita 
pierwszych odwiedzających 
po dłuższej przerwie. Przez 
ponad dwa miesiące obiekt 
był niedostępny z powodu 
pandemii koronawirusa. 
Przy dobrej pogodzie 
powrócą też niedzielne 
spacery z psami. Od 31 
maja placówka będzie dzia-
łała zgodnie z normalnymi, 
letnimi godzinami otwarcia, 
natomiast na niedzielę (14 
czerwca) planowana jest 
wiosenna „brygada”, w 
trakcie której psie wybiegi 
i kojce zostaną gruntownie 
wyczyszczone. Jak zapowia-
dają gospodarze obiektu, 
przyda się każda pomoc. 
 (wik)

HAWIERZÓW
Rada Miejska postanowiła 
udzielić nieoprocentowanej 
pomocy fi nansowej przed-
siębiorcom prowadzącym 
działalność gospodarczą w 
mieście, którzy musieli ją 
ograniczyć lub zaprzestać z 
powodu stanu wyjątkowe-
go ogłoszonego w marcu. 
Łącznie radni przeznaczyli 
na ten cel w budżecie Ha-
wierzowa 5 milionów koron. 
O wsparcie mogą się ubie-

gać 
zarówno 
osoby fi -
zyczne, jak i 
prawne. Wnioski, 
które można znaleźć na 
internetowej stronie 
miasta, będą przyjmo-
wane do 4 czerwca 
2020 r. Decyzję o 
przyznaniu wsparcia na 
podstawie złożonych 
dokumentów podejmie 
zaś Rada Miejska na czerw-
cowej sesji.  (wik)

JABŁONKÓW
Magistrat ostrzega miesz-
kańców miasta oraz oko-
licznych gmin przed wilka-
mi. Od kwietnia wzmożona 
aktywność watahy jest 
obserwowana w okolicach 
Stożka, a także na terenie 
gmin Gródek i Nawsie. Wil-
ki były kilkakrotnie widziane 
z daleka przez mieszkańców 
i turystów. Niestety atako-
wały również pasące się na 
wzgórzach i łąkach owce. 
– Ataki te następowały 
zawsze w nocy, dlatego za-
chęcamy właścicieli owiec 
do zamykania swoich stad 
(jeśli to możliwe) na noc w 

solidnych obiektach, takich 
jak stodoły i zagrody – ape-
lują włodarze.  (wik)

ORŁOWA
Po raz trzeci odbyła się w 
mieście dezynfekcja wiat 
i przystanków autobuso-
wych. Łącznie objęto nią 
53 takie obiekty. Prace, 
które mają przeciwdziałać 
rozprzestrzenianiu się ko-
ronawirusa, przeprowadziła 
fi rma TALPA, która dba 
również o zieleń w mieście, 
natomiast środki dezynfeku-
jące dostarczyło miasto. W 
trakcie akcji dezynfekowano 
nie tylko wiaty przystan-
kowe, ale także ławki dla 
podróżnych oraz kosze na 
śmieci.  (wik)

BOGUMIN

HAWIERZÓW

ORŁOWA

JABŁONKÓW

• Do akcji #hot16challange2, której celem jest zbiórka pieniędzy na polskie 
szpitale, przystąpił Zespół Regionalny „Istebna”. Muzycy zaśpiewali utwór 
rapowy w gwarze góralskiej. – Cel jest szczególny, dlatego podjęliśmy wy-
zwanie, jednocześnie zachęcamy do wspierania polskiej służby zdrowia. Do 
kolejnego wyzwania nominowaliśmy naszego księdza wikarego z Jaworzynki 
Łukasza Lacha, Zespół Regionalny „Magurzanie” oraz Zespół Pieśni i Tańca 
„Szczecinianie” – mówi Maria Motyka, kierownik zespołu. Teledysk można 
zobaczyć pod tym linkiem: htt ps://wiadomosci.ox.pl/istebna-rapuje-po-goral-
sku,63694.  (Ox.pl)
Fot. ARC

Co z granicą?

Otwarcie dodatkowych przejść 
granicznych na polsko-cze-

skiej granicy oraz tranzyt polskich 
pracowników przez Czechy były 
głównymi tematami środowego 
spotkania ministrów spraw zagra-
nicznych Polski i Czech. 

Czeski minister spraw zagranicz-
nych, Tomáš Petříček, poinformo-
wał polskiego odpowiednika Jacka 
Czaputowicza, że Czechy są przy-
gotowane na całkowite otwarcie 
granic z krajami o podobnej sytu-
acji epidemiologicznej w pierwszej 
połowie czerwca. Czeskie MSZ za-
apelowało też o otwarcie dodatko-

wych przejść granicznych przede 
wszystkim w kraju libereckim i 
kralowo-hradeckim.

Ponadto polski minister poprosił 
o możliwość tranzytu dla Polaków 
przejeżdżających przez Czechy do 
pracy w innych krajach. Tematem 
ma się zająć czeski rząd.

Petříček przypomniał też, że 
czeski rząd będzie w poniedziałek 
podejmował temat rozróżnienia 
państw na podwyższonego i nie-
wielkiego ryzyka zarażenia ko-
ronawirusem. Republika Czeska 
mogłaby odejść od obowiązku wy-
konywania testów na COVID-19 u 

osób, które będą wracały do kraju 
z państw podwyższonego ryzyka 
epidemiologicznego. Poluzowanie 
dotychczasowych restrykcji po-
winno nastąpić 15 czerwca.  –  Ak-
tualnie nasi eksperci przygotowują 
metodologię stworzenia systemu 
rozwoju epidemii w konkretnych 
państwach. Jak na razie nie ma 
możliwości prognozowania, co 
może się stać w przypadku po-
szczególnych krajów. Jestem prze-
konany, że u naszych sąsiadów 
panuje względnie dobra sytuacja 
– dodał Petříček. 

 (szb)

Tankował i nie płacił
28-letni mężczyzna wymyślił spo-
sób, jak nieuczciwie zarobić na życie. 
Od początku maja przez kolejne dwa 
tygodnie tankował olej napędowy 
na ostrawskich stacjach paliw, po 
czym odjeżdżał bez płacenia. Zanim 
złapała go policja, ta sztuka udała 
mu się prawie dziesięć razy. Czasem 
nalewał pełny bak, innym razem 
tankował za kilkaset koron. W sumie 
naraził stacje benzynowe na straty 
w wysokości ponad 8 tys. koron. 
Paliwo częściowo wykorzystywał do 
własnych celów, a resztę sprzeda-
wał. Pieniądze przeznaczał na życie. 
Policja ustaliła ponadto, że męż-
czyzna nie dość, że nie płacił za 
zatankowane paliwo, to wsiadał 
za kierownicę bez prawa jazdy. Do 
połowy przyszłego roku obowiązy-
wał go bowiem zakaz prowadzenia 
pojazdu.  (sch)

•••

Znikają ograniczenia
Polska szykuje się na czwarty etap 
znoszenia ograniczeń związanych 
z COVID-19. Jest to możliwe, po-
nieważ w większości województw 
liczba zachorowań spada. Od 30 
maja nad Wisłą nie będzie już trze-
ba zasłaniać nosa i ust w otwartej 
przestrzeni. Maseczki będą jednak 
konieczne w niektórych obiektach 
zamkniętych, m.in. w sklepach, ko-
ściołach, autobusach czy urzędach. 
Polacy będą mogli za to korzystać 
z siłowni na świeżym powietrzu, 
placów zabaw, a także z małej 
infrastruktury leśnej. Dopuszczone 
zostaną również zgromadzenia na 
powietrzu i koncerty plenerowe 
do 150 osób. Dla odmiany, od 6 
czerwca możliwa stanie się organi-
zacja wesel do 150 osób. Otwarte 
zostaną ponadto kina, teatry, 
siłownie i salony masażu, ale w 
ścisłym reżimie sanitarnym. 
 (wik)

W SKRÓCIE

W środę w Konsulacie 
Generalnym RP 
w Ostrawie odbyła się 
pierwsza po okresie 
stanu wyjątkowego 
uroczystość 
wręczenia Kart 
Polaka. Dokument 
ten umożliwia także 
w obecnej sytuacji 
przekroczenie granicy 
z Polską, lecz nie znosi 
obowiązku odbycia 
kwarantanny.

 Danuta Chlup

Konsul generalna Izabella Woł-
łejko–Chwastowicz wręczyła 
Karty Polaka czternastu osobom 

narodowości polskiej. Ale to tylko część 
tych, których dokumenty są już gotowe. 
Konsulat ma do rozdania ok. dwustu 
Kart. Ich przekazywanie, ze względu na 
konieczność przestrzegania wymogów 

sanitarnych, będzie się odbywało stop-
niowo, w małych grupach. 

– Będziemy teraz częściej organi-
zowali te spotkania, niż działo się to 
wcześniej i będziemy dzielić te grupy 
na młodszych i osoby starsze. Planuje-

Dwieście Kart  Polaka do wręczenia

my zorganizować dla starszych osób 
spotkanie w Czeskim Cieszynie i 
tam wręczyć im Karty. Systematycz-
nie, jak na to pozwoli czas i warunki, 
będziemy się starali jak najszybciej 
je rozdać – powiedziała konsul. 

W środę Karty Polaka odebrali 
m.in. prezes Kongresu Polaków w 
RC – Mariusz Wałach oraz prezes 
spółki Pol-Press (wydawcy „Gło-
su”), Marek Słowiaczek. 

– Muszę jasno powiedzieć, że 

nie zastanawiałem się nad pro-
fi tami, jakie daje Karta Polaka i 
myślę, że nie tylko u mnie, ale w 
całej naszej rodzinie to nie mia-
ło żadnego znaczenia. Po prostu 
urodziliśmy się Polakami, ale nie 
mieszkamy w granicach państwa 
polskiego, więc chcemy mieć ten 
dokument – powiedział „Głoso-
wi” szef Kongresu. 

Także Stanisław Waszek z Cze-
skiego Cieszyna mówił, że dla 
niego Karta Polaka to „czysta sa-
tysfakcja i sprawa honoru”. 

Młode małżeństwo, Anna i Do-
minik Mendrekowie, zdecydowa-
li się na wyrobienie Kart nie tylko 
ze względu na zadeklarowanie 
przynależności do narodu pol-
skiego, ale też z uwagi na prak-
tyczne korzyści, takie jak ulgi na 
bilety kolejowe czy bilety wstępu. 
– Często jeździmy do Polski, dla-
tego przydadzą nam się Karty Po-
laka – stwierdziła Anna Mendrek. 

W tych dniach miał się odbyć 
kolejny dyżur konsularny – tym 
razem w Karwinie. Podczas dyżu-
rów tych można składać wnioski 
o Kartę Polaka bez konieczności 
wyjazdu do Ostrawy. Ze względu 
na sytuację epidemiczną w po-
wiecie karwińskim dyżur został 
odwołany i wstępnie przesunięty 
o dwa tygodnie. 

 

• Wręczenie Kart Polaka odbyło się z 
zachowaniem obowiązujących reguł sa-
nitarnych. Fot. DANUTA CHLUP

Z bólem 
gdzie indziej...
Pacjenci z bólem zęba od 1 czerw-

ca znajdą ulgę w innym miej-
scu niż dotąd. Powodem jest wynik 
przetargu, który przeprowadziło 
województwo morawsko-śląskie 
na fi rmę świadczącą usługi pogo-
towia dentystycznego. Zwycięzcą 
została spółka AJNA dental clinic 
s.r.o. mająca własne pomieszcze-
nia w centrum Ostrawy. Pogoto-
wie stomatologiczne niesie pomoc 
pacjentom ciepiącym na nagły ból 
zęba w czasie, kiedy zwykłe gabi-

nety dentystyczne są już nieczyn-
ne. To ostrawskie, podobnie jak 
przed przetargiem, będzie otwarte 
w dni robocze w godz. 18.00-6.00, a 
w weekendy i święta będzie praco-
wało non stop. Przez pierwsze dwa 
miesiące opieka będzie dostępna 
przy ul. Poděbradovej 2738/16, a 
od 1 sierpnia do końca 2022 roku 
dentyści przeniosą się do samo-
dzielnych pomieszczeń Pogotowia 
Medycznego przy ul. Jurečkovej. 
 (sch)

Od wtorku znów testy

Liczba chorych na COVID-19 
mających związek z Kopalnią 

OKD Darków nie rośnie już tak 
dynamicznie, jak w ciągu minio-
nych dni – poinformowała Woje-
wódzka Stacja Sanitarno-Epide-
miologiczna w Ostrawie. Liczba 
potwierdzonych przypadków 
koronawirusa, które pojawiły się 
w tym środowisku, przekroczyła 
w środę po południu 300. W po-
równaniu z wtorkowym popołu-
dniem wzrosła o 26.

Przed zamknięciem niniejszego 
numeru wykryto COVID-19 u 302 
osób. Wśród nich było 217 pracow-
ników kopalni, 80 członków ich 
rodzin oraz 5 osób zatrudnionych 
w innych fi rmach. Według woje-
wódzkich epidemiologów, pra-
wie 52 proc. osób z  pozytywnym 
wynikiem testu nie ma żadnych 
objawów klinicznych, 43 proc. 
przechodzi chorobę w sposób 
bardzo łagodny, a tylko u 5 proc. 
choroba przejawia się w bardziej 
wyraźny sposób. Ponieważ chodzi 
głównie o przedstawicieli profesji 
górniczych, większość chorych to 
mężczyźni. Kobiety stanowią za-
ledwie 18 proc. zakażonych. 

Ponieważ w poniedziałek 
upłyną dwa tygodnie od prze-
prowadzenia pierwszych po-
wszechnych testów na obecność 
koronawirusa wśród pracowni-
ków Kopalni Darków, Wojewódz-

ka Stacja Sanitarno-Epidemio-
logiczna w Ostrawie zarządziła 
ponowne przetestowanie wszyst-
kich pracowników, którzy do tej 
pory mieli negatywny wynik. 
Badania obejmą 2400 osób. We 
wtorek zostanie zbadana pierw-
sza grupa, a od soboty do następ-
nego wtorku testy zostaną prze-
prowadzone wśród pozostałych 
zatrudnionych. Celem jest m.in. 
wykrycie kolejnych bezobjawo-
wych nosicieli infekcji, którym 
za pierwszym razem wyszedł 
negatywny wynik. Aby zabronić 
rozprzestrzenianiu się wirusa, 
wojewódzka inspekcja sanitarna 
wydała ponadto rozporządzenie, 
w którym poleciła wszystkim 
miastom w powiecie karwińskim 
przeprowadzanie dezynfekcji w 
miejscach publicznych w więk-
szym niż dotąd zakresie. 

Lokalne ognisko koronawirusa 
na Darkowie stanowi obecnie ok. 
połowy przypadków COVID-19 
wykrytych w ciągu ostatnich dni 
w całej RC. W ciągu środy na te-
renie całego kraju potwierdzono 
bowiem tylko 36 nowych zaka-
żeń – najmniej od sześciu dni. 
Od dwu dni nie odnotowano też 
żadnego zgonu spowodowane-
go infekcją. Wczoraj o godz. 9.00 
liczba aktywnych przypadków 
wynosiła 2409. 6377 wróciło już 
do zdrowia. (sch)

• Jacek Czaputowicz (z lewej) i Tomáš 
Petříček na środowym spotkaniu. Fot. ARC
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Fot. JANUSZ BITTMAR

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

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

PLACE ZABAW

BOGUMIN – »Ścieżka Mowgliego«
Dwupoziomowy tor przeszkód to jedna z atrakcji 
„Hobbyparku” – kompleksu położonego w Parku Petra 
Bezruča. Bogumiński plac zabaw należy do najwięk-
szych i najbardziej atrakcyjnych w regionie. A wiecie, 
kim był Mowgli, którego imię pojawia się w nazwie? 
To chłopiec wychowany przez wilki, bohater słynnej 
książki „Księga dżungli” angielskiego pisarza Rudyar-
da Kiplinga. 

Co na Was czeka?
Dwupoziomowy tor przeszkód o łącznej długości 126 
metrów. Składa się z sześciu dwupiętrowych wież z 
drewna akacjowego, wzajemnie połączonych torami li-
nowymi z różnego rodzaju przeszkodami. Częścią toru 
są dwie zjeżdżalnie rurowe. Tor przeznaczony jest dla 
dzieci od 3 do 15 lat.

W „Hobbyparku” znajdują się także inne atrakcje: 
miasteczko ruchu drogowego, mini-zoo, adventure 
golf oraz Aquacentrum. 

Kiedy można się tam wybrać?
W okresie od kwietnia do września codziennie w godz. 
5.00-21.00, od października do marca w godz. 5.00-
18.00. Wstęp jest bezpłatny. 

Gdzie można kupić lody lub ciastko?
Na miejscu są kioski z przekąskami, w pobliżu znajduje 
się restauracja.  (dc)

Z potworem w wieży
Trochę groźnie brzmi ten tytuł, prawda? A jeżeli wam powiem, że to bardzo aktualna bajka, pewnie mi nie 
uwierzycie. Ale przekonajcie się sami... 

Danuta Chlup

Zamek w Księstwie Ciszy i Spokoju stał na wysokim wzgórzu. To była piękna, 
otoczona kwiatami budowla z wieloma skrzydłami. Każdy, kto przybywał 
do tego księstwa, najpierw zwracał uwagę na wysoką wieżę. I pytał sam sie-
bie, po co ona komu? Przecież w tym kraju panowały – jak zresztą nazwa 

wskazuje – cisza i spokój. Książę Dobromił nie zamykał swoich przeciwników ani w 
wieży, ani w podziemnych lochach. Nie trzeba też było wypatrywać z góry najeźdź-
ców, bo Księstwo nie miało żadnych wrogów. 

Ale pewnego dnia w wieży zamknęła się księżniczka Adrianna. I przysłała ojcu 
SMS–a: „Tato, straszny potwór mnie uwięził. Nie pozwala mi 
wyjść. Twierdzi, że tylko tu jestem bezpieczna”. 

Książę pokręcił głową z niedowierzaniem. Strasz-
ny potwór? Ktoś porwał księżniczkę i trzyma 
ją jako zakładniczkę? I co to za bzdura, że 
tylko w wieży jest bezpieczna? 

Dobromił długo się zastanawiał, co lub 
kto może zagrażać jego córce. I nic nie 
przyszło mu do głowy. Adrianna tym-
czasem napisała drugą wiadomość: 
„Tato, przyślij tu jakichś rycerzy, żeby 
mnie uwolnili”. 

Ojciec uśmiechnął się i pomyślał, że dziew-
czyna pewnie tęskni do czasów, kiedy rycerze 
wyzwalali królewny i księżniczki. Postanowił nie psuć 
jej zabawy. 

Następnego dnia pod wieżę podjechało kon-
no trzech rycerzy. Mieli łatwe zadanie, ponie-
waż książę Dobromił wyposażył ich w zapaso-
wy klucz. Wyzwolenie księżniczki było dla 
nich pestką. Ale najpierw postanowili ode-
tchnąć po długiej podróży. 

Królewna wychyliła się przez okno i 
przyjrzała się przybyszom. Rozsiedli się 

na ziemi u stóp wieży. Przez chwilę grzebali w kurzu paluchami, a potem, nie zwra-
cając uwagi na brudne ręce, wyciągnęli z kieszeni kanapki i zaczęli je pałaszować. 
Jeden z nich miał silny katar, lecz pomimo to częstował swoich towarzyszy wodą ze 
swojej butelki. 

Księżniczka błyskawicznie zatrzasnęła okienko i zadzwoniła do ojca. 
– Te trzy brudasy nie mogą wejść na górę! To wykluczone! Kiedy tylko pojawią się 

na schodach, potwór mnie pożre! – krzyczała histerycznie do słuchawki. 
– Tylko spokojnie. Jesteś córką władcy spokojnego kraju – przerwał jej ojciec sta-

nowczo. – Odeślę ich z powrotem i przyślę ci kogoś innego na ratunek. 
Dobromił usłyszał, jak córka odetchnęła z ulgą. Już się domyślał, czego się dziew-

czyna boi. Ostatnio w księstwie pojawiła się nowa choroba, którą roznosili przede 
wszystkim ludzie niedbający o higienę. Książę wiedział, że Adrianna boi się 

wirusa, ale nie domyślał się, że aż tak bardzo, aby uciec przed nim do wieży. 
Kilka godzin później księżniczka obserwowała z 

góry ekipę w gumowych kombinezonach, z twarzami 
osłoniętymi przyłbicami. Czterej mężczyźni spryski-
wali środkiem dezynfekcyjnym cały zamek i okolicę. 

W końcu dotarli pod wieżę. Adrianna poczu-
ła, że czuje się coraz bezpieczniej i spokojniej. 
Potwór, który ją uwięził, zaczął się kurczyć, aż 

w końcu się rozpłynął w nicość. Kiedy „ry-
cerze” dotarli na najwyższy poziom wieży, 
po drodze odkażając schody i ściany, Ad-

rianna sama otworzyła im drzwi i przywitała 
ich promiennym uśmiechem. 
– Ten twój potwór miał na imię Strach, córko – 

pokiwał głową książę Dobromił, kiedy księżniczka cała, 
zdrowa i w dobrym humorze wróciła do domu. A kiedy 

wieczorem w pogodnym nastroju razem z księżną jedli 
kolację, ojciec wytłumaczył dziewczynie, że przed 

infekcjami trzeba mieć się na baczności i robić 
wszystko, żeby się nie zarazić. 

– Ale bez przesady – dodał. – Nie pozwól, 
żeby Strach na nowo cię uwięził.  

MACIEJ MAĆKOWIAK

Ale pewnego dnia w wieży zamknęła się księżniczka Adrianna. I przysłała ojcu 
SMS–a: „Tato, straszny potwór mnie uwięził. Nie pozwala mi 
wyjść. Twierdzi, że tylko tu jestem bezpieczna”. 

Książę pokręcił głową z niedowierzaniem. Strasz-
ny potwór? Ktoś porwał księżniczkę i trzyma 
ją jako zakładniczkę? I co to za bzdura, że 

Dobromił długo się zastanawiał, co lub 

„Tato, przyślij tu jakichś rycerzy, żeby 

Ojciec uśmiechnął się i pomyślał, że dziew-
czyna pewnie tęskni do czasów, kiedy rycerze 
wyzwalali królewny i księżniczki. Postanowił nie psuć 

Następnego dnia pod wieżę podjechało kon-
no trzech rycerzy. Mieli łatwe zadanie, ponie-
waż książę Dobromił wyposażył ich w zapaso-
wy klucz. Wyzwolenie księżniczki było dla 
nich pestką. Ale najpierw postanowili ode-

czyna boi. Ostatnio w księstwie pojawiła się nowa choroba, którą roznosili przede 
wszystkim ludzie niedbający o higienę. Książę wiedział, że Adrianna boi się 

wirusa, ale nie domyślał się, że aż tak bardzo, aby uciec przed nim do wieży. 
Kilka godzin później księżniczka obserwowała z 

góry ekipę w gumowych kombinezonach, z twarzami 
osłoniętymi przyłbicami. Czterej mężczyźni spryski-
wali środkiem dezynfekcyjnym cały zamek i okolicę. 

W końcu dotarli pod wieżę. Adrianna poczu-
ła, że czuje się coraz bezpieczniej i spokojniej. 
Potwór, który ją uwięził, zaczął się kurczyć, aż 

w końcu się rozpłynął w nicość. Kiedy „ry-
cerze” dotarli na najwyższy poziom wieży, 
po drodze odkażając schody i ściany, Ad-

rianna sama otworzyła im drzwi i przywitała 
ich promiennym uśmiechem. 
– Ten twój potwór miał na imię Strach, córko – 

pokiwał głową książę Dobromił, kiedy księżniczka cała, 
zdrowa i w dobrym humorze wróciła do domu. A kiedy 

wieczorem w pogodnym nastroju razem z księżną jedli 
kolację, ojciec wytłumaczył dziewczynie, że przed 

infekcjami trzeba mieć się na baczności i robić 
wszystko, żeby się nie zarazić. 

– Ale bez przesady – dodał. – Nie pozwól, 

Inspiracje z podgórskiej szkoły 
Vápenná jest liczącą 1,3 tys. 

mieszkańców wsią, położoną 
w powiecie jesionickim, u podnóża 
Gór Złotych. W szkole podstawowej 
w tej niedużej miejscowości wpro-
wadzono przed kilku laty klasy 
alternatywne, pracujące według 
pedagogiki Montessori. Poskut-
kowało to wzrostem popularności 
placówki w regionie. Marta Kmeť 
z  Centrum Pedagogicznego dla 
Polskiego Szkolnictwa Narodowo-
ściowego w Czeskim Cieszynie i 
Barbara Smugała z PSP im. Żwirki 
i Wigury w Cierlicku wybrały się 
tam jesienią ub. roku po inspirację. 
Doświadczenia podgórskiej szko-
ły mogą pomóc we wprowadzaniu 
alternatywnej pedagogiki w cierlic-
kiej szkole i przedszkolu. 

– Pierwsza klasa Montessori po-
wstała w naszej szkole we wrześniu 
2016 roku. Rozwój edukacji według 
pedagogiki Montessori jest ogól-
nym trendem i wprowadzenie tej 

innowacyjnej metody poszerzyło 
ofertę edukacyjną dla mieszkań-
ców szerokiej okolicy. W naszych 
stronach nie ma żadnej szkoły pry-
watnej ani innej alternatywy. Ro-
dziny, które szukają czegoś innego 
niż klasycznej szkoły, decydują się 
na nauczanie w domu albo zapi-
sują dzieci do nas – mówi Zdeněk 
Hořava, dyrektor placówki. 

Obecnie według zasad Montes-
sori kształci się w Szkole Podsta-
wowej w Vápennej 75 dzieci. To 
prawie połowa uczniów. Większość 
osób zainteresowanych tą metodą 
stanowią pozamiejscowi. Dzieci 
dojeżdżają do Vápennej z  różnych 
miejscowości w powiecie. 

Po blisko czterech latach dy-
rektor może już sobie pozwolić na 
pewne podsumowania. 

– O szkołach Montessori mówi 
się zazwyczaj, że są odpowiednie 
dla wszystkich dzieci, ale nie dla 
wszystkich rodziców. Chociaż na 

pewno są też dzieci, którym praca 
pod kontrolą, posiadająca jasną 
strukturę, może bardziej odpo-
wiadać. – stwierdza Hořava. – My 
wspieramy indywidualny rozwój 
dzieci. Ten system nauczania pre-
ferują przeważnie rodzice, którym 
bardziej niż na ocenach zależy na 
tym, aby ich dziecko lubiło chodzić 
do szkoły i nie straciło motywa-
cji do uczenia się przez całe życie. 
Edukacja według Montessori po-
zwala rozwijać się zarówno dzie-
ciom mniej, jak i bardziej uzdol-
nionym, pracującym w różnym 
tempie. 

Dyrektor nie ukrywa, że założe-
nie klas Montessori pomogło jego 
szkole w rozwinięciu skrzydeł. Po 
uruchomieniu alternatywnych 
klas liczba uczniów wzrosła. Z dru-
giej strony faktem jest, że specjalne 
pomoce edukacyjne stosowane w 
pedagogice Montessori są drogie.

– W sytuacji, kiedy szkoły na wsi 

walczą o każdego ucznia, rosnąca 
liczba dzieci zapewnia szkole sta-
bilność. Naukę według tej metody 
organizuje w naszej szkole stowa-
rzyszenie „Cestou s Montessori”. 

Członkami stowarzyszenia są rodzi-
ce uczniów. Pomagają w dofi nan-
sowaniu klas poprzez uiszczanie 
regularnych miesięcznych opłat – 
dodaje Zdeněk Hořava. (dc)

edukacji XXI wieku (10)

• Zajęcia w klasie Montessori w Szkole Podstawowej w Vápennej. Fot. ARC szkoły

Uczenie się to nie wyścig
Grupa polskich rodziców z Zaolzia działa na rzecz otwarcia innowacyjnej klasy przy którejś z polskich szkół 
podstawowych. Na ich apel jako pierwsza odpowiedziała polska podstawówka w Cierlicku.

Witold Kożdoń

Jak przekonują pomysłodawcy 
projektu, organizacyjnie taka 
klasa może być częścią każdej 

szkoły, różnica polega natomiast na 
innowacyjnych metodach nauczania 
oraz organizacji procesu edukacyj-
nego opartego na autorskim progra-
mie wykorzystującym m.in. metodę 
projektów, wybrane elementy takich 
programów jak: „Začít spolu”, ucze-
nie się przez przeżywanie, metody 
kooperatywnego nauczania oraz 
przede wszystkim założenia pedago-
giki Montessori.

Zorganizowana w ten sposób klasa 
da dzieciom możliwość swobodnego 
rozwoju w motywującym środowi-
sku. Będzie wykorzystywać ich na-
turalną potrzebę odkrywania świata 
i uczenia się oraz pozwoli zachować 
te cechy w późniejszym ich życiu. 
Pedagogiczny nacisk będzie zaś po-
łożony na rozwój samodzielności 
dziecka oraz tzw. kompetencji klu-
czowych (na przykład umiejętności 
rozwiązywania problemów czy poro-
zumiewania się). 

– Taka nauka także przygotowuje 
dziecko do życia, ale innymi metoda-
mi niż tradycyjna szkoła. Atmosfera, 
w jakiej dziecko się uczy w klasie, 
opiera się bowiem na współpracy, 
wzajemnym wsparciu i tolerancji, 
bez współzawodnictwa i nieustan-
nego porównywania – tłumaczą pe-
dagodzy. 

– Na nasz pomysł przystała polska 
szkoła w Cierlicku i jeśli zbierze się 
odpowiednia liczba dzieci, istnieje 
duża szansa, że innowacyjna klasa 
oparta o metodykę Montessori ruszy 
tam w przyszłym roku – stwierdza 

Dorota Branna, jedna z mam zaanga-
żowana w realizację projektu.

Barbara Smugała, dyrektor Szkoły 
Podstawowej i Przedszkola z Polskim 
Językiem Nauczania im. Żwirki i Wi-
gury w Cierlicku, zapowiada zaś, że 
już we wrześniu tego roku placówka 
otworzy nową grupę przedszkolną. 
– Będzie ona dwujęzyczna i będą 
w niej realizowane elementy peda-
gogiki Montessori. Zajęcia będą też 
prowadzone w języku angielskim 
– informuje Barbara Smugała i do-
daje, że klasa zostanie również ume-
blowana według zasad Montessori. 
– Czyli pojawią się otwarte szafk i z 
pomocami, tak by dziecko samo mo-
gło je wybierać. Do tej klasy zapisało 
się sześć dzieci polskich i sześć cze-
skich, a nauczycielki, które poprowa-
dzą zajęcia, mają doświadczenie w 
nauczaniu według zasad pedagogiki 
Montessori – zapewnia. 

Nowa, innowacyjna klasa ruszy 
natomiast w cierlickiej podstawówce 
w roku szkolnym 2021/2022. – Swe 
lokum znajdzie w nowo wybudowa-
nej sali na strychu, zajęcia popro-
wadzi nauczycielka, która w Polsce 
otworzyła już Pracownię „Punktum 
Montessori” – zapowiada Barbara 
Smugała.

– Pracujemy nad tym projektem 
intensywnie, choć nie pomaga nam 
obecna, globalna sytuacja, bo prze-
cież granice cały czas pozostają za-
mknięte. Liczymy, że przedsięwzię-
cie ruszy pełną parą za rok, ale o tym, 
czy uda się otworzyć tę nową, inno-
wacyjną klasę, ostatecznie zdecydują 
przyszłoroczne zapisy do cierlickiej 
podstawówki – stwierdza z kolei Do-
rota Branna.

Rodzice, sympatycy różnorakich 

alternatywnych me-
tod nauczania poznali 
się dzięki Internetowi. 
Stworzona spontanicz-
nie facebookowa grupa 
„Edukacja alternatywna 
na Zaolziu” liczy obec-
nie około 40 osób. Nadal 
jednak zaprasza w swe 
szeregi zainteresowa-
nych tą problematyką. 
Propagowana przez 
członków grupy inno-
wacyjna edukacja opie-
ra się na tzw. metodzie 
projektów. Dzięki niej 
uczniowie samodzielnie 
zdobywają wiadomości 
i sprawdzają zdobyte 
umiejętności w konkret-
nych sytuacjach życio-
wych (zamiast przyswa-
jać wiedzę teoretycznie). Największą 
wartością jest jednak łączenie treści 
edukacyjnych z różnych dziedzin 
oraz nauka w blokach bez podziału 
na poszczególne przedmioty. Liczy 
się ponadto łączenie praktyki, do-
świadczania i teorii, a także uczenie 
podejmowania decyzji i odpowie-
dzialności czy planowania i orga-
nizacji pracy. Ważne jest również 
nowoczesne, tzw. ocenianie kształ-
tujące, możliwość swobodnej aktyw-
ności fi zycznej czy aktywny udział 
rodziców w procesie edukacji. Takie 
metody są wykorzystywane na ca-
łym świecie także przez nauczycieli 
stosujących klasyczne czy tradycyjne 
sposoby nauczania. 

– Osobiście sądzę, że nauczyciel 
powinien przede wszystkim po-
dążać za dzieckiem. Wspierać jego 
chęć uczenia się tak, żeby mogła mu 

towarzyszyć przez 
całe życie. Sami nie 
wiemy przecież, jak 
będzie wyglądał „do-
rosły świat” naszych 
dzieci. Powinien też 
rozwijać te dziedzi-
ny, które ucznia inte-
resują. A w metodzie 
Montessori podobają 
mi się odpowiednie 
relacje między za-
sadami działania a 
wolnością. Dziecko 
zna zasady i warunki swego działa-
nia, a jednocześnie otrzymuje swo-
bodę w odkrywaniu rzeczywistości 
– mówi Dorota Branna.

Rodzice i pedagodzy dodają przy 
tym, że spore znaczenie ma również 
fakt, że poszerzenie oferty polskich 
szkół o takie właśnie innowacyjne 

i alternatywne klasy podniesie ich 
prestiż oraz umożliwi polskim rodzi-
nom wybór sposobu edukacji swoich 
dzieci. – Mogłoby to także wyraźnie 
ograniczyć odpływ dzieci polskiej 
narodowości do tych czeskich szkół, 
które takie kształcenie oferują – 
przekonują.  

• Sala do nauki wg. metody Montessori. 
Fot. montessori.gda.pl

• Metoda Montessori przygotowuje dziecko do życia 
innymi metodami niż tradycyjna szkoła. Fot. ARC
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POLSKIE GRZYBOBRANIE

W SKRÓCIE

Muzycznie i filmowo w 
najnowszej odsłonie Pop 
Artu. Między innymi o 
dwóch głośnych ostatnio 
dokumentach – „Tylko nie 
mów nikomu” i „Nic się nie 
stało”. 

RECENZJE

MOBY – All 
Visible Objects

Częste picie skraca życie – twierdzą 
lekarze. A jak ma się sprawa z częstym 
komponowaniem? Tego nie wiado-
mo, ale jeden z najbardziej płodnych 
współczesnych muzyków, Moby, wła-
śnie uraczył swoich fanów siedemna-
stą w karierze płytą studyjną, może 
więc jego warto zapytać. „All Visible 
Objects” oficjalnie, na CD i winylu, 
ukaże się w sprzedaży 6 czerwca, ale 
już teraz całego albumu można wysłu-
chać w wersji cyfrowej. Warto, bo Moby 
i przyjaciele wykonali rewelacyjną ro-
botę. 

„All Visible Objects” jest kontynuacją 
świetnie przyjętego wydawnictwa ame-
rykańskiego artysty, płyty „Everything 
Was Beautiful and Nothing Hurt” z 
2018 roku – zarówno pod względem sty-
listycznym, jak też z racji zaproszonych 
gości. Moby, który na początku kariery 
wszystko wolał nagrywać w pojedynkę, 
tworząc muzykę w stylu „zrób to sam, 
bo nikt tego lepiej od ciebie nie potrafi”, 
w latach 90. kojarzył mi się z kultowym 
bohaterem szklanego ekranu, zarad-
nym Angusem MacGyverem. Mieszan-
ka narcyzmu i samouwielbienia, wręcz 
miłość do własnej osoby ze wzajemno-
ścią pozostała, muzyka amerykańskie-
go kompozytora na przestrzeni 30 lat 
lat osiągnęła jednak formę, którą moż-
na by określić przydomkiem „elektro-
niczny synkretyzm”. Zrozumcie mnie 
dobrze – to ma być komplement. 

Na siedemnastej w karierze płycie 
wciąż dużo jest syntezatorowego szy-
dełkowania, ekologicznego wymądrza-
nia, niemniej słuchana z zamkniętymi 
oczyma muzyka nie ulatnia się w nie-
znane, jak dzieje się to w przypadku 
wielu innych utworów z pogranicza 
muzyki elektronicznej. Charaktery-
styczne dla twórczości Moby’ego ziarno 

melancholii – zasadzone nawet w naj-
bardziej dynamicznych, uskrzydlonych 
kompozycjach – jest nadal obecne. 

Album „All Visible Objects” rozkrę-
ca się w skocznym karaibskim rytmie 
„Morningside”, zachęcając do tańca, 
którego nigdy nie za wiele. Moby zresz-
tą uwielbia bezpośredni kontakt ze 
swoimi słuchaczami, a jego koncerty 
na żywo to prawdziwa gratka, wtedy 
to właśnie takie taneczne beaty spraw-
dzają się idealnie. Ukryty pod nume-
rem drugim zadumany temat „My Only 
Love” z gościnnym udziałem Mindy 
Jones, współpracującej z Richardem 
Melvilleem Hallem (bo tak brzmi fak-
tyczne nazwisko naszego bohatera) już 
na płycie „Innocents” (2013), zostanie 
podobno wykorzystany na potrzeby 
drugiego singla. Chyba to słuszna de-
cyzja marketingowa, soulowy klimat w 
połączeniu z typową dla Moby’ego falą 
przygnębienia nadaje się do promo-

cji albumu idealnie. Marketingowym 
strzałem w dziesiątkę jest jednak pierw-
szy singiel z płyty, „Power Is Taken”, 
którym Moby powalił mnie na kolana. 
To kontrolowana agresja rapera o pseu-
donimie Boogie pompowana z tylnych 
szeregów perkusyjnym mistrzostwem 
D.H. Peligro z grupy Dead Kennedys. 
Zaskakująca kooperacja, zaskakujące 
brzmienie, a myślałem, że Moby już ni-
czym mnie specjalnie nie zaskoczy. 

Chwila wytchnienia pojawia się 
niebawem, w temacie szóstym „Rise 
Up In Love”, zaśpiewanym przepięk-
nie przez Apollo Jane. Na album „All 
Visible Objects” składają się właśnie 
takie skoki przez przeszkody. Adrena-
linowe, nasycone elektroniką utwory 
w rodzaju wspomnianego „Power Is 
Taken” czy „Refuge” (tu z gościnną 
partią Lintona Kwesiego Johnsona), 
przeplatane są spacerami po ogrodach 
medytacji. Do przemyśleń nad losem 

świata służą na płycie cztery ostatnie, 
w dodatku najdłuższe kompozycje. 
Genialnie słucha się ukrytej pod nu-
merem ósmym, blisko dziesięciomi-
nutowej muzycznej medytacji „Too 
Much Change”. Doznania z pogranicza 
magii towarzyszą również fortepiano-
wej fantazji „Separation”, przywołu-
jącej skojarzenia z romantycznymi 
kompozycjami Ferenca Liszta, a ze 
współczesnych twórców – islandz-
kiego czarodzieja Olafura Arnaldsa. 
Częściowo z medytacyjnego rytmu 
wybija słuchacza przedostatni temat, 
„Tecie”, ale tylko z pozoru. Transowa 
techno-powtarzalność czyni z tej nie-
co ponadsiedmiominutowej kompo-
zycji kolejny majstersztyk na albumie. 
A tytułowy finał? Tu wszelkie słowa są 
zbędne. Chronicznie zamartwiający 
się Moby zawsze wbijał mnie w fotel, 
ale jego siedemnasta płyta jest po pro-
stu wyśmienita.  

SEKIELSKI O SWOIM NAJNOWSZYM DO-
KUMENCIE: SĄ EMOCJE, ŁZY. Znów gło-
śno zrobiło się nad Wisłą z powodu Tomasza 
Sekielskiego. Twórca dokumentu „Tylko nie 
mów nikomu” o przypadkach pedofilii w pol-
skim Kościele 16 maja udostępnił w serwisie 
YouTube swój najnowszy dokument „Zaba-
wa w chowanego”. – To wstrząsająca historia 
dwóch braci wykorzystywanych przez tego sa-
mego księdza – mówi reżyser dokumentu, któ-
ry poruszył opinię publiczną, ale, jak sam za-
znacza, najważniejsze, żeby obojętność wobec 
przejawów patologii raz na zawsze się skoń-
czyła. – Pokazujemy, jak próbowano tuszować 
tę sprawę, jak kościelna hierarchia udawała, 
że nic się nie dzieje. Będzie też pokazane, jak 
wyglądają relacje państwo-Kościół na styku 
prokuratura-kuria – wyjaśnia Sekielski. – Też 
są emocje, łzy, wstrząsające historie, ale film 
pokazuje przede wszystkim pewne patologicz-
ne mechanizmy – dodaje reżyser. Dokument 
dostępny darmowo w serwisie YouTube jest 
na tyle wstrząsający, że ostrzegam zwłaszcza 
rodziców – nie jest łatwo. Recenzja filmu w na-
stępnym wydaniu Pop Artu. 

ZANUSSI: INSYNUACJA W MEDIACH PU-
BLICZNYCH. I jeszcze pokłosie innego świe-
żego dokumentu. Krzysztof Zanussi ustosun-
kował się do oskarżeń, jakie pod jego adresem 
wysnuł reżyser filmu dokumentalnego „Nic się 
nie stało”, Sylwester Latkowski. Nie tylko słyn-
ny polski reżyser, ale też wiele innych znanych 
postaci ze świata polskiej kultury z zażenowa-

niem skomentowało dokument wyemitowany 
w TVP 1. Latkowski opisuje w nim kulisy dzia-
łania Krystiana W., ps. „Krystek”, nazwanego 
przez media „łowcą nastolatek”. Reżyser przy-
wołał zeznania nastolatek, które opisywały 
gwałty i molestowanie. Jak informują media, 
Krystian W. działał bezkarnie przez wiele lat 
na terenie Trójmiasta — m.in. w znanym so-
pockim lokalu Zatoka Sztuki. Latkowski zarzu-
cił znanym osobom ze świata show-biznesu, że 
broniły miejsca, którego właściciel oskarżony 
był o pedofilię. Wśród nich są m.in. Adam Ner-
gal Darski, Wiktor Zborowski, Grażyna Wolsz-
czak, Kuba Wojewódzki, Andrzej Chyra, Borys 
Szyc i wspomniany na wstępie Zanussi. – Z 
pewnym zdziwieniem dowiedziałem się o ja-
kiejś insynuacji w mediach publicznych. Poza 
powiedzeniem, że to wszystko nieprawda, nie 
mogę nic dodać ani ująć – stwierdził Zanussi. 
–  W związku z fałszywymi oskarżeniami wo-
bec mojej osoby sformułowanymi przez Sylwe-
stra Latkowskiego po emisji reportażu „Nic się 
nie stało” na antenie TVP 1 podejmę stosowne 
kroki prawne mające na celu ochronę moich 
dóbr osobistych i pociągnięcie do odpowie-
dzialności Sylwestra Latkowskiego. 

12 CZERWCA NOWY POLSKI SERIAL W 
NETFLIKSIE. W tym tygodniu pojawiły się też 
jednak w Polsce optymistyczniejsze tematy. W 
serwisie streamingowym Netflix dostępny jest 
już zwiastun nowego serialu polskiej produk-
cji – „W głębi lasu”, nakręconego na podstawie 
bestsellerowej powieści Harlana Cobena. W 

ramówce Netfliksa znajduje się skądinąd kilka 
innych seriali powstałych na kanwie książek 
Cobena, polska produkcja ma jednak najwyż-
sze ambicje. Jak czytamy w oficjalnym opisie, 
„serial obejmuje dwa wymiary czasowe: rok 
1994 oraz 2019. Opowieść w zaskakujący spo-
sób przedstawia losy warszawskiego prokura-
tora, Pawła Kopińskiego, który mimo upływu 
lat nie potrafi otrząsnąć się po stracie uko-
chanej siostry, zaginionej w niewyjaśnionych 
okolicznościach podczas obozu letniego”. W 
obsadzie serialu znajdziemy m.in. Grzegorza 
Damięckiego, Huberta Miłkowskiego, Agniesz-
kę Grochowską i Wiktorię Filus. Premiera w 
Netfliksie 12 czerwca. 

• „W głębi lasu” to nowa polska superprodukcja dla 
Netfliksa. Zdjęcia: ARC

• Moby melduje się z 
nową płytą i w świet-
nej formie.

Czerwcowa »Jutrzenka«
W ostatnim tygodniu maja do dzieci, które wrócił do szkół, trafiły 
poprzednie dwa numery gazetek. Wcześniej, czytelnicy mogli 
je znaleźć i przeczytać w Internecie. Przedwakacyjny numer 
„Jutrzenki” zostanie dostarczony w zwykłym terminie i zwykłym 
trybie. Niemniej jednak i ten udostępnimy na stronie  
www.pctesin.cz.

Barbara Glac

Czerwcowa „Jutrzenka” 
przynosi sporo wakacyj-
nych tematów. Chociaż-

by pomysł na zabawę z  kapsułą 
czasu, podróż po najmniejszych 
państwach Europy, opowiadanie 
o „płynących” wakacjach, czyli 
spływie kajakowym. Prezentuje 
też najpiękniejsze plaże świata, 
podpowiada, jaką książkę zabrać 
ze sobą do walizki lub plecaka. 
Historyjka obrazkowa Marii Bosz-
czyk nastraja jak zwykle wesoło i 
aż się prosi, by wraz z bohaterami 
ilustracji krzyknąć… Co? Dowiecie 
się, gdy obejrzycie wewnętrzną 
okładkę!

Wszyscy już niecierpliwie cze-
kamy na słoneczne, ciepłe dni 
lata. Po czym poznać, że nadeszło 
lato, podpowiadamy na stronach 
9-10. Kombinatoryjka obrazkowa 
przypomina, że o tej porze roku 
dojrzewają zboża. Na obrazku Da-
riny Krygiel należy połączyć rośli-
ny z ziarnami, a potem zastanowić 
się nad ich wykorzystaniem. 

W „Jutrzence” znajdziecie rów-
nież „Nasze klasowe czytanie”. 
Klasa IIIA z  Czeskiego Cieszyna 
pielęgnuje fajną tradycję. Już od 
pierwszej klasy pani wychowaw-
czyni Mariola Mikula codziennie 
czyta dzieciom przez około 15 mi-
nut i dyskutuje z uczniami o tym, 
co usłyszeli. W każdy piątek, na 
ostatnią lekcję, jej podopieczni 
przynoszą własne książki i czytają 
sobie cicho w salce na strychu, a 
następnie opowiadają o lekturach, 
szukają w nich śmiesznych lub 
poruszających fragmentów, wczu-
wają się w bohaterów opowieści. 
Nietypowe lekcje czytania bardzo 
się wszystkim podobają.

W ostatnim numerze znajdzie-
cie „Czytanie ze zrozumieniem” 
o jeżu. Sympatyczna mordka na 
zdjęciu i krótki, ale treściwy tekst 
powinny zachęcić najmłodszych 
do czytania.

Dzień Dziecka, Dzień Ojca – pa-
miętamy o świętach i rocznicach! 
Jest też piosenka „Dla dziew-
czynek i chłopaków, do walizek 
i plecaków…”. Jest sporo zabaw 

rysunkowych i oczywiście „Ła-
migłówki”. Dla miłośników przy-
rody część dalsza cyklu „Znam, 
wiem…”, która opowiada o pają-
kach, skorpionach, robakach, śli-
makach i motylach. Polecamy tak-
że ciekawostki o słoniach. Wodne 
tematy w kąciku poezji Ewy Dem-
biniok („Utopiec” i „Flądra”), to 
też zapowiedź letnich kąpieli. 
Lubiącym tworzyć, pokażemy, jak 
zrobić ramkę na wakacyjne wspo-
mnienia.

Jeśli zaś o wspomnieniach 
mowa, czekamy na wasze listy, 
a zwłaszcza rysunki! Galeria Ju-
trzenki pozostanie na naszych 
łamach także w przyszłym roku 
szkolnym.

Nacieszcie się kolegami, szkol-
nymi ławkami, gazetkami. Waka-
cje pełzną jak nasz ślimak z okład-
ki, powoli, ale są coraz bliżej, dotrą 
we właściwym czasie. Życzę, by 
były udane i bezpieczne: „Jeśli nie 
chcesz złowić w wodzie złej przy-
gody, to nie dawaj nurka do nie-
znanej wody!”. Do zobaczenia we 
wrześniu! 

Czerwcowe »Ogniwo«
Czerwiec... to już prawie wa-

kacje! To ostatni moment 
na poprawę ocen przed końcem 
roku szkolnego (a nuż się uda!), a 
także zaplanowanie wakacyjnych 
wypraw, chociaż ciągle wokół nas 
czyha niebezpieczny koronawi-
rus. Wiadomo, że epidemia koro-
nawirusa w Europie i na świecie 
wciąż postępuje. Każdego dnia 
liczba ofiar niestety rośnie. Jed-
nocześnie zamrożenie gospodar-
ki ma dramatyczne konsekwen-
cje. Nie wszyscy jeszcze zdajemy 
sobie z tego tak naprawdę spra-
wę… 

A czerwiec? W zasadzie to 
całkiem fajny czas, a jeśli tylko 
pogoda dopisze, to na pewno 
dojdzie jeszcze kilka innych przy-
jemności, np. pływanie, opalanie 
się, jazda na rowerze, wyprawa w 
góry czy inaczej spędzony czas 
wolny. Zresztą... zobaczymy jak 
będzie!

A co w numerze? Oczywiście, 
wszystkiego po trochu. Wywiad 
z Maciejem Cymorkiem, absol-
wentem Polskiego Gimnazjum 
im. Juliusza Słowackiego w Cze-
skim Cieszynie, który wybrał za-
wód aktora i zechciał odpowie-
dzieć na kilka pytań. Już będąc 
uczniem szkoły podstawowej 
gościł na okładce „Ogniwa”. W 
2012 roku zdał maturę w Gimna-
zjum Polskim im. J. Słowackiego 
w Cz. Cieszynie. Zdał egzaminy 
na DAMU, ale ostatecznie wy-
brał Wydział Aktorski Akademii 
Teatralnej w Warszawie, który 
ukończył w 2017 roku. 

Zagrał role w wielu serialach, 

takich jak: „Na Wspól-
nej” (2003-2020), „Oj-
ciec Mateusz” (2014, 
2020), „Na dobre i na 
złe” (2015, 2016), „M jak 
miłość” (2015, 2016), 
„Na noże” (2016), „Po-
landja” (2017), „Ko-
misarz Alex” (2017), 
„Żmijowisko” (2019) 
czy „Leśniczówka” 
(2019). Pojawił się także 
w filmach fabularnych 
„Nie zostawiaj mnie” 
(2017), „Dywizjon 303. 
Historia prawdziwa” 
(2018) oraz spektaklach 
telewizyjnych „Pchła 
Szachrajka” (2018), 
„Inny świat” (2019). 
Redakcja „Ogniwa” za-
pytała go o największe 
sukcesy i jego hobby, a 
wywiad możecie prze-
czytać na str. 18-20.

A co jeszcze znaj-
dziecie w „Ogniwie”. 
Są rubryki „Poznaj Pol-
skę”, „Kalendarium”, 
„Nietypowe kalenda-
rium” oraz „Czytam, 
bo lubię”. Jak widzicie, 
czerwcowe „Ogniwo” 
pełne jest treści „wsze-
lakich”, z pewnością 
pozytywnych, cieka-
wych i radosnych, bo 
takie powinno być. A 
ja życzę wam udanego 
czerwca, wspaniałych 
wakacji i zachęcam do 
lektury „Ogniwa”… 

 Jan Kubiczek

Stela Łonlajn
Co roku młodzi śpiewacy z Zaolzia 
spotykają się na Przeglądzie Cieszyń-
skiej Pieśni Ludowej. W tym roku ze 
względu na pandemię koronawirusa 
nie mogli. Centrum Pedagogiczne 
dla Polskiego Szkolnictwa Narodo-
wościowego w Czeskim Cieszynie 
postanowiło jednak zorganizować 
wersję online konkursu (Stela Łon-
lajn) i zaprosiło do udziału wszystkich 
chętnych. Śpiewały nawet całe rodzi-
ny, dzieci miały niesamowite pomysły 
twórcze, których nie powstydziliby 
się nawet profesjonaliści. – W kon-
kursie wzięło udział 43 uczestników 
z siedmiu szkół i jednego przedszko-
la. Dotarło do nas 28 filmików. Każdy 
otrzyma mały prezent w nagrodę – 
mówi Renata Czader z CP.

•••
Ponownie 
otwarte
Centrum Kultury i Sztuki „Dwór 
Kossaków” w Górkach Wielkich 
jest znowu otwarte, chociaż na 
razie tylko w weekendy. Muzeum 
Zofii Kossak-Szatkowskiej w jego 
sąsiedztwie pozostaje zamknięte. 
Zwiedzanie jest możliwe tylko przez 
osoby indywidualne od piątku do 
niedzieli w godzinach 9.00-17.00. 
Grup zorganizowanych placówka nie 
przyjmuje. Wewnątrz budynku może 
jednocześnie przebywać maksymal-
nie pięć osób.
Wiadomo także, że tegoroczne Arty-
styczne Lato u Kossaków nie odbę-
dzie się. „Zwrot”
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WIKTORIA 1920 (4)

Okres 8-14 maja 
8 maja rano wojska polskie i ukraińskie wkraczają do Kijowa. Powstaje tu rząd Ukraińskiej Republiki Ludowej 
atamana Semena Petlury. 9 maja odbywa się polsko-ukraińska defi lada główną kijowską arterią. Państwa 
zachodnie traktują polski triumf z rezerwą – premier Wielkiej Brytanii Lloyd George: „Polacy mają skłonność do 
arogancji i powinni uważać, by nie dostać po łbie”.

11 maja Sowieci wydają de-
kret o „środkach walki z 
ofensywą polską”, wpro-

wadzający stan wojenny w 24 gu-
berniach Rosji. Do Armii Czerwo-
nej zgłasza się wielu komunistów, 
w tym Polaków, a sama akcja mili-
tarna Piłsudskiego nie zyskuje zna-
czącego poparcia wśród ludności 
ukraińskiej. Oddziały sowieckiego 
Frontu Zachodniego rozpoczynają 
ofensywę na litewsko-białoruskim 
odcinku frontu. 

Ppor. Mieczysław Lepecki,
1. Dywizja Piechoty
1. pułk znajdował się od kilku dni 
w drodze, zmierzając dniem i nocą 
w  kierunku Kijowa. Już o  szóstej 
rano wkroczyliśmy do tego miasta. 
Pomimo wczesnej godziny, Bibi-
kowski bulwar, którym szliśmy, 
przepełniony był tłumem ludzi, 
witających nas owacyjnie. Kobiety 
obdarzały nas kwiatami, a  ponie-
waż był to czas kwitnięcia bzów, 
żołnierze nasi wprost tonęli w  po-
wodzi pięknych liliowych kwiatów.

Kijów, 8 maja 1920
Mieczysław Lepecki, 

„W blaskach wojny”, Warszawa 1926

Zofi a Krauze,
Polka, mieszkanka Kijowa
Przyszedł do nas Czesław i  oznaj-
mił, że wojsko polskie jest w  Kijo-
wie, że właśnie idą Kreszczatikiem, 
a władza bolszewicka w nocy opu-
ściła Kijów. Było to coś tak niewia-
rygodnego, tak niespodziewanego, 
że nie mogłyśmy uwierzyć. Żad-
nych strzałów nie było słychać, nie 
było walk, nie wiedziałyśmy o nad-
chodzącej do Kijowa armii polskiej. 
Prasa o  tym nie pisała, radia jesz-
cze nie było, podróże utrudnione 
– żyłyśmy odcięte od reszty świa-
ta... Ubrałam się szybko, wzięłam 
ze sobą córeczkę i  pobiegłyśmy 
w  stronę Kreszczatiku. Zobaczy-
łam przejeżdżające konno wojsko 
polskie z  orzełkami na rogatyw-
kach! Przejeżdżało wolno.

Kijów, 8 maja 1920
Zofi a Krauze, „Rzeki mojego życia. 

Wspomnienia”, Kraków 1979

Mjr Tadeusz Kutrzeba,
szef sztabu 3. Armii
Odbył się przemarsz przez Kijów 
wszystkich wojsk skierowanych na 
front dla obsady linii obronnych 
oraz do odwodu. Przemarsz połą-
czono z  defi ladą w  środku miasta, 
którą przyjmował dowódca grupy 
operacyjnej, generał Rydz-Śmigły. 
Defi lada wypadła znakomicie. 

Kijów, 9 maja 1920
Tadeusz Kutrzeba, „Wyprawa kijowska 

1920 roku”, Warszawa 1937

Henryk Józewski,
wiceminister spraw wewnętrznych 
w rządzie Petlury
Udałem się z  polecenia atamana 
Petlury do Kijowa. Miałem w imie-
niu rządu Ukraińskiej Republiki 

Ludowej przejąć władzę nad mia-
stem z rąk gen. Rydza-Śmigłego i 
mianować ukraińskiego komisarza 
Kijowa. Sytuacja była dość orygi-
nalna, a  nawet w  pewnym sensie 
niesamowita. Znany polskiemu 
społeczeństwu Henryk Józewski, 
kijowianin z urodzenia, działacz 
społeczny, prezes „Filarecji”, mu-
zyk i współtwórca polskiego teatru 
„Studya” – zjawia się w Kijowie jako 
minister ukraiński i powołuje ukra-
ińską administrację.

(...) Powszechny nastrój był oży-
wiony i wesoły. Kijowianki tań-
czyły z polskimi żołnierzami na 
skwerach i  placykach. Tego Kijów 
jeszcze nie widział, pomimo że nie-
jedna armia przez to miasto masze-
rowała. Nawet żołnierze ukraińscy 
nie mieli takiego powodzenia. 

Kijów 
Henryk Józewski, „Życie 

konspirowane”, „Karta” nr 5, 1991

Z artykułu 
w »Gazecie Podhalańskiej«
Wrażenie zwycięstwa jest w całej 
Europie wielkie. Rzecz prosta, że 
jeszcze zawsze nie z tym się liczą, 
który jest słaby, ale z tym, który 
jest silny i nie daje się pokonać. 
Najbardziej bolą nasze zwycięstwa 
Czechów i Prusaków; ostatni jaw-
nie pomagają Rosjanom przeciw 
Polsce. Czesi zaś obawiają się, że 
po zawarciu pokoju z Rosją, Pol-
ska nie zapomni o ich postępowa-
niu na obszarach plebiscytowych. 
Wreszcie ogłoszenie niepodległej 
Ukrainy przez Polskę psuje czeskie 
plany; chcieli bowiem Czesi mieć 
przez Ukrainę korytarz do Rosji 
i w ten sposób okrążyć Polskę ze 
wszystkich stron. Polityka polska 
niweczy ich zbrodnicze zamiary. 

Nowy Targ, 9 maja 1920
„Zwycięstwa na Ukrainie”, 

„Gazeta Podhalańska” nr 19/1920

Z artykułu w »Czasie«
Na Warmii i Mazurach położenie 
bez wyjścia. Przed trzema tygo-
dniami po pogromie, jaki miał 
miejsce na całym terenie plebi-
scytowym, biuro informacyjne rad 
ludowych i związków ludowych 
mazurskich po długich naradach 
i poważnym rozpatrzeniu kwestii 
przyszło do przekonania, że wszel-
ka praca plebiscytowa dla Polaków 
jest uniemożliwiona. Biuro infor-
macyjne, które jest uznane przez 
wszystkie władze na terenie ple-
biscytowym mazurskim i warmiń-
skim, prócz kwidzyńskiego, które 
ma swoje przedstawicielstwo, zde-
cydowało się zawiesić wszelkie pra-
ce przygotowawcze do plebiscytu, 
dopóki komisja międzysojusznicza 
nie da Polakom warunków bezpie-
czeństwa i równouprawnienia z 
Niemcami, do czego mają prawo. W 
wywodach swoich, przyjętych jed-
nogłośnie, biuro oświadcza, że je-
dynie rząd polski może je powołać 
do pracy i dodaje, że przerwania 

działalności nie na-
leży uważać za strajk 
w stosunku do komi-
sji, albo sabotowanie 
roboty plebiscytowej, 
lecz jest wywołane 
przez karygodny 
brak bezpieczeństwa 
dla Polaków na tere-
nie plebiscytowym. 
Kraków, 10 maja 1920

„Na terenach 
plebiscytowych”, 

„Czas” nr 111/1920

Ppor. 
Mieczysław 
Lepecki

Ludność przecho-
dziła straszliwy kry-
zys głodowy. Twarze 
przechodniów zdra-
dzały niezwykły sto-
pień wyczerpania i wynędznienia, 
ubranie ich składało się z łachma-
nów i to łachmanów brudnych. 
Przed naszą intendenturą batalio-
nową, w czasie wydawania chleba, 
gromadził się zawsze wielki tłum 
ludzi, obserwujący w milczeniu 
niezwykły widok dużej ilości białe-
go chleba. (...) Z głodem szła w pa-
rze okropna demoralizacja. Nędza 
zmuszała kobiety do handlowania 
swoim ciałem, mężczyzn do wszel-
kiego rodzaju szacherek i oszustw. 
(...)

Wiadomość o przyjeździe (...) 
atamana Petlury przyjęto z wielką 
radością. Wszyscy chcieli go zoba-
czyć, wielu przypuszczało, że jego 
przyjazd przyniesie im polepszenie 
losu. (...) Na wielkim placu, przy 
wspaniałej cerkwi, zebrały się nie-
przejrzane tłumy ludzi. (...) Petlura 
nadjechał powozem, zaprzężonym 
w parę ładnych koni, i zatrzymał 
się tuż pod moim balkonem, przed 
którym ustawione były oddziały 
wojska ukraińskiego, zorganizowa-
ne poprzednio w Polsce. (...)

Balkon, z którego obserwowałem 
Petlurę i rewię, należał do jakiejś 
rodziny żydowskiej. Gospodarz 
domu, starszy jegomość, poka-
zał mi pocztówkę, kolportowaną 
podówczas szeroko, z fotografi ami 
Piłsudskiego i Petlury, pod który-
mi widniał napis po polsku i ukra-
ińsku: „Bohaterowie narodowi”. 
Pokazując mi ją gospodarz rzekł: 
– Dziwi mnie to, że Polacy pozwala-
ją na jednej karcie umieszczać po-
dobiznę swojego Naczelnika Pań-
stwa z tym bandytą – mówiąc to 
wskazał na przemawiającego wła-
śnie Petlurę. (...) – Mógłbym przy-

toczyć mnóstwo wypadków, gdy 
dawał rozkazy swoim żołnierzom, 
jeszcze przed sojuszem z Polską, 
aby urządzali pogromy Żydów. 

Kijów, 10 maja 1920 
Mieczysław Lepecki, „W blaskach…”

Juliusz Zdanowski,
polityk związany z Narodową 
Demokracją, działacz gospodarczy
Lepiej by było, żebyśmy się mylili, 
a Piłsudski miał rację, ale przecież 
wnioski tylko na rzetelnych fak-
tach budować można. A realne fak-
ty to: że tworzenie Ukrainy scala 
Rosję, że zwolennicy Ukrainy nie 
stworzą pomocnego nam państwa, 
że nie mamy sił na tak wielki front 
i tak wielki kraj, że nie mamy sił na 
taką długą wojnę. To są wszystko 
pewniki. Wśród okrzyku triumfu 
prasy belwederskiej, wśród hym-
nów zachwytu nawet prasy francu-
skiej, trudno nam spełniać dzisiaj 
rolę czarnowidzów i kruków.

Warszawa, 11 maja 1920 
„Dziennik Juliusza Zdanowskiego, t. 3: 

4 VIII 1919-28 III 1921”, 
Szczecin 2014

Sierż. 
Jerzy Konrad Maciejewski,
19. Pułk Piechoty, w dzienniku
Śpiewając, z butnie podniesio-
nymi głowami, wkraczaliśmy 
do miasta. Z początku ludność, 
sądząc, że to wchodzi oddział 
Wołyńca (okoliczny partyzant), 
pochowała się do piwnic i we 
wszelakich skrytkach, ale potem, 
słysząc obcy śpiew, w końcu skry-
cie obserwując regularne szeregi 
– wyległa na ulice i już w śródmie-
ściu poczęła obrzucać nas kwia-

tami, a u wielu osób w oczach do-
strzegłem łzy. 

Nie dziwota. Na dzisiejszą noc 
naznaczona była rzeź inteligencji, 
a właściwie miejscowych Polaków. 
A  może nie tylko dlatego byli tak 
wzruszeni, może te kobiety i  ci 
starsi panowie to byli nasi, Pola-
cy, co jak relikwię przechowywa-
li podobiznę Kościuszki, a w noc 
wigilijną, prócz „Bóg się rodzi”, 
śpiewali „Przejdziem Wisłę, przej-
dziem Wartę”. Ci, co nie spodzie-
wali się we snach nawet, aby polski 
żołnierz zbrojną nogą deptał pra-
stare dziedziny ojców swoich na 
wschodnich rubieżach...

Hajsyn (Podole), 12 maja 1920
Jerzy Konrad Maciejewski, „Zawadiaka. 

Dzienniki frontowe 1914-1920”, 
Warszawa 2015

Z informacji 
w  »Górnoślązaku«
Dziennik francuski „Temps” dru-
kuje długi artykuł, wychwalają-
cy Polskę, która w nadzwyczajny 
sposób spełnia swój program. Jak 
Łotyszom oddano Dyneburg, tak 
Piłsudski jest zdecydowany oddać 
Kijów Ukrainie – pisze „Temps”. 
Pozostając wierna swoim zasadom, 
Polska ma prawo oczekiwać, by 
rząd jej uczestniczył od tej chwili 
we wszystkich konferencjach poru-
szających sprawy obchodzące Pol-
skę. W najbliższym czasie Polska 
domagać się będzie dopuszczenia 
na konferencję w Spa. Może liczyć 
na poparcie Francji. 

Katowice, 13 maja 1920
„Wiadomości polityczne. »Temps« 
o polityce polskiej na wschodzie”, 

„Górnoślązak” nr 108/1920

O P I N I E H I S T O R I A

● Kijów, maj 1920. Defi lada wojsk polskich ulicą Wielką Włodzimierską. 
Fot. Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

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

Rozważania o Wikipedii
We wtorkowym „Głosie” (12 maja) 
przeczytałem bardzo ciekawy 
przyczynek pana Bogusława Cho-
wańca o różnych artykułach w 
polskiej i czeskiej Wikipedii. Pan 
Chowaniec ubolewa, że niewie-
le informacji jest o nas zwłaszcza 
w czeskiej Wikipedii, a jeśli są, 
to marginalne, a szkoda. Brakuje 
tam zwłaszcza informacji o na-
szej grupie narodowej. Oczywiście 
naszym pobratymcom na pew-
no te informacje za bardzo nie są 
do szczęścia potrzebne, gdyż oni 
tak naprawdę mają pewne braki z 
wiedzy o tym terenie, tak jak na-
sza powojenna generacja, która 
kończyła szkoły podstawowe na 
początku lat pięćdziesiątych. Ja 
również, kiedy zacząłem od pierw-
szego września 1945 roku uczęsz-
czać do polskiej szkoły, gdyż czer-
wiec spędziłem w drugiej klasie 
czeskiej szkoły, bo polskiej w tym 
czasie jeszcze nie było, a mama nie 
chciała, żebym następne miesiące 
rozbijał się z kolegami nad Olzą. 
Przez całe siedem lat w szkole nie 
dowiedziałem się nic o tym, skąd 
my, Polacy, wzięliśmy się na Zaol-
ziu, chociaż we Frysztacie na Ble-
ichu i w najbliższej okolicy, gdzie 
w tym czasie mieszkałem, nie żył 
ani jeden Czech. Był to w tym cza-
sie temat tabu.

•••

Tak samo obecnie 
niewielu naszych 
czeskich współoby-
wateli interesują ta-
kie sprawy. Ci starsi 
najczęściej wypo-
minają nam zwłasz-
cza październik 
1938 roku, kiedy 
to Polska odebrała 
Zaolzie i wbiła nóż 
w plecy bratniemu 
narodowi, nie ko-
jarząc sobie tego 
z 23 stycznia 1919, 
kiedy to prezydent, 
humanista, wysłał 
na Śląsk Cieszyń-
ski bandę Legii Cu-
dzoziemskiej pod 
dowództwem puł-
kownika Šnejdarka, 
która mordowała 
nawet rannych jeń-
ców, dobijając ich bagnetami i kol-
bami karabinów. Grób dwudziestu 
ofi ar tego wydarzenia znajduje się 
na stonawskim cmentarzu. Kie-
dy Polska przejmowała Zaolzie w 
październiku 1938 roku na moście 
w Cieszynie, symboliczne klucze 
przekazał polskiemu dowódcy 
czechosłowacki ofi cer, a tłumy ro-
daków po sześciu wiekach witały 
polskie wojsko i przyłączenie do 
Macierzy. Przy operacji przejmo-
wania Zaolzia nie padł ani jeden 
strzał i nikt nie zginął. Za komuny 

przypominano nam to przy każdej 
rocznicy tego wydarzenia.

•••
Historii Zaolzia nauczył mnie do-
piero po wydarzeniach Praskiej 
Wiosny, redaktor naczelny „Głosu 
Ziemi Cieszyńskiej”, Robert Danel, 
który na łamach tego tygodnika 
zaczął drukować cały przebieg 
wydarzeń, które doprowadziły do 
oderwania nieco ponad połowy 
Śląska Cieszyńskiego od Macierzy. 
Za ten czyn komuniści czescy za-

bronili mu wstępu 
do Czechosłowacji. 
Te fakty powinni 
znać wszyscy nasi 
rodacy.

– I jest jeszcze 
jeden niezrozu-
miały problem w 
czeskiej Wikipedii 
– pisze pan Cho-
waniec, a miano-
wicie: W kategorii 
opisywanych osób 
jest kategoria „Češi 
polského původu” 
i do tej kategorii 
jest włączonych kil-
kanaście znanych 
osobistości, jak np. 
Ewa Farna, Stani-
sław Zahradnik, 
Janusz Gaudyn, 
Przemysław Bran-
ny, Bronisław Polo-

czek itp. Jest tam adnotacja: „Tato 
kategorie obsahuje občany České 
republiky, kteří disponují alespoń 
částečně polským původem”. No i 
tu okazuje się, że wystarczy zmie-
nić obywatelstwo i jest się Cze-
chem?! Bardzo pozytywnym roz-
wiązaniem jest Karta Polaka, gdyż 
ta udowadnia posiadaczowi, że nie 
jest Czechem polskiego pochodze-
nia, ale Polakiem. Kiedyś jeszcze 
za komuny w dowodzie osobistym, 
który świadczył, że dany osobnik 
jest obywatelem czechosłowackim, 

była jeszcze rubryka informują-
ca o narodowości tego osobnika. I 
wszystko było jasne.

•••
Swego czasu wiceprezes Kongresu 
Polaków, Józef Szymeczek, pod-
jął się wysiłku w celu przybliżenia 
naszym czeskim współobywate-
lom historii Zaolzia, wygłaszając 
prelekcje na ten temat w czeskich 
szkołach średnich. Z naszej strony 
bardzo pozytywne pociągnięcie. 
Nie wiem, jaką odezwą cieszyło 
się u adresatów tego działania. Na 
koniec dla przypomnienia, pisze 
pan Chowaniec, że brak jest np. 
informacji ze spisów ludności z lat 
1910, 1920, dlatego czeski czytelnik 
nie ma jak dowiedzieć się o tym, że 
przed stu laty w wielu miejscowo-
ściach Czesi nie mieszkali. To praw-
da, ale nasi czescy współobywatele 
nie będą szukać tych informacji, bo 
po co ? Ale one są. Na przykład w 
Bibliotece Miejskiej we Frysztacie 
można znaleźć publikację pt. „Za-
rys dziejów Śląska Cieszyńskiego”, 
gdzie od strony 161 do 252 są spi-
sy ludności z 87 miejscowości na 
naszym terenie z lat 1880-1991. Tę 
mrówczą pracę wykonał historyk 
Stanisław Zahradnik. Na pewno 
można z tych informacji skorzystać 
na Wikipedii, informując naszych 
czeskich współobywateli, skąd się 
wzięli na Zaolziu. 

 Melchior Sikora

Fot. ARC

Oburzający kalendarz 
Czeskie wydawnictwo Naše Vojsko zaliczane było do tych poważnych, specjalizujących się w historii i wojskowości. 
Jednak kalendarz, który ma obecnie w ofercie, budzi zdziwienie, a nawet oburzenie. Michal Klíma, prezes 
fundacji wpierającej ofi ary Holocaustu, złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Wydawnictwo dostało 
wypowiedzenie z lokali, które wynajmowało na magazyn i sklep w budynkach należących do Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych oraz Miasta Stołecznego Praga.

Danuta Chlup

Naše Vojsko wydało na przyszły rok 
„Kalendarz osobistości Trzeciej Rze-
szy”. Znajdziemy w nim portrety 

Adolfa Hitlera, K.H. Franka, Josepha Goeb-
belsa, Rudolfa Hessa. Na podejrzany towar, 
oferowany w sklepie internetowym, kilka dni 
temu zwrócił uwagę m.in. Zbigniew Mikesz 
z  Karwiny – fotograf, pasjonat militariów i 
historii wojennej, członek grup rekonstruk-
cyjnych. Na swoim profi lu na Facebooku za-
mieścił wpis, w którym nie kryje oburzenia. 
Negatywnie o praktykach wydawnictwa wy-
rażali się także internauci komentujący post 
Mikesza.

•••
Zastanawiam się, kto przy zdrowych zmy-
słach i nieskrzywionym podejściu do zbrod-
niczego reżimu powiesi sobie taki kalendarz 
na ścianie? Kto przez cały rok będzie prezen-
tował w swoim mieszkaniu czy może biurze 
portrety nazistów? Mnie osobiście razi nie 
tylko sam pomysł, ale też nazwa kalendarza 
– słowo „osobistość” ma, w moim odczuciu, 
pozytywny wydźwięk. Myślę, że większość 
ludzi odbiera je pozytywnie. 

Warto zajrzeć na stronę wydawnictwa i 
sklepu internetowego. Przekonamy się, że 
kalendarz z  portretami prominentów Trze-
ciej Rzeszy nie jest jedynym tego typu ar-
tykułem w ofercie. Znajdziemy tam także 
najróżniejsze gadżety z wizerunkami nazi-
stowskich zbrodniarzy, na przykład kubki i 

koszulki – z Hitlerem czy też z Reinhardem 
Heydrichem, który przecież szczególnie bo-
leśnie zapisał się w czeskiej historii. A po-
nieważ Naše Vojsko produkuje koszulki z 
najróżniejszymi portretami, tuż obok Hitlera 
mamy Karola IV, który sąsiaduje z Józefem 
Stalinem, a ten z kolei z Karlem Gottem.

•••
W tym tygodniu na portalu Idnes.cz poja-
wiła się informacja, że Michal Klíma złożył 
zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa 
w związku z kalendarzem. Zobaczymy, jak 
poważnie organy ścigania je potraktują. 
Wydawnictwo, zdając sobie sprawę z  tego, 
że porusza się na krawędzi, ma na stronie 
sklepu następującą notatkę: „Wydawnictwo 
Naše Vojsko (...) oferuje przedmioty kolek-
cjonerskie (koszulki z  nadrukiem, kubki, 
portrety na płótnie) z  wizerunkami postaci 
z historii rodzimej i historii świata, postaci 
nauki oraz życia politycznego, społecznego 
i kulturalnego – zarówno z przeszłości, jak i 
czasów współczesnych. W przypadku kon-
kretnych osób nie chodzi o propagowanie 
żadnej ideologii ani naruszanie ustaw Re-
publiki Czeskiej. Wydawnictwo Naše Vojsko 
szanuje wszystkie ofi ary drugiej wojny świa-
towej oraz tych, którzy walczyli przeciwko 
nazizmowi czy jakiejkolwiek innej zgubnej 
ideologii, czy to na frontach, czy w krajowym 
ruchu oporu”. 

Piękna deklaracja. Ale co z niej tak napraw-
dę wynika? Czym się różni kubek kolekcjoner-
ski od kubka reklamowego czy raczej propa-
gandowego? Granica jest niezwykle cienka. 

Dla mnie sprzedaż czy ja-
kakolwiek inna dystrybucja 
takich gadżetów jest nie do 
przyjęcia. Pewnie najbar-
dziej cieszą się z tych prak-
tyk neonaziści i członkowie 
podobnych skrajnych ugru-
powań. Bezkarnie i zupeł-
nie legalnie mogą kupować 
interesujące ich przedmio-
ty. 

•••
Żeby jednak nie zarzucać 
propagowania reżimu na-
zistowskiego tylko Cze-
chom – wystarczy wpisać 
po polsku w wyszukiwar-
ce internetowej „koszulka 
z wizerunkiem Hitlera” 
i od razu wyświetlają się 
wyniki z popularnej gieł-
dy internetowej Allegro. 
Pytanie jednak, kto pro-
dukuje i sprzedaje te ko-
szulki – prawdopodobnie 
nie polskie wydawnictwo 
uchodzące za poważną 
instytucję, jak w przypad-
ku ofi cyny Naše Vojsko. 
Do 1996 roku działało ono 
pod auspicjami Minister-
stwa Obrony Narodowej. 
Teraz jest w prywatnych 
rękach i to, być może, nie-
jedno tłumaczy. 

● Kalendarz z portretami zbrodniarzy hitlerowskich wywołał obu-
rzenie. 
Fot. Naše Vojsko
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Michoł

NA POSIÓNKU PISANE /24/

Stodoła

OD CIESZYNA DO BOGUMINA /19/ – LUTYNIA GÓRNA

K.D. Kadłubiec

O Cielepowi 
Był w Lutyni niejaki Cielepa Adolf. 
Znocie go wszyscy. To znaczy luty-
niocy go znajóm. To był człowiek 
niesłychanie zdolny, chytry czło-
wiek, Polokym był cały czas, folks-
listy nie wziył. Po wojnie go potym 
aji podali za syndziego i chodził na 
tyn kurs syndziów, i był w sóndzie. 
Jo też był w sóndzie za kopalniym, 
a łón tam w tym birecie był.

Nó ale tóż tyn Cielepa Adolf pra-
wi: „He, ludkowie, dybyście wie-
dzieli, jak my chodzili na tyn kurs, 
to był kurs, kiery my w Brnie robili 
na syndziów” . Tak jim tam wykło-
dali to, to, to, a potym, prawi, były 
ty egzaminy. Tak potym sie pyta-
li na to, na to, aż jedyn roz, prawi, 
padło tam taki pytani: „Co je to 
ukladna wrażda?” Wszyscy rozwa-
żujóm, rozważujóm, prawi: „Jo sie 
przigłosił” . – „Cielepo, rzekniete 
nam” . – „Tak podle mojigo – pra-
wi – jo se tak myślym, że to by była 
wrażda, kiero sie zrobiła tam kansi 
kole Kladna” . Prawi: „Tak żech jich 
wyzuł”. 

Opowiadał Rudolf Ochman

Góngor
Tóż tyn Góngor tu chodził po Lu-
tyni, prowda. To był włóczynga, to 
był były hawiyrz, ón na Franciszce 
robiół, tu w Karwine. Snoci że mioł 
siedym kłobuków a siedym kabo-
tów, a przeposany był powrozym. 

Bótów pełno na ramiyniu. A ón był 
na Franciszce, ale tam sie mu nie 
darzyło. Roz go tam ty dziołchy, co 
wycióngały ty kible na wyrch, na 
rympole, to tam sie zaszolóntoł z 
pazurami do tego kibla i wycióngły 
go razym z tym. Tak wtedy jeszcze 
nie było ani szpitoli, ani dochto-
rów. I tak sie wykuryrowoł z tego, 
ale Francek, ónymu było Francek 
na miano, se roz rzeknół, że nie by-
dzie robiół i nie bydzie robiół.

I chodził tu po Lutyni. Tu sóm 
ludzie dość dobrzi, tacy dobro-
duszni. Tak ty gospodyńki go 
rade posłóchały. Mówili: „Pójcie, 
Francku, łoto tu”. – „Kapusteczki, 
kapusteczki, kapusteczki”. W Lu-
tyni mówióm „zieli”, ale ón tam 
pochodził ze Suche, tak mówił 
„kapusteczki”.

Tak mu dali te kapusty a potym: 
„Francku, ale podziwejcie sie. Oto 
mój stary ze szychty prziszoł uro-
bióny. Ón ciynżko robi. Naróm-
bejcie mi kapkym drzewa za to”. – 
„Pónbóg zapłać, ale Francek se roz 
rzeknół, że nie bydzie robiół i nie 
bydzie”. Tak z tego był znany.

Opowiadał Rudolf Ochman

O fi gurze 
Świyntego Antóniczka
Też jak byli bezrobotni, tak ci bez-
robotni strasznie chodzili do ko-
ścioła a modlili se. A tyn jedyn mioł 
sztyry dziecka. Prziszeł do tego ko-

ścioła i mówi: „Świynty Antónicz-
ku, mój Boże, dej mi jakóm robote, 
bo pozdychajóm ty moji dziecka”. 
A kościelny za tym Świyntym An-
tóniym posłócho, posłócho. Każdy 
dziyń chodził, modlił se, przidzie 
ku wielebnymu, prawi: „Panie wie-
lebny, podziwejcie se. Cosi tymu 
chłopu muszymy dać, jakómsi tóm 
robote, bo dziyń w dziyń ku Antó-
niczkowi chodzi. Dy to ni ma moż-
ne”. Prawi: „Wiysz co. Jo powiym 
majstrowi na pile, aż go tam weź-
nie”. No i dobre.

I teraz tyn idzie, bezrobotny, z 
tego kościoła i potkoł tego farorza, 
a farorz mu prawi: „Nie chcieliby-
ście robote?” A ón prawi: „Jezus, 
dyć jo już tu chodzym z miesiónc, 
modlym se do Antóniczka, tóż uż 
mie faktycznie wysłyszoł?” – „Idźie 
na piłe, tu mocie karteczke, óni was 
tam weznóm”. Dobre.

Tak uż robił z miesiónc na tej 
pile, uż mioł tóm robote. A teraz 
spotkoł kamrata, a prawi: „Co ty? 
Kaj ty robisz?” – „Jo na pile. Jo se 
to wyrzykoł u Antóniczka”. A ón 
prawi: „Jeżyszmaryja, kiedyś to 
rzykoł?” – „No chodziłech cały 
miesiónc. Tak ażech to wyrzykoł. 
Idź tam a modlij se też do tego An-
tóniczka”.

Tak tyn też prziszeł, bezrobotny, 
też se modlił w pyndziałek, wtorek, 
fórt nic nie było, fórt nic nie było. 
Teraz we sztwortek uż go to dożra-

ło, prawi: „Antóń, jak nie bydym 
mieć do pyndziałku roboty, tak cie 
rozbijym”. A tyn tam posłóchoł, tyn 
kościelny, prawi: „Panie wielebny, 
źle je. Tóm fi gure rozbije a to kosz-
tuje moc piniyndzy”. Prawi: „Wiysz 
co. Weź tego Antóniczka wielkigo, a 
dej tam małego. Jak go rozbije, tak 
nie beje taki szkody”.

Nó tóż tak kościelny zebroł tego 
wielkigo Antónia, tóm fi gure, a doł 
takigo małego. A teraz tyn zaś przi-
szeł, a: „Antóniczku, teraz bych 
cie mioł rozbić”. Naroz sie podzi-
wo: „Na kaj mosz fotra, ty guwnio-
rzu? Na podziwejcie se na pieróna. 
Dziecko tu poszle. Kaj mosz fotra?” 
Łap tego Antóniczka małego a 
idzie przed kościół, a ryp s nim o 
schódki: „Jo ci dóm, ty smarkoczu. 
Foter se schowie, a dziecko poszle”.

Opowiadała Olga Żyłowa 

O ciynżarności zwiyrzónt 
Jak Pónbóg rozdzieloł kiejsi na 
świecie zwiyrzóntka a tyn jejich 
czas ciynżarności, tak kóń mioł 
rok, tyn mioł tela, tyn mioł tela, 
krowa dziewiyńć miesiyncy. No a 
zajónczek, jako nejmynszy, tak dlo 
niego nic.

Tóż przichodzi tyn zajónczek do 
tego Boga i prosi go: „Panie Boże, 
każdy wiy, kiedy bydzie jaksi po-
tómstwo abo dłógo bydzie chodził 
do tego potómstwa, a jo ni móm 
nic”. – „Tobiech nie doł?” – „Ni, ni 

móm nic”. – „Wiysz co? Kóń by tego 
mioł mocka cały rok. Tam mu mie-
siónc weznym, bydzie chodził jyny 
jedynost miesiyncy, a tobie dóm 
tyn miesiónc”.

I od tego czasu kóń chodzi jedy-
nost miesiyncy, a zajónc jyny mie-
siónc.

Opowiadał Rudolf Orszulik

O szwercowaniu
Jedyn chłop dostoł na polski stró-
nie od kamrata cycoka. Prawi: „Ty, 
jo go ale nie przeniesym, bo mi go 
przez granice nie puszczóm”. Pra-
wi: „Wiysz co. Psy se może niyść. Jo 
ci dóm do miecha psa tresowane-
go. To przeniesiesz. Nie odewrzesz 
miech. Powiysz, że mosz psa. A po-
tym bydymy widzieć”.

Tóż tyn idzie. Na plecach psa 
niesie. Teraz tyn fi nanc mówi: „Co 
niesiecie?” – „Nó psa”. – „To ni ma 
możne. Pokożcie”. – „Nie pokożym, 
bo jak odewrzym, tak mi uciecze. A 
móm to od kamrata”. – „Nó pokoż-
cie. Musicie pokozać. My muszymy 
tego psa widzieć”.

Pomalutku otwiyro tyn miech, 
pies hóp a w nogi. Prawi: „Tóż co 
teraz?” – „Nó idźcie se po tego psa. 
Zaś se go prziniesiecie”. 

Teraz prziszeł, cycokowi dali 
kwitu, a na plecach niesie. Prawi: 
„Tóż co? Mocie uż go tam?” – „Móm 
tóm hrómskóm świnie”.

Opowiadała Olga Żyłowa

Joanna Jurgała-Jureczka 

SŁOWA Z KAPELUSZA /139/

Stefan marnotrawny

Ojciec był wydawcą „Kuriera Warszaw-
skiego”, a kiedy umarł, Stefan chciał 

zająć jego miejsce. Matka jednak sama za-
rządzała rodzinną fi rmą, bo już wcześniej 
zauważyła, że jedyny syn ma tylko jedno 
pragnienie – zdobyć majątek, żeby móc 
być zdobywcą. Nie pomyliła się. Stefan 
miał dwie wielkie miłości – samochody i 
kobiety. Tę ostatnią miłość rozmieniał na 
drobne.

•••
Dwudziestolecie międzywojenne to bar-
dzo krótka, ale ogromnie intensywna epo-
ka. Żyło się pełnią życia i szybko. A szyb-
kość mogły zapewnić automobile. Były 
coraz bardziej modne, rozpędzały się do 
zawrotnych szybkości, kobiety piszczały 
ze strachu, kiedy kierowca gnał sześćdzie-
siąt kilometrów na godzinę. Taka szybkość 
była podniecająca, ekscytująca i pożądana. 
Pożądane też były pieniądze. Stefan więc 
najpierw domagał się swojej części mająt-
ku (miał jeszcze siostry), a potem otworzył 
w Warszawie coś w rodzaju salonu samo-
chodowego. Reklamy w prasie głosiły, że 
u niego, na Nowogródzkiej 2, można kupić 
auta znanych fabryk francuskich.

Salon nie zdążył nawet mieć swojego 
okresu świetności, słuch o nim zaginął, 
ale nie o Stefanie. Gnało go po świecie, 
startował w rajdach i romansował. Z Ame-
ryki przywiózł sobie żonę – ślicznotkę, 
którą cała familia, zgodnie z ówczesnym 
zwyczajem, tytułowała Stefanową.

I tak właśnie, bez swojego imienia, przy-
tulona do męża, fi guruje w rodzinnych 
pamiętnikach. Powiedzmy od razu, przy-
tulona jest tylko formalnie, bo kronika 
przygód miłosnych tej pani jest imponują-
ca. Można rzec, że w niczym nie ustępuje 
Stefanowi. I znów trafi łam na te historie 
niejako przy okazji, szukając w archiwach 
czegoś innego. A ponieważ dotyczą szuka-
nia miłości, a temat to uniwersalny, więc 
opowiem.

•••
Zacznijmy od tego, że na dzień dobry 
swoją przyszłą żonę Stefan okłamał. Po-
wiedział jej (tak też mówił wszystkim in-

nym kobietom, które chciał zdobyć), że 
jest właścicielem złotodajnego „Kuriera”. 
Oczywiście, że obiecywał, a nawet ślubo-
wał jej też wierność, ale kto by się tam tym 
przejmował! Zakochał się w ślicznej tan-
cerce, dużo młodszej i bardzo ponętnej, 
ale drogo go kosztowała ta znajomość. Ku-
pił jej futro i jeszcze inne prezenty (kwiaty 
były tylko skromnym dodatkiem) i razu 
pewnego, kiedy siedzieli w kawiarni, we-
szła żona i obiła ją solidnie. 

– Nie obchodzi mnie, ile masz kocha-
nek, ale nie będziesz na nie wydawał pie-
niędzy – powiedziała na odchodnym, po 
dokonaniu „rozliczenia”.

W tej sprawie jednak miała też coś do 
powiedzenia matka tancerki. Zażądała 
dla córki nie tylko futra, ale i mieszkania 
– przecież była jego utrzymanką. Takie są 
zasady.

Stefanowa w tak zwanym międzyczasie, 
jak mówiono w rodzinie, „rozfl irtowała 
się” z jakimś posłem – Turkiem, a kiedy z 
nim zerwała, straciła głowę dla krewnego 
Burbonów. Zapowiedziała w liście z Pa-
ryża, że się zabije, bo nie ma już teraz ani 
pieniędzy (Stefan nie przysyłał), ani miło-
ści (Burbon był niestały w uczuciach). 

Jak się okazało, zapowiedź zrealizowa-
ła, na szczęście nieskutecznie. Strzeliła do 
siebie. Wróciła jakiś czas później do War-
szawy i przy obiedzie zademonstrowała 
rodzinie, cztery otwory po kuli widoczne 
pod piersią – dwa z przodu, dwa z tyłu. Z 
mężem się dogadała, obiecał jej wypłacać 
niemałą pensję, a sam zajął się tancerką. 
A tancerka podczas wieczoru jubileuszo-
wego „Kuriera” zaprezentowała tak zmy-
słowy taniec, że nobliwa publiczność nie 
wiedziała gdzie oczy podziać. 

•••
Skandal gonił skandal, Warszawa huczała 
od plotek. Aż wybuchła wojna. Świat się 
skończył. Tamten świat. Co się stało z mar-
notrawnym Stefanem? Zginął w obozie 
koncentracyjnym. Niemcy się dowiedzie-
li, że jest Żydem. Ci, którzy byli świadka-
mi jego ostatnich tygodni, mówili, że był 
bardzo dzielny. Znał ludzi z podziemia, z 
nimi współpracował. Nikogo nie zdradził.
 

Krzysztof Łęcki

pre-teksty i kon-teksty /115/

Hejter, hanys, hajer
Prawie pół wieku temu, kiedy na ekrany 

kin weszły fi lmy Kazimierza Kutza „Sól 
ziemi czarnej” i „Perła w koronie”, pewien 
znany reżyser oświadczył, że wszyscy w 
Polsce chcieliby być Ślązakami. No cóż, 
trudno uwierzyć, że było to coś więcej niż 
kurtuazja podyktowana grubą przesadą. 
Znacznie dalej poszedł całkiem niedawno 
prezydent Andrzej Duda, który zapewniał, 
że wszyscy Polacy są dzisiaj Ślązakami. 
Otóż myślę, że... wątpię. Nie wątpię przy 
tym w dobre intencje Dudy. Odwołał się 
do znanej formuły podkreślającej solidar-
ność ze społecznością znajdującą się w 
trudnej sytuacji. Na początku lat 60. XX w., 
w podzielonym żelazną kurtyną świecie, 
prezydent John F. Kennedy w ten sposób 
deklarował solidarność z mieszkańcami 
Berlina Zachodniego – małej wyspy wolno-
ści otoczonej przez komunistyczne NRD: 
„Wszyscy wolni ludzie, gdziekolwiek żyją, 
są obywatelami Berlina, i tym samym ja, 
jako wolny człowiek z dumą mówię »Jestem 
berlińczykiem«!”. Po 11 września 2001 wszy-
scy byli Amerykanami, a potem już się po-
toczyło – bodaj zamach na redakcję Charlie 
Hebdo zapoczątkował na Facebooku „okle-
janie” zdjęć profi lowych wyrazami solidar-
ności „wszyscy jesteśmy…”. 

I
Prezydent Duda równie 
dobrze mógłby chyba 
powiedzieć, że wszyscy 
Polacy są dzisiaj górni-
kami, bo wszak Śląsk 
nie tylko (i nie tyle) na 
węglu stoi, ale z pracą 
w kopalni bywa najczę-
ściej kojarzony. I było-
by to równie patetycz-
ne, co nieprawdziwe. 
Prezydentowi chodziło 
oczywiście o znacząco 
wyższą niż w innych 
regionach Polski liczbę 
zakażeń koronawiru-
sem – przy czym największy odsetek zaka-
żonych miał akurat miejsce w kopalniach. 
Stwierdzenie czy może raczej apel Dudy 
miał mieć z pewnością dla Ślązaków cha-
rakter pokrzepiający i solidarnościowy. Czy 
przystawał do rzeczywistości? No cóż...

„Psujecie nam statystyki” – powiedział 
mojej żonie jej znajomy z Łodzi. I to była 
najbardziej kulturalna forma wytykania 
Śląskowi jego pandemicznej sytuacji. Czy 
apel Dudy mógł tę rzeczywistość zmienić? 
Przeglądając opinie i komentarze inter-
nautów przychodzi stwierdzić, że to chyba 
jednak „mission impossible”. Górnik, jedy-
ny taki, który naprawdę był w Polsce popu-
larny, to piłkarski klub z Zabrza, kiedy na 
przełomie lat 60. i 70. jako jedyny w historii 
polskiej klub zagrał w fi nale europejskich 
pucharów. Hejt jaki tego roku spadł na 
Śląsk, w tym na górników w szczególności, 
nie jest przy tym niczym specjalnie nowym. 
Kiedy w sierpniu 1980 roku strajkowała już 
„cała Polska”, a Górny Śląsk, czyli kopalnie 
i huty jeszcze nie, na wagonach kolejowych, 
które odsyłano (już bez węgla) na Śląsk, 
pisano, że Ślązacy to nie Polacy. Dzisiaj, 
gdy górnicy nie pojechali do Warszawy, by 
wziąć udział w „proteście przedsiębiorców” 
czy czymś podobnym, „zasłużyli” sobie na 
uwagi w stylu „Nie ma w kraju większych 
prostytutek niż górnicy”. Cóż powiedzieć, 
. Przeprowadzoną ze mną wieki temu roz-
mowę na temat Internetu Tomasz Rożek 
zatytułował „Diamenty w szambie („Gość 
Niedzielny” 47/2009). Otóż dzisiaj dodać 
można chyba tylko tyle, że diamenty zna-

leźć w necie jeszcze trudniej. Za to szambo 
wybija przy każdej nadarzającej się okazji. A 
nawet bez okazji.

II 
Gdyby chcieć pokrótce scharakteryzować 
specyfi kę wylewanego na Śląsk i hanysów 
hejtu, to warto pewnie zwrócić uwagę przy-
najmniej na dwie sprawy. Po pierwsze – w 
porównaniu z hejtowanymi pracownikami 
służby zdrowia górnicy nie mieli nawet tej 
chyba zresztą bardzo małej satysfakcji, by 
zebrać za swą pracę symboliczne oklaski. 
Jednak o ile prawie każdy w naszym kraju 
zna jakiegoś medyka, to hajera zna się naj-
częściej wyłącznie z telewizji. Na margi-
nesie – niekiedy może się wydawać, że dla 
wielu mieszkańców „reszty Polski” każdy 
Ślązak to górnik. Stereotypy i uprzedzenia 
wobec Górnego Śląska i mieszkańców tego 
regionu mają się dobrze, a nawet… dziwnie. 
I nie jest to sytuacja nowa. Krzysztof Kie-
ślowski tak wspomina swój pobyt w Strze-
mieszycach Wielkich: „Górny Śląsk był 
regionem dość szczególnym. Trudno było 
się tam zaaklimatyzować – Ślązacy mówi-
li po śląsku i łatwo odróżniali »obcego«”. 
Wydawnictwo opatrzyło to uwagą – „Kie-
ślowski pamięta niezbyt dokładnie – Strze-

mieszyce Wielkie, były 
miejscowością przed 
wojną nadgraniczną, 
ale położoną w Zagłę-
biu Dąbrowskim, nie 
zaś na Górnym Ślą-
sku; tak więc mieszka-
li tam Zagłębiacy, nie 
posługujący się gwarą 
śląską”. A już w III RP 
pewna postępowa po-
słanka (z województwa 
śląskiego, ale nie ze 
Śląska) postawiła przy 
drodze z Katowic na 
Jasną Górę napis „Wi-
tamy w Polsce”… 

III
Tu pojawia się – po drugie – kwestia auto-
nomii Śląska, czy raczej śląskich autono-
mistów. Trochę naciągane interpretacje 
wypowiedzi ministra zdrowia Łukasza Szu-
mowskiego („Jeżeli oddzielilibyśmy Śląsk 
i zakażenia koronawirusem w kopalniach 
od przebiegu epidemii w Polsce, to mieli-
byśmy tendencję spadkową”)... rozpoczęły 
łatwą do przewidzenia burzę medialną i 
polityczną. Odcinacie Śląsk od Polski? To 
odetnijcie! I tu pojawia się mgliście kwe-
stia autonomii. Instrumentalizowanej w 
Polsce na wiele sposobów. Przed wyborami 
do Parlamentu Europejskiego w 2013 roku 
zapytałem jednego z regionalnych polity-
ków, dlaczego RAŚ poparł inicjatywę Pa-
likota „Europa Plus”. Bo był za autonomią 
– usłyszałem w odpowiedzi. Przyznam, że 
naiwność regionalnego polityka wprawiła 
mnie w zdumienie. Gdyby w czasie wizyty 
na Śląsku zapytać Palikota o to, czy jest za 
czymkolwiek, za czym byliby regionalni 
politycy, to pewnie byłby za tym, ba, był za 
tym od dawna, nawet gdyby pierwszy raz o 
tym usłyszał. Byłby pewnie i za śląską kieł-
basą. Miał rację Bismarck przekonując, że 
ludzie nie powinni wiedzieć dwóch rzeczy: 
jak robiona jest kiełbasa i jak robiona jest 
polityka. Dzisiaj polityka robiona jest na 
oczach obywateli – i tak bardzo przypomi-
na wzajemne hejtowanie, że wiele Polek i 
wielu Polaków uznało, że hejt powszechny 
jest dobry na wszystko. I już inaczej reago-
wać nie potrafi ą. Nie tylko na Ślązaków. Na 
siebie nawzajem – również. 

•••
Hejt jest dzisiaj 
w internecie 

wszechobecny, 
załamywać nad tym 
zjawiskiem ręce, to 
dość jałowe zajęcie

•••
Kobiety piszczały ze strachu, kiedy kierowca gnał 

sześćdziesiąt kilometrów na godzinę. Taka szybkość 
była podniecająca, ekscytująca i pożądana

Stojym na piyntrze stodoły 
z  widłami w rynce. Krople 

wody dziko walóm do plechowe-
go dachu nad mojóm główóm. 
Jeszcze przed tymi deszczami sie 
nóm z  prziłoga przed chałpóm 
podarziło skludzić pore piyrszych 
becoków latosigo siana. Ani my go 
do łorstwi nie stawiali, jyny brali 
na trzeci dziyń po skoszyniu pro-
sto z ziymie. Było ale całkym zima 
a trowa na prziłogu je grubszo i 
tóż to siano było jeszcze kapeczke 
mokrawe, ale rozłożóne w próznej 
stodole doschnie. Jyny, jako pra-
wi nasz tata, trzeba do niego pore 
razy puścić kapke luftu. I tóż teraz 
to siano przechybujym widłami, 
kierymi go dźwigóm i podle wogi 
chybiym ty lachciejsze kupki na 
postrzodek stodoły a ty ciynżej-
sze roztrzepujym, coby w nim 
żodne wilgłe żwóntki nie zostały 
i ukłodóm na kraj pod dach. Sia-
no fajnie wónio, a że je w ciyniu 
dosuszane, to zostowo zielyniut-
ki. Jeszcze go po prowdzie nima 
wiela, ale je żech rod, że prózno 
przed pore dniami stodoła zaś sie 
zaczyno napełniać, że wszycko 
idzie tak jak mo, że zaś zaczyno 
nowo faza w cyklu żywota naszej 
stodoły. Wiynkszość siana dlo 
owiec nóm już teraz Peter Niedo-
ba lisuje do kulatych balików, ale 
do stodoły też jeszcze ukłodómy 
siano jako miyrwe a potym nim 

kormiymy tych pore baranów, co 
mómy na zime na dole w chly-
wie, coby tam kuróm hajcowaly. 
Tak, jako człowiek nie poradzi 
przestać oddychać i musi na prze-
mian luft nabiyrać do pluc i zaś go 
z nich wypuszczać, tak, jako mie-
siónczka na niebie przibywo a po-
tym zaś ubywo, tak, jako sie podle 
nejnowszych teorii cały tyn nasz 
wszechświat w kołko rozcióngo a 
potym zaś zcwyrkuje, tak my na-
pełniómy i opróżniómy tóm na-
szóm stodołe. Bo przeca o tym je 
żywot.

Siano je podźwigane, ale leje 
jeszcze wiyncyj i nie chce mi sie 
w tym deszczu lecieć do chałpy. I 
tóż zaś oglódóm staróm wiynźbe 
naszej stodoły, macóm krokwie 
na grubo cieślicóm ciosane, kón-
trolujym plechowe pokryci da-
chu. Już to bedzie ze szejesiónt 
roków co chróni óno to nasze 
siano przed deszczym i śniegym. 
Plechi sóm jeszcze dobre, ale oto 
o porym rokóm już trzeba bedzie 
rozmyślać o jejich wymianie. Dzi-
wóm sie na odkryte teraz deski, 
po kierych chodzym. Nie sóm 
przibite, jyny tak pozukłodane 
na kyntnarach, ale za ty roki już 
sie każdo z  nich usadowiła na 
swoim miejscu a jo też już ich do-
brze znóm i wiym kiero z nich sie 
zhóśtnie wiyncyj a kiero miynij 
jak na nóm stanym. Nad warsz-

tatym je piyntro isto o meter ni-
żyj i tam pod wystowajóncymi 
końcami desek kryje ta naszo 
stodoła swoje skarby. Odkrywo 
ich óna roz za rok, jak sie siano 
minie. Sóm tam stare ule zacie-
plane soszynóm, kiere robił mój 
starzik, co umioł zrobić wszycko, 
aji paradne fornirowane dwiyrze 
do szafy, i tóż sóm tam też jeszcze 
ułożóne aji resztki ciyniutkij for-
niry z korzynia syberyjskij brzozy. 
Wedle leżóm nogi starego forte-
pianu z nydeckigo Dómu PZKO a 
za nimi starucno klotka na ptoki 
po moim prastarzikowi zrobióno 
z drzewa i pryncio. 

Siodóm na chwile przi ścianie 
pod dachym w prawym rogu sto-
doły. Tu je moje miejsce. Tu żech 
sie jako mały chłapiec zaszywoł. 
Nejlepsze to było, jak była stodoła 
pelniutko aż pod strzeche i trzeba 
sie tu było przecisnyć sianym po-
zdyl krokwie aż na dół. Tu w tej 
norze wygrzebanej w sianie, pod 
tym ciynkim plechowym dachym, 
żech sie wtedy czuł tak schowany, 
jako bych sie spuścił do samiutki-
go postrzodka ziymie. Przez ma-
lutki luftowniki w ceglannej ścia-
nie stadoły tu prześwitało kapke 
światła i tóż żech tu potym móg aji 
czytać jako to Tomek Wilmowski 
chyto kangury, słónie czy okapi, 
abo oglóndać sagi babki na zadnij 
strónicy „Panoramy”. 

Cupkani deszczu po dachu sta-
ło sie jeszcze głośniejsze. Idym 
na drugi kóniec stodoły ku dwiy-
rzóm, przez kiere do ni zwożómy 
siano. Dziwóm sie jako po Wyr-
chgórze posiotej taraz tysóncami 
złociyni poskakujóm pasikóniki 
krup. Tu z tych dwiyrzi ponad 
przidaszkym na drzewo żech 
kiejsi z  igelitowym przikryciym 
na łorstwie prziwiónzanym po-
pod ramióna absolwowoł swoje 
piyrsze skoki ze spadochrónym. 
Dzisio sie dziwiym, żech wtedy 
pyszczyska nie rozwalił. Isto tak 
z meter od moji głowy, na gałyn-
zi włoskigo orzecha z omarzłymi 
zaś latoś listkami przisiadła ziym-
ba. Nie ruszóm sie, cobych ji nie 
spłoszył a ona poskoczyła ze dwa 
razy na gałónzce i wleciała ponad 
mojóm głowóm do stodoły. Też 
sie chce przed krupami pod dach 
schować, czy co?... Dziwóm sie za 
nióm, jako siodo na krokwi i wy-
dziubuje cosi spod dachu. Isto sie 
ta łata nauczyła pajónkóm muchi 
i ćmy z pajynczyn wyjodać. 

Zlazujym po drabinie do 
sómsieka a z  niego zeskakujym 
na gumno stodoły. Tu sóm dalsze 
skarby. Staro młóckarnia i burdak 
czyli młynek, kiere czakajóm, czy 
ich bedzie jeszcze kiery potrze-
bowoł? Czy pod Wyrchgóróm be-
dóm jeszcze kiedy zboże młócić 
i wioć? Sóm tu stare skije, kiere 

nie wiedzóm, czy też sie kiedy 
jeszcze po śniegu spuszczóm i 
bicykle, kierym by sie chciyło 
jeszcze kogosi powozić. Dziwóm 
sie na tyn elegancki damski bi-
cykiel isto tak z  pińdziesióntych 
roków, kiery wisi na zadnij ścia-
nie gumna stodoły. Jeszcze ni tak 
downo na nim Janka od siostry 
jeździła. Jako dzisio jóm widzym 
jak na nim jedzie pozdyl tej ny-
deckij aleji jaworów do kościoła 
na piyrszóm kómunije kieregosi 
z naszych dziecek, w ślónskij suk-
ni i kabotku, z  dłógim czornym 
warkoczym na plecach i  pryn-
ciannym koszykym na patyntre-
grze. Gdo wiy? Możne sie jeszcze 
doczkajóm aji ty skije? Możne sie 
doczkajóm aji młóckarnia z bur-
dakym, że zaś kerysi nawoskuje 
tyn stary skórzanny pas, nasadzi 
go na szajby i zaś rozkrynci ty 
jejich starucne tryby? Możne zaś 
kierysi po tela rokach odsunie ca-
luśki wrota na gumno i prziwiezie 
ku stodole snopki owsa abo pszy-
nice? Jo na razie otwiyróm jyny ta 
małe dwiyrze we wrotach stodoły 
i lecym do chałpy przez plac po-
kryty fi oletowym tepichym kwio-
tek bzu zbitych deszczym i kru-
pami na ziym. Ta pogoda też sie 
jakosi powtarzo. Tak jako łóński-
go roku, po suchucnym kwietniu 
prziszeł deszczowy maj. Chwała 
Bogu! 
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PIĄTEK 29 MAJA 

6.30 Magazyn śledczy Anity Gargas 
6.55 Czy wiesz, że... 7.00 Awantura o 
Basię 8.00 Pytanie na śniadanie 11.35 
Na sygnale. Skutki uboczne 12.15 
Wiadomości 12.30 Wilnoteka 12.50 
Polonia 24 13.10 Co dalej? Azja jako 
trendsetter nowej normalności 13.25 
Nad rozlewiskiem... (s.) 14.20 M jak 
miłość (s.) 15.15 Wiadomości 15.30 
M jak miłość (s.) 16.30 Teściowe i sy-
nowe. Kto tu rządzi? 17.00 Domisie 
(dla dzieci) 17.30 Teleexpress 17.55 
Moja klasa - Back to School (teletur-
niej) 18.25 Okrasa łamie przepisy. W 
neolitycznym garnku 18.55 Wszyst-
ko przed nami (s.) 19.25 Przystanek 
Ameryka 19.45 Dobranocka 20.00 
Wiadomości, pogoda, sport 20.45 Na 
dobre i na złe (s.) 21.35 Koronawirus 
- poradnik 21.45 Polonia 24 22.05 Co 
dalej? Zerowy VAT na książki 22.25 
Nad rozlewiskiem... (s.) 23.10 Focus 
on Poland 23.20 Historia na ten czas. 
Marek Barański 23.30 Kabaret za ku-
lisami. Modnie. 

SOBOTA 30 MAJA 

6.10 Barwy szczęścia (s.) 7.00 Sposób 
na Alcybiadesa 8.00 Pytanie na śnia-
danie 11.30 Polonia 24 11.50 Historia 
na ten czas. Marek Barański 12.00 
Nad rozlewiskiem... (s.) 12.50 Ojciec 
Mateusz 22 (s.) 13.40 Na dobre i na 
złe. Nowa szansa (s.) 14.40 Kabaret za 
kulisami. Modnie 15.40 Wolny Ekran 
16.00 Kulturalni PL 17.00 Słownik 
polsko@polski 17.30 Teleexpress 
17.55 M jak miłość (s.) 18.45 Szansa 
na sukces. Opole 2020 2 19.45 Dobra-
nocka 20.00 Wiadomości, pogoda, 
sport 20.45 Młody Piłsudski 21.40 
Ośmiu wspaniałych 22.35 Kariera Ni-
kodema Dyzmy 23.30 Warszawskie 
Combo Taneczne – koncert. 

NIEDZIELA 31 MAJA 

7.10 Warszawskie Combo Taneczne 
8.00 Pytanie na śniadanie 11.55 Mię-
dzy ziemią a niebem 12.00 Regina 
Coeli 12.15 Między ziemią a niebem 
13.00 Transmisja mszy świętej z Ba-
zyliki pw. Najświętszej Marii Panny i 
św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich 
15.00 Kariera Nikodema Dyzmy (s.) 
15.50 Powroty (mag.) 16.10 Lajk! 
16.30 Leśniczówka (s.) 17.30 Te-
leexpress 17.55 M jak miłość (s.) 18.50 
Przyrodnik na tropie. Dąb 19.15 Czy 
wiesz, że... 19.25 Nela Mała Repor-
terka. Skąd się bierze herbata? 19.45 
Dobranocka 20.00 Wiadomości, po-
goda, sport 20.45 Zniewolona 21.45 
Nie ma jak u mamy 22.35 Prymas. 
Trzy lata z tysiąca. 

PONIEDZIAŁEK 1 CZERWCA 

6.15 Wojsko-polskie.pl 6.35 Zwie-
rzaki Czytaki. Przeprowadzka 6.50 
Figu Migu. Liczydło 7.00 Awantura 
o Basię 8.00 Pytanie na śniadanie 
11.35 Barwy szczęścia (s.) 12.05 Rok 
1920. Kalendarium 12.15 Wiadomo-
ści 12.30 Przystanek Ameryka 12.50 
Kulturalni PL 13.50 Prawdziwy bo-
hater 14.20 Młody Piłsudski 15.15 
Wiadomości 15.30 Zakochaj się w 
Polsce. Szklarska Poręba 16.00 Cafe 
piosenka (mag.) 16.30 Teściowe i sy-

nowe. Kto tu rządzi? 17.00 Zwierzaki 
Czytaki 17.10 Figu Migu. Liczydło 
17.30 Teleexpress 17.45 Koronawirus 
- poradnik 17.55 Moja klasa - Back to 
School (teleturniej) 18.20 Reportaż 
18.55 Barwy szczęścia (s.) 19.25 Nad 
Niemnem 19.45 Baw się słowami. 
Imieniny 20.00 Wiadomości, pogo-
da, sport 20.45 O mnie się nie martw 
11 21.35 Koronawirus - poradnik 21.45 
Polonia 24 22.05 2020. Czas niezna-
ny 22.30 Cisza nad rozlewiskiem (s.) 
23.20 Focus on Poland 23.40 Film 
dokumentalny. 

WTOREK 2 CZERWCA 

7.00 Awantura o Basię. Awantura je-
denasta, czyli rzecz o metodzie lecze-
nia sercem 8.00 Pytanie na śniadanie 
11.35 Barwy szczęścia (s.) 12.15 Wia-
domości 12.30 Nad Niemnem 12.50 
Polonia 24 13.10 2020. Czas niezna-
ny 13.35 Cisza nad rozlewiskiem (s.) 
14.20 O mnie się nie martw 11 15.15 
Wiadomości 15.30 Film dokumen-
talny 16.30 Teściowe i synowe. Kto 
tu rządzi? 17.00 W krainie baśni. 
Królowa Bałtyku 17.20 Podwodne 
ABC. Jak one się poruszają? 17.30 
Teleexpress 17.55 Moja klasa - Back 
to School (teleturniej) 18.25 Przysta-
nek Historia 18.40 Pod Tatrami 18.55 
Barwy szczęścia (s.) 19.25 Magazyn z 
Wysp 19.45 Baw się słowami. Urodzi-
ny 20.00 Wiadomości, pogoda, sport 
20.45 Ojciec Mateusz 22 (s.) 21.35 Ko-
ronawirus - poradnik 21.45 Polonia 
24 22.05 Co dalej? 22.25 Cisza nad 
rozlewiskiem (s.) 23.10 Focus on Po-
land 23.30 Ocaleni. 

ŚRODA 3 CZERWCA 

7.05 A to polski właśnie.... Owoce 7.10 
Serial 8.00 Pytanie na śniadanie 11.35 
Barwy szczęścia (s.) 12.15 Wiadomo-
ści 12.30 Magazyn z Wysp 12.50 Po-
lonia 24 13.10 Co dalej? 13.30 Cisza 
nad rozlewiskiem (s.) 14.20 Ośmiu 
wspaniałych 15.15 Wiadomości 15.30 
Film dokumentalny 16.30 Teściowe i 
synowe. Kto tu rządzi? 17.05 A to pol-
ski właśnie… 17.10 Nela Mała Repor-
terka. Skąd się bierze herbata? 17.30 
Teleexpress 17.55 Moja klasa - Back 
to School (teleturniej) 18.25 Prawdzi-
wy bohater 18.55 Barwy szczęścia (s.) 
19.25 Kierunek Zachód 19.45 Baw się 
słowami. Podróżowanie 20.00 Wia-
domości, pogoda, sport 20.45 Echo 
serca 2 21.35 Koronawirus - porad-
nik 21.45 Polonia 24 22.05 Co dalej? 
22.25 Cisza nad rozlewiskiem (s.) 
23.10 Focus on Poland 23.30 Film do-
kumentalny. 

CZWARTEK 4 CZERWCA 

7.10 Serial 8.00 Pytanie na śniada-
nie 11.35 Barwy szczęścia (s.) 12.15 
Wiadomości 12.30 Kierunek Zachód 
12.50 Polonia 24 13.10 Co dalej? 
13.30 Cisza nad rozlewiskiem 14.20 
Echo serca 2 15.15 Wiadomości 15.30 
Szansa na sukces. Opole 2020 2 16.30 
Teściowe i synowe. Kto tu rządzi? 
17.05 Zaczarowany świat... 17.30 Te-
leexpress 17.55 Moja klasa - Back to 
School (teleturniej) 18.25 Wschód 
18.55 Barwy szczęścia (s.) 19.25 Wil-
noteka 19.45 Baw się słowami. Zapra-
szamy do Polski 20.00 Wiadomości, 
pogoda, sport 20.45 Miasto skarbów. 
Coś się kończy 21.35 Koronawirus - 
poradnik 21.45 Polonia 24 22.05 Co 
dalej? 22.25 Cisza nad rozlewiskiem 
(s.) 23.10 Focus on Poland 23.30 Re-
portaż 0.00 Magazyn śledczy Anity 
Gargas. 

Szansa na sukces. Opole 2020
 Czwartek 4 czerwca, godz. 15.30

Wystawa 
»Jan Paweł II w komiksie«
Od środy została ponownie 

otwarta granica pomiędzy Cze-
chami a Słowacją. Jeśli ktoś z czy-
telników wybiera się do Bratysławy, 
warto skorzystać z oferty tamtej-
szego Instytutu Polskiego. Nawet 
w czasach epidemii koronawirusa 
Polacy na Słowacji działają prężnie. 

Instytut Polski w Bratysławie za-
prasza do obejrzenia wystawy „Jan 
Paweł II w komiksie”, udostępnio-
nej publiczności w nieformalnej 
galerii – oknach czytelni i biblio-
teki znajdujących się przy ul. Klo-
bucnickej. Ekspozycja pokazuje 
najważniejsze polskie i zagranicz-
ne komiksy poświęcone Karolowi 
Wojtyle – papieżowi Janowi Pawło-
wi II, które wydawane były od po-
czątku jego pontyfi katu. 

Autorem wystawy, którą po raz 
pierwszy można było obejrzeć w 

2018 roku w rodzinnym mieście pa-
pieża, Wadowicach, jest  Artur Wa-
bik, duży znawca komiksów z Kra-
kowa. Oprócz wystawy komiksów 

poświęconych postaci Jana Pawła 
II w galerii można też zwiedzić wy-
stawę „Słowo i obraz. Współczesny 
komiks polski”.  (jb)

»Książki bez granic«
To tytuł akcji mającej na celu zbiórkę i przekazanie książek dla Polaków mieszkających 
poza granicami macierzy. W ramach tej oddolnej inicjatywy z udziałem mieszkańców 
warszawskiej Woli udało się już zorganizować dwie zbiórki książek. Trafi ły one do 
Polaków na Białorusi i Ukrainie. Kolejny transport książek ma trafi ć do Solecznik. 
Inicjatorką akcji jest warszawianka, Elżbieta Szymańska – informuje „Kurier Wileński”.

Inicjatywa jest moim pomysłem, 
na który wpadłam spontanicznie 
jesienią 2019 r. Impulsem były 

porządki we własnej biblioteczce i 
pytanie, co zrobić z książkami, któ-
re są w dobrym albo bardzo dobrym 
stanie i ktoś mógłby je przeczytać. 
Ogłosiłam pomysł wśród znajomych, 
a także na stronie Facebooka, skupia-
jącej użytkowników z warszawskiej 
dzielnicy Wola, że zbieram książki 
dla Polaków mieszkających za gra-
nicą – opowiada „Kurierowi Wileń-
skiemu” o początkach akcji Elżbieta 
Szymańska.

Odzew na apel o zbiórce książek 
zaskoczył wszystkich pozytywnie. 
– Po książki jeździłam osobiście z 
mężem i z córkami, bo czasami prze-
kazywano kilka pozycji, a czasami 
były to całe kartony. Po pierwszej 
udanej zbiórce i wysyłce książek 
do Mińska i biblioteki w Mołodecz-
nie, po prostu musiałam zorganizo-
wać drugą zbiórkę, bo mieszkańcy 
przekazywali kolejne dary. To było 
naprawdę motywujące do działa-
nia – opowiada inicjatorka akcji.
Podczas pierwszej zbiórki miesz-
kańcy przekazali 762 książki, które 
otrzymali Polacy na Białorusi (do-
kładnie Instytut Polski w Mińsku, 
który zorganizował transport, oraz 
biblioteka w Mołodecznie). Za kolej-
nym podejściem udało się ponownie 
sprawić wiele radości rodakom na 
Wschodzie. W drugiej zbiórce 574 
książki otrzymali Polacy w Kijowie. 
Część z nich została przekazana 
do Biblioteki im. Adama Mickiewi-
cza w Kijowie, część – dla uczniów 
Polskiej Sobotniej Szkoły. – Trzecią 
zbiórkę książek zaplanowałam do 
Kazachstanu, do pierwszej polskiej 

biblioteki w Nur-Sułtanie. Niestety, z 
różnych przyczyn nie udało mi się na 
razie zorganizować odbioru książek 
w Kazachstanie, mimo że uzyskałam 
pomoc i miałam do dyspozycji trans-
port. Ze względu na nieznajomość 
przepisów celnych w Kazachstanie 
i duże ograniczenia z tej strony, za-
wiesiłam na razie transport do Nur-
-Sułtanu, chociaż bardzo żałuję – o 
przeszkodach w akcji mówi Elżbieta 
Szymańska. W tzw. międzyczasie po-
wstał profi l na FB „Książka BEZ gra-
nic”, na którym pomysłodawczyni i 
organizatorka zbiórki informowała 
na bieżąco mieszkańców, co się dzie-
je z książkami, dokąd one trafi ają, 
tak by sytuacja była jasna i przejrzy-
sta. Gdy przeszkody biurokratyczne 
uniemożliwiły transport książek do 
Kazachstanu, pani Elżbieta rozpo-
częła poszukiwania innego miejsca 
odbioru książek.

– Otrzymałam informację, że bli-
sko nas, w Solecznikach na Litwie, 
mieszka bardzo duża polska społecz-
ność. Poszukałam informacji, popy-
tałam i skontaktowałam się z pol-
skim gimnazjum w tym mieście. Tak 

trafi łam do Solecznik. Książki będę 
zawozić do Solecznik osobiście, jak 
tylko Polska i Litwa otworzą granice i 
nie będzie wymogu zachowania kwa-
rantanny po przekroczeniu granic – 
zapowiada.

Książki, które trafi ą do szkolnej bi-
blioteki, są zróżnicowane tematycz-
nie. To literatura piękna dla dzieci i 
młodzieży, ale znajdą się tu również 
atlasy, książki historyczne, porad-
niki. Spośród kilkuset pozycji więk-
szość stanowią książki przekazane 
przez uczniów Szkoły Integracyjnej 
nr 317 na warszawskiej Woli – jako 
prezent od uczniów dla uczniów, 
z inicjatywy Ali Tomaszewskiej, 
uczennicy VI klasy. Niewątpliwie 
dyrekcji szkoły można pogratulo-
wać tak zaangażowanych uczniów.
Zbiórka nie byłaby możliwa bez 
wielu gestów dobrej woli. Wzięło w 
niej udział wielu darczyńców, osób 
prywatnych, a także instytucji i wy-
dawnictw, m.in. Zakamarki, Fabryka 
Słów, Nasza Księgarnia, Dom Spo-
tkań z Historią, Społeczne Liceum 
Ogólnokształcące nr 3 w Warszawie.

„Kurier Wileński”/LITWA

● Kolejny transport polskich książek trafi  
do biblioteki Gimnazjum im. Jana Śnia-
deckiego w Solecznikach.

Znajomy chirurg zdradził mi kie-
dyś, że zawsze panicznie boi się 

powrotu do pracy z długiego urlo-
pu. Podobno przez pierwsze dwa 
dni ręce tak mu się trzęsą z braku 
treningu, że gdyby  jego pacjent na 
stole operacyjnym o tym wiedział, 
wolałby, żeby zoperowała go te-
ściowa. Ta historia przypomniała 
mi się w tym tygodniu, przy oka-
zji restartu profesjonalnych roz-
grywek piłkarskich przerwanych 
przymusowo w marcu z powodu 
pandemii koronawirusa. W odróż-
nieniu jednak od chirurga na sali 
operacyjnej, piłkarz zawsze może 
poprosić trenera o zmianę. 

Za nami pierwsze mecze o punk-
ty w nowej piłkarskiej rzeczywi-

stości. Restart profesjonalnych 
rozgrywek w Republice Czeskiej, 
które na początku marca zostały 
zawieszone z powodu pandemii 
koronawirusa, pozostawił za sobą 
cień niedosytu spowodowany sła-
bym poziomem większości spo-
tkań. Prawie trzy miesiące przerwy 
pokazały dobitnie, że nic nie za-
stąpi prawdziwego pojedynku na 
boisku o stawkę. Można od rana 
do wieczora biegać ze stoperem w 
ręku albo realizować swoją skrytą 
pasję ogrodnika z łopatą zanurzo-
ną w grządkach, ale o faktycznej 
kondycji fi zycznej przesądzą do-
piero pierwsze i końcowe minuty 
spędzone na murawie. W obliczu 
stresu, odpowiedzialności za losy 

drużyny każdy z zawodników re-
aguje w inny sposób. Ktoś potrafi  
bez trudu przebiec na treningu 
20 km, delektując się przy okazji 
pięknymi widokami Beskidów, a 
w meczu o punkty wymięknie po 
trzydziestu minutach. 

Na treningach, a także w me-
czach sparingowych zachwycał 
zaangażowaniem i wolą walki 
serbski pomocnik na usługach 
Karwiny, Vukadin Vukadinović. 
Serb tak oczarował swoją postawą 
sztab szkoleniowy Karwiny, że w 
środowych derbach z Opawą za-
grał w ataku od pierwszych minut 
– pomimo że do marca, czyli przed 
zamrożeniem pierwszoligowych 
rozgrywek, grał sporadycznie, a je-

śli już pojawiał się na boisku, to w 
końcowych minutach (zazwyczaj 
w okolicach 70. minuty). W Opawie 
ten manewr trenera Juraja Jarábka 
okazał się nieskuteczny. W oczy 
biła także słaba gra Albańczyka 
Kristego Qose,  którego przed na-
dejściem pandemii wychwalałem 
pod niebiosa. W jego przypadku 
też było widać, że bez regularnego 
rytmu meczowego piłka staje się 
wrogiem numer jeden. 

Zresztą cała drużyna Karwiny 
była tylko cieniem tygrysa z pierw-
szych czterech wiosennych kolejek, 
ale nawet z niewyraźnego futbolu w 
derbach z Opawą można wyciągnąć 
jeden pozytywny wniosek – to pią-
ty z rzędu nieprzegrany mecz pod 

wodzą Juraja Jarábka. Czy ta  do-
bra passa będzie widoczna również 
pojutrze, w hicie kolejki ze Spartą 
Praga? Słowacki szkoleniowiec nie 
wątpi, że jego zespół stać na zwy-
cięstwo. Przypomnę może, że po 
raz ostatni karwiniacy radowali 
się z trzech punktów na własnym 
stadionie 8 marca, w wygranym 
2:0 pojedynku z FK Przybram. Z 
powodu epidemicznych obostrzeń 
w powiecie karwińskim niedzielny 
szlagier w Raju bezpośrednio na 
stadionie obejrzą tylko rezerwowi 
zawodnicy. Kibicom nie pozostanie 
zaś nic innego, jak włączyć płatną 
relację w Internecie. To też jedna ze 
smutnych konsekwencji dogrywa-
nia sezonu w czasach zarazy.   

Futbol powrócił
Ruszyły wyczekiwane przez wszystkich rozgrywki piłkarskie przerwane w marcu z powodu 
pandemii koronawirusa. Wprawdzie tylko w dwóch profesjonalnych ligach, spragnieni 
futbolu kibice jednak również tę wiadomość skwitowali z dużym zadowoleniem. Z naszych 
drużyn po komplet punktów sięgnęli tylko piłkarze drugoligowego Trzyńca.

Janusz Bitt mar

Bez bramek 
w derbach Śląska
Pierwszoligowi piłkarze Karwiny 
kontynuują wiosenną serię bez 
porażki i co warte podkreślenia, z 
czystym kontem w piątym spotka-
niu z rzędu! W środę wieczorem w 
pierwszym „pokoronawirusowym” 
meczu o punkty zremisowali bez-
bramkowo na wyjeździe z Opawą. 

Remis w derbach oznacza, że Kar-
wina utrzymała w tabeli Fortuna 
Ligi trzynastą lokatę, zaś Opawa nie 
odbiła się z przedostatniego miej-
sca. Obie drużyny strzeliły po jednej 
bramce ze spalonego, dołączając do 
niezbyt efektywnej gry masę niedo-
kładności. – Zabrakło nam jeszcze 
jakości, ale to normalne po tak dłu-
giej przerwie – stwierdził szkolenio-
wiec Karwiny, Juraj Jarábek. –  Go-
spodarze nastawili się w derbach 
na defensywę, my próbowaliśmy z 
dobrze poukładanej obrony wypro-
wadzać kontry. Z lepszym i gorszym 
skutkiem, szkoda, że bez efektu w 
postaci bramki – skomentował wy-
równane zawody słowacki trener 
przy sterze Karwiny.

Karwiniacy zagrali w Opawie w 
bardzo ofensywnym ustawieniu, 
z trójką napastników, na obraz gry 
wpłynęło to jednak tylko częściowo. 
Goście wypracowali sobie więcej 
sytuacji podbramkowych, ale z ich 
wykończeniem byli na bakier. Naj-
bliżej strzelenia gola był w końców-
ce meczu Adriel Ba Loua, którego 
wystawił w polu karnym aktywny 
Ondřej Lingr. Napastnik z Wybrzeża 
Kości Słoniowej uderzył jednak zbyt 

słabo, trafi ając płaskim 
strzałem wprost w dobrze 
ustawionego golkipera 
Opawy.  Ofensywne akcje 
swoich kolegów obserwo-
wał z tylnych szeregów 
stoper Karwiny, Martin 
Šindelář. I co widział? – We 
znaki dawał się brak zgra-
nia po długiej przerwie bez 
piłki. W poprzednich me-
czach byliśmy odważniejsi 
w ofensywie, ale wierzę, że 
to się zmieni na lepsze. My, 
obrońcy, też musimy się 
pozbierać, bo zrobiliśmy 
parę błędów, których na 
całe szczęście gospodarze 
nie wykorzystali.

Remisowy restart Banika
Bezbramkowym remisem zakoń-
czył się też wtorkowy mecz 25. 
kolejki Fortuna Ligi pomiędzy pił-
karzami FK Przybram i Banik Ostra-
wa. – Strata dwóch punktów dla obu 
drużyn – tak skomentowali spotka-
nie rozegrane przed kamerami Cze-
skiej Telewizji trenerzy Przybramia 
i Ostrawy, Pavel Horváth i Luboš 
Kozel. Gospodarze walczący o ura-
towanie pierwszej ligi nie sprzedali 
tanio skóry z Banikiem, który w roli 
faworyta miał wprawdzie częściej w 
posiadaniu piłkę, ale solą futbolu 
były, są i będą gole. Najbliżej zdo-
bycia bramki był w drugiej połowie 
ostrawski napastnik Tomáš Smola, 
ale w trudnej pozycji uderzył głową 
zbyt słabo.

Prawie trzymiesięczna przerwa 
w rozgrywkach w znaczący sposób 
wpłynęła na poziom wtorkowego 
spotkania. Na boisku aż roiło się 

od niedokładnych podań, strat 
piłki, a kameralna atmosfera też 
raczej utrudniła koncentrację pro-
tagonistom meczu.  Kibice Banika 
dopingowali swoich ulubieńców… 
na parkingu przed stadioniem, a 
także zza płotu. – Czapki z głów 
przed kibicami, bo taka ofi arność 
zasługuje na oklaski. Wiedzieli, że 
nie wejdą na stadion, ale pomimo 
to przyjechali za nami, żeby być 
częścią składową drużyny – stwier-
dził obrońca Banika, Adam Jánoš. 
– Remis z ostatnim zespołem tabe-
li nie jest dobrą wizytówką, ale w 
końcowym rozliczeniu również ten 
punkt będzie miał duże znaczenie 
– zaznaczył. Podopieczni trenera 
Luboša Kozla w najbliższą sobotę 
zmierzą się na wyjeździe ze Zli-
nem. Ze strony walczących o urato-
wanie skóry gospodarzy można się 
spodziewać defensywnej partii pił-
karskiej, Banik chciałby przełamać 

strzelecką niemoc. – We wtorko-
wym meczu zmarnowaliśmy czte-
ry świetne okazje. Wystarczyło za-
chować zimną krew przynajmniej 
w jednej z tych akcji i wracaliby-
śmy do Ostrawy w dużo lepszych 
nastrojach – zauważył Kozel. 

Trzyniec za trzy punkty, 
wreszcie!
Piłkarze Trzyńca na kolejne zwy-
cięstwo w drugoligowych roz-
grywkach czekali od 5 paździer-
nika, kiedy to w derbach pokonali 
Witkowice 3:2. W 18. kolejce FNL 
podopieczni trenera Svatopluka 
Habanca pokonali na Stadionie Ru-
dolfa Łabaja ekipę MFK Chrudzim 
1:0, awansując przed weekendem 
na ósmą pozycję w tabeli. – Nasze 
zwycięstwo zrodziło się w bólach 
– skomentował wygraną Habanec. 
– Jeśli policzyć wszystkie mecze, 
włącznie ze sparingami, to oka-

zuje się, że udało nam się wygrać 
dopiero za dziesiątym podejściem 
– podkreślił szkoleniowiec podbe-
skidzkiego drugoligowca. Bramkę 
na wagę trzech punktów zdobył w 
11. minucie strzałem głową ukra-
iński napastnik Leonid Akulinin, 
którego z rzutu wolnego świetnie 
obsłużył Jiři Valenta. – Pokazali-
śmy znowu dwa oblicza. W pierw-
szej połowie nasze lepsze oblicze, 
miejscami naprawdę dobry futbol, 
ale po zmianie stron wróciliśmy 
do szarpanej gry sprzed pandemii 
– zaznaczył Habanec, który od śro-
dy przygotowuje zespół pod kątem 
sobotniego wyjazdowego meczu 
z Hradcem Kralowej. Na boisku 
czwartego klubu FNL zapowiada 
się walka o każdy centymetr mura-
wy.  

FORTUNA LIGA

PRZYBRAM – 
OSTRAWA 0:0
Ostrawa:  Laštůvka – Jánoš, Pokor-
ný, Stronati , Fleišman – Kaloč, Jirásek 
– Buchta (62. Lalkovič), Kuzmanović 
(70. Baroš), de Azevedo (63. Reiter) – 
O. Šašinka (82. Smola). 

OPAWA – 
KARWINA 0:0
Karwina: Bolek – Ndefe (78. Čonka), 
Šindelář, Rundić, Moravec – Janečka 
(65. Eduardo), Smrž (46. Bukata), 
Qose – Vukadinović (65. Ba Loua), 
Lingr, Taiwo (90. Guba).
Lokaty: 1. Slavia 61, 2. Pilzno 53, 3. 
Jablonec 43,… 5. Ostrawa 39, 13. 
Karwina 24 pkt. W niedzielę: Karwi-
na – Sparta Praga (18.00). 

FNL

TRZYNIEC – 
CHRUDZIM 1:0
Do przerwy: 1:0. Bramka: 11. Aku-
linin. Trzyniec: Chmiel – Omasta, 
Kušnír, Bedecs, Janoščín – Hlúpik, 
Steinhübel (70. Vaněk), Valenta (63. 
Weber), Machalík (85. Samiec), Pu-
chel – Akulinin (85. Wojnar). 
Lokaty: 1. Pardubice 41, 2. Jihlawa 
35, 3. Brno 34,… 8. Trzyniec 25.

● W derbach brylowali golkiperzy. W tej sytuacji świetnie spisał się karwiński bramkarz 
Petr Bolek. Fot. sfcopava
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TYM ODDYCHAMY

Stężenie zanieczyszczenia powietrza pyłami PM 10
z dnia 28 maja

Czeski Cieszyn 17,2

Hawierzów 19,3

Karwina  17,3

Rychwałd  19,5

Trzyniec  17,2

Wierzniowice 15,6

PROGRAM TV

PIĄTEK 29 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 Narzeczona 
14.25 Reporterzy TVC 15.10 Podróżo-
mania 15.40 Niezwykłe losy 16.35 Ło-
patologicznie 17.30 AZ kwiz 17.40 Czar-
ne owce 18.00 Wiadomości regionalne 
18.25 Gdzie mój dom? 18.55 Prognoza 
pogody, wiadomości, sport 20.10 Świę-
tojański wianek (bajka) 21.45 Wszyst-
ko-party 22.40 Zawodowcy (s.) 23.35 
Kryminolog (s.) 0.35 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne przed-
szkole 9.00 UčiTelka 12.00 Madaga-
skar pełen życia 12.50 Dramatyczne hi-
storie w naturze: Niedźwiedzięta 13.40 
Odkryte skarby 14.25 Natura bez granic 
14.55 Menu dla Emy 15.15 Historie cie-
kawych przyrodników 15.40 Rytuały 
16.30 Broń specjalna 17.20 Na ptasich 
skrzydłach dookoła świata 18.15 Papua 
Nowa Gwinea: Dwa światy 18.45 Wie-
czorynka 18.55 Bohaterowie niebios 
19.20 Francja a echa stron rodzinnych 
19.50 Wiadomości w czeskim j. migo-
wym 20.00 Cudowna planeta 21.00 
Doktor Thorne (s.) 21.50 W potrzasku 
(s.) 23.30 Spaleni słońcem II (film) 1.55 
Po Hitlerze. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Helena 
(s.) 9.25 Comeback (s.) 9.55 Policja kry-
minalna Anděl (s.) 11.00 Co o tym sądzą 
Czesi 12.00 Południowe wiadomości 
12.35 Krok za krokiem (s.) 13.00 Przy-
chodnia 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 Wiadomo-
ści, sport, pogoda 20.20 Policja Modra-
va (s.) 21.25 Thor: Mroczny świat (film) 
23.20 Dr House (s.). 
PRIMA 
6.15 X-Men (s. anim.) 7.00 Nowy dzień 
9.05 M.A.S.H. (s.) 10.40 Miłość, dzie-
ci i duże serce: Obietnica (film) 12.40 
Strażnik Teksasu (s.) 13.35 Ostatni gli-
niarz (s.) 14.30 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 Pogoda 20.15 
Kochamy Czechy 21.50 Pasażer (film) 
23.40 Policja w akcji 1.20 Strażnik Tek-
sasu (s.). 

SOBOTA 30 MAJA 

TVC 1 
6.00 Co umiały nasze babcie, a o czym 
my zapomnieliśmy 6.25 Łopatologicz-
nie 7.15 Niesforna bajka (bajka) 8.00 
O niesamowitym smoku na kamien-
nym wzgórzu (bajka) 8.50 Niezwykłe 
losy 9.45 Gejzer 10.15 Durrellowie (s.) 
11.05 Wszystko-party 12.00 Z metro-
polii, Tydzień w regionach 12.25 Nasze 
hobby 13.00 Wiadomości 13.05 Mądra 
królewna (bajka) 14.15 Wędrówka po 
Wyspach Szczęścia (bajka) 15.30 Ko-
niec agenta W4C (film) 17.00 Koniec 
wielkich wakacji (s.) 18.05 Stać nas? 
18.25 Chłopaki w akcji 18.55 Prognoza 
pogody, wiadomości, sport 20.05 Karel 
Šíp (pr. rozrywkowy) 21.30 Został pan 
wdową (film) 23.10 Detektyw Endeavo-
ur Morse (s.) 0.40 Bananowe rybki. 
TVC 2 
6.55 Websterowie 7.05 Pszczółka Maja 
(s. anim.) 7.20 Baranek Shaun (s. anim.) 
7.30 Studio Kolega 9.00 Na rowerowym 

szlaku 9.10 Nasza wieś 9.40 Na mu-
zycznym szlaku 10.05 Folklorika 10.35 
GurmetLab 11.00 Ucieczka na Kostary-
kę 11.55 Babel 12.25 Słomiany wdowiec 
(film) 14.10 Psy i ich wyjątkowe historie 
14.55 Podróż po północnej Patagonii 
15.20 Paladyni 16.30 Niesamowite 
zjawiska naturalne 17.20 Papua Nowa 
Gwinea: Dwa światy 17.50 Cudowna 
planeta 18.45 Wieczorynka 18.55 Na-
tura bez granic 19.20 Królestwo natury 
19.50 Wiadomości w czeskim j. migo-
wym 20.00 Borg/McEnroe (film) 21.50 
Siła magnum (film) 23.50 Doktor Thor-
ne (s.) 0.40 Opowieść podręcznej (s.). 
NOVA 
6.05 Oggy i karaluchy (s. anim.) 6.25 
Psi patrol (s. anim.) 7.15 Looney Tunes 
Show (s. anim.) 7.40 Kacze opowie-
ści (s. anim.) 8.25 Krok za krokiem (s.) 
9.10 SuperStar 12.00 Przyprawy 12.50 
Dzwoń do TV Nova 13.20 Poradnik 
domowy 14.25 Zamieńmy się żonami 
15.40 Opiekunka (film) 17.25 Narzeczo-
ny mimo woli (film) 19.30 Wiadomo-
ści, sport, pogoda 20.20 Park Jurajski 
(film) 22.25 Van Helsing (film) 0.45 
Narzeczony mimo woli (film). 
PRIMA 
6.25 X-Men (s. anim.) 6.55 Ninjago (s. 
anim.) 7.15 Bolek i Lolek (s. anim.) 7.30 
M.A.S.H. (s.) 9.05 Autosalon.tv 10.15 
Prima Partička 11.20 Kochamy Czechy 
13.00 Morderstwa w Brokenwood (s.) 
15.10 Wielkie wesele (film) 16.55 Pół 
domu bez pana młodego (film) 18.55 
Wiadomości 19.55 Showtime 20.05 Po-
goda 20.15 Mroczny Kraj (s.) 21.45 Na 
skraju lasu (film) 23.25 Pasażer (film). 

NIEDZIELA 31 MAJA 

TVC 1 
6.00 Ciekawostki z regionów 6.25 
Narzeczona 6.50 Koniec agenta W4C 
(film) 8.15 Uśmiechy K. Šípa 8.55 Ło-
patologicznie 9.45 Kalendarium 10.00 
Kamera na szlaku 10.35 Obiektyw 
11.05 Naszyjnik (s.) 12.00 Pytania Vác-
lava Moravca 13.00 Wiadomości 13.05 
Krzesiwo (bajka) 13.55 Niesforna bajka 
(bajka) 14.05 Miecz Kryształek (bajka) 
15.15 Wiejski lekarz (s.) 16.05 Dziewczy-
na na miotle (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 
Węzły i pomarańcze (film) 21.40 168 
godzin 22.10 Pumpaři od Zlaté podko-
vy (film) 23.40 Detektyw Endeavour 
Morse (s.). 
TVC 2 
7.05 Pszczółka Maja (s. anim.) 7.20 
Baranek Shaun (s. anim.) 7.30 Studio 
Kolega 9.00 Czechosłowacki tygodnik 
filmowy 9.10 Poszukiwania czasu utra-
conego 9.35 Wielka Wojna Ojczyźniana 
10.30 Nie poddawaj się 11.05 Czesi ra-
tują… małpy kahau w Indonezji 11.30 
Historie ciekawych przyrodników 11.50 
Królestwo natury 12.20 Słowo na nie-
dzielę 12.25 Historie nawrócenia 12.50 
Przez ucho igielne 13.20 Kaplice – dusze 
rodzin 13.50 Na pływalni z Janem Wie-
nerem 14.15 Razem na granicy 14.40 
Hannibal: Wróg Rzymu 15.35 Wielkie 
miłości 16.05 Dramatyczne historie w 
naturze 16.55 Madagaskar pełen życia 
17.50 Rytuały 18.45 Wieczorynka 18.55 
Archiwum D: Ostatnia góra 19.20 Cie-
kawostki z regionów 19.50 Wiadomości 
w czeskim j. migowym 20.00 Wyjęty 
spod prawa Josey Wales (film) 22.15 
Projektantka (film) 0.15 Służącą w pie-
kle 1.15 Miasta zbrodni: Detroit. 
NOVA 
6.05 Oggy i karaluchy (s. anim.) 6.30 

Psi patrol (s. anim.) 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.) 9.40 O odważnym 
krawcu (bajka) 10.50 Dziewczyny z 
drużyny III (film) 12.35 Mój przyjaciel 
delfin II (film) 14.25 Wielkie wakacje 
(film) 16.05 Rodzinka (film) 17.45 Noc 
na Karlsztejnie (musical) 19.30 Wiado-
mości, sport, pogoda 20.25 SuperStar 
23.25 Odłamki 23.50 Rodzinka (film) 
1.35 Noc na Karlsztejnie (musical). 
PRIMA 
6.15 Puchaty patrol (s. anim.) 6.40 Nin-
jago (film anim.) 7.05 M.A.S.H. (s.) 8.05 
II wojna światowa 9.20 Prima Świat 
9.50 Tak jest, szefie! 11.00 Partia 11.50 
Poradnik domowy 12.45 Poradnik 
Pepy Libickiego 13.10 Poradnik Ládi 
Hruški 13.50 Jak zbudować marzenie 
14.55 Na skraju lasu (film) 16.30 I że cię 
nie opuszczę (film) 18.55 Wiadomości 
19.55 Showtime 20.05 Pogoda 20.15 
Lato z gentelmanem (film) 22.25 Skaza-
ny (film) 0.55 Butch Cassidy i Sundance 
Kid (film). 

PONIEDZIAŁEK 1 CZERWCA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Wszystko-party 9.35 
168 godzin 10.15 Dziewczyna na miotle 
(film) 11.30 AZ kwiz 12.00 Południo-
we wiadomości 12.30 Sama w domu 
14.00 Przeczucie 14.15 Został pan wdo-
wą (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, wiadomości, 
sport 20.10 Morderstwa w kręgu (s.) 
21.25 Miłość w czasach koronawirusa 
21.45 Reporterzy TVC 22.25 Krymino-
log (s.) 23.30 Zawodowcy (s.) 0.20 AZ 
kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne przed-
szkole 9.00 UčiTelka 12.00 Ucieczka 
na Kostarykę 12.50 Psy i ich wyjątko-
we historie 13.35 Leonardo za kulisami 
historii 14.25 Skarby narodowe 14.55 
Tragiczne zdarzenia 15.10 Babel 15.45 
Klucz 16.15 Przygody nauki i techniki 
16.45 Naziści przed sądem 17.45 Dro-
ga drewna 18.15 Wielkie miłości 18.45 
Wieczorynka 19.00 Przez ucho igielne 
19.30 Czechosłowacki tygodnik filmo-
wy 19.50 Wiadomości w czeskim j. mi-
gowym 20.00 Poszukiwania Kleopatry 
21.00 Duże maszyny 21.45 Dzień przed 
kryzysem (film) 23.30 Zapomnij o Pa-
ryżu (film) 1.10 Queer. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.50 Helena 
(s.) 9.20 Comeback (s.) 9.50 Policja Mo-
drava (s.) 11.00 Co o tym sądzą Czesi 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Krok za krokiem (s.) 12.50 Przychodnia 
w różanym ogrodzie (s.) 14.05 Detek-
tyw Monk (s.) 15.55 Dr House (s.) 16.57 
Popołudniowe wiadomości 17.25 Co o 
tym sądzą Czesi 18.25 Comeback (s.) 
18.55 Gospoda (s.) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Spece (s.) 22.20 
Zabójcza broń (s.) 23.10 Dr House (s.) 
0.05 Detektyw Monk (s.). 
PRIMA 
7.00 Nowy dzień 9.25 M.A.S.H. (s.) 
10.55 Miłość, dzieci i duże serce: Nowe 
drogi (film) 12.45 Strażnik Teksasu (s.) 
13.40 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 Błękitny kod (s.) 22.40 Tak 
jest, szefie! 23.50 Policja w akcji. 

Nie umarli, o których pamięć trwa.
Dnia 30 maja minie 1. rocznica śmierci naszego Uko-
chanego Męża, Ojca, Teścia i Dziadka

śp. JÓZEFA BYKOWSKIEGO
z Boconowic

Tych, którzy Go znali i zachowali w pamięci, prosimy 
o  chwilę wspomnień i modlitwę. Żona Maria i córki 
z rodzinami.
 GŁ-293

Dnia 31 maja 2020 minie 7 lat od chwili, kiedy nas opuścił na zawsze nasz 
Drogi

śp. TADEUSZ MANDRYSZ                                               
zaś 3 grudnia 2020 obchodziłby 90. urodziny

O chwile cichych wspomnień proszą najbliżsi.
 GŁ-288

Dnia 27 maja minęła 40. rocznica tragicznej śmierci na-
szego Drogiego

śp. JERZEGO GĄSIORA
z Karwiny-Darkowa

Tych, którzy zachowali Go w swej pamięci, o chwilę 
wspomnień i modlitwę proszą najbliżsi.
 GŁ-260

Dnia 1. 6. minie 25 lat, kiedy nas na zawsze opuściła nasza Kochana Ma-
musia, Babcia i Ciocia

śp. ANNA ONDRUSZ
nauczycielka z Darkowa

29 kwietnia br. obchodziłaby 100. urodziny
Wszystkich, którzy Ją znali i szanowali prosimy, by wspomnieli razem 
z nami. Najbliżsi. RK-041

Dnia 29 maja 2020 obchodziłby 90. urodziny nasz Drogi 

śp. mgr STANISŁAW PASZEK 
długoletni dyrektor szkoły w Bystrzycy

Zaś w lutym minęło 17 lat od Jego śmierci. 
Z miłością wspominają żona, syn i córka z rodzinami. GŁ-292

Dnia 31 maja 2020 obchodzi zacny jubileusz życiowy

pan VLADIMÍR ADAMEC
Szczęścia, zdrowia, pomyślności oraz jeszcze wiele egzotycznych podró-
ży życzą córka i syn z rodzinami.
 GŁ-291

Z okazji zacnego jubileuszu – 90. urodzin naszej Kochanej Babci, Prabab-
ci i Cioci

MAŁGORZATY PALOWSKIEJ
śpieszymy z najserdeczniejszymi życzeniami zdrowia, pogody ducha, ła-
ski Boga i miłości najbliższych. Wnuk Konrad z żoną Anetką, prawnuczki 
Amelka i Marcelinka oraz Dziunia, Adam i Dariusz. Do życzeń dołączają 
się Firlowie.
 RK-042
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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

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

kamieniarstwo.wrzos@vp.pl

Znajdź nas 
na Facebooku

Znajdź nas 
na YouTubie





CO W KINACH

TRZYNIEC – Kosmos: V síti (29, 
31, godz. 17.30; 1, godz. 20.00); 
Niepokorna miss (30, godz. 17.30); 
Fruwajmy! (30, godz. 15.00; 1, godz. 
17.30); Sonic: Super jeż (31, godz. 
15.00); KARWINA – Centrum: 
V síti (29, godz. 19.00);  Fruwaj-
my! (30, godz. 17.00); Niepokorna 
miss (30, godz. 20.00); Sonic: Su-
per jeż (31, godz. 17.00); Bloodshot 
(31, godz. 20.00); Niewidzialny 
człowiek (1, godz. 19.00); HAWIE-
RZÓW – Centrum: Le Man’s 66 
(29, godz. 19.30); V  síti (29, godz. 
19.30); Zapomenutý princ (31, 1, 
godz. 19.30); CZ. CIESZYN – Cen-
tral: Příliš osobní známost (29, 
godz. 18.00); Sonic: Super jeż (30, 
godz. 18.00); Dolittle (31, godz. 
18.00).

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.kato-
wice.pl/Zaolzie.

CO W TERENIE

BYSTRZYCA – Zarząd MK PZKO 
zaprasza na prelekcję podróżniczą 
pt. „Madagaskar – pełen kontra-
stów czyli wspomnienia i zdjęcia 
z podróży po Madagaskarze”. Opo-
wiadają Lucyna i Libor Škňouřil 
w niedzielę 7. 6. o godz. 17.00 w 
Domu. Ze względu na obowiązu-
jące przepisy prosimy o zabranie 
maseczek.
KARWINA – Oddział Literatury 
Polskiej Biblioteki Regionalnej w 

Karwinie informuje, że od 1 czerw-
ca obowiązują wakacyjne godziny 
otwarcia (poniedziałek w godz. 
13.00-17.00, wtorek, czwartek, 
piątek w godz. 9.00-12.30, 13.00-
17.00, środa zamknięte). UWAGA! 
Od poniedziałku 29 czerwca od-
dział będzie nieczynny z powodów 
technicznych. O otwarciu oddziału 
będziemy informować na bieżą-
co. Prosimy więc o korzystanie do 
piątku 26 czerwca ze zbiorów oraz 
z obecnie dostępnych usług. W 
sprawie zamieszczania ogłoszeń 
do „Głosu” prosimy o kontakt pod 
nr. tel.: 723 776 165.
PTTS „BŚ” – Zaprasza 2. 6. na 
wtorkową wycieczkę na Filipkę, 
dokąd można podejść dowolną 
trasą. Kierowniczka wycieczki 
Wandzia Wigłasz, tel. 604 949  481 
prowadzi grupę turystów z Gródka 
(odjazd z Cz. Cieszyna o godz. 8.20) 
i przeprowadzi na Filipce rejestra-
cję uczestników w limicie czaso-
wym 10.30-12.00. Zejście również 
trasą dowolną.
 zaprasza  14. 6. (niedziela) na au-
tokarową wycieczkę – Starý Jičín, 
Svinec. Przygotowane są dwie 
trasy długości 13 i 8 km oraz zwie-
dzanie ruin zamku Starý Jičín. 
Zgłoszenia oraz opłatę za przejazd 
autobusem w wysokości 160 koron 
przyjmują rejonowi „BŚ” oraz kie-
rownik wycieczki Nelka Macura, 
tel. 777 858 441.
 Zrezygnowaliśmy z zaplano-
wanego ogniska na Osówkach, 
ale proponujemy 30. 5. wyjście na 
Ostry dowolną trasą. Rejestrację 
uczestników wycieczki przy schro-
nisku na Ostrym przeprowadzi Zo-
sia Franek, tel. 731 244 346 w limi-
cie czasowym w godz. 9.00-12.00.

OFERTA PRACY

POLSKIE GIMNAZJUM IM. JULIU-
SZA SŁOWACKIEGO w Czeskim 

Cieszynie przyjmie od 1. 9. 2020 na 
pełny etat (21 lekcji) na okres jed-
nego roku nauczyciela wychowania 
fizycznego. CV proszę przesyłać na 
info@gympol.cz albo składać osobi-
ście w sekretariacie szkoły. Bliższe 
informacje można uzyskać pod nu-
merem telefonu +420 604 859 677 
albo +420 737 230 442. GŁ-280

POLSKIE GIMNAZJUM im. Juliusza 
Słowackiego w Czeskim Cieszynie 
zatrudni od 1. 9. 2020 na skrócony 
etat nauczyciela chemii. Praktyka 
pedagogiczna oraz znajomość języka 
czeskiego mile widziana. Nauka prze-
biega w języku polskim. CV proszę 
przesyłać na info@gympol.cz albo 
składać osobiście w sekretariacie 
szkoły (godziny urzędowe po, śr 
8.00-12.00). Bliższe informacje moż-
na uzyskać pod numerem telefonu 
+420 604 859 677 albo +420 737 
230 442. GŁ-206

OFERTY

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

WYSTAWY

CZESKI CIESZYN, KONGRES PO-
LAKÓW, ul. Grabińska 458/33: 
do 4. 6. wystawa „Święty Jan Paweł 
II”. Czynna od wtorku do piątku w 
godz. 8.00-15.00.
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.

Chcą zapraszać 
na dożynki
Wiadomo już, że tegoroczne 73. Gorolski Święto 
nie odbędzie się. A co zamierzają zrobić gospodarze 
dożynek? Sytuacja wygląda różnie w różnych kołach 
PZKO, ale generalnie pezetkaowscy działacze „są na tak”.

Witold Kożdoń

Od pół wieku tłumy gości 
przyciągają Dożynki Ślą-
skie w Błędowicach. Czy 

tak będzie także w tym roku? – Zde-
cydujemy w przyszłym tygodniu. 
Być może przełożymy zabawę na 
wrzesień, ale żadne decyzje jeszcze 
nie zapadły. Do tego nie wiadomo, 
co będzie się działo latem, dlatego 
trudno mi cokolwiek powiedzieć 
– stwierdza dyplomatycznie Piotr 
Chroboczek, prezes Miejscowego 
Koła PZKO w Hawierzowie-Błędo-
wicach.

Jan Kaleta, prezes Koła PZKO w 
Gutach, które co roku organizuje 
słynne Dożynki Śląskie, wskazuje 
jednak, że od trzech miesięcy w ca-
łym PZKO nic się nie dzieje. – Koła 
nie zarabiają, a to oznacza, że bę-
dziemy mieli mniej pieniędzy na 
konieczne wydatki. Dlatego sądzę, 
że pezetkaowcy będą zdetermino-
wani, by organizować tego typu 
wydarzenia – tłumaczy i dodaje, 
że także w Gutach działacze PZKO 
podejmą decyzję o organizacji do-
żynek na najbliższym zebraniu 
zarządu. – Myślę, że będziemy „na 
tak”, choć pewnie nie przygotu-

jemy tej imprezy w takiej skali jak 
zazwyczaj. Być może nie będzie 
zespołu z Polski, być może mniej 
ludzi będzie mogło się bawić, ale 
sądzę, że się zdecydujemy – mówi 
i przypomina, że termin dożynek 
w Gutach został ustalony już w ze-
szłym roku. – Nasze święto plonów 
ma się odbyć 23 sierpnia, tutaj nic 
się nie zmienia, choć nie wiemy 
oczywiście, co się będzie działo la-
tem. Oby tylko nie nadeszła druga 
fala epidemii, bo wtedy będzie źle 
– zastrzega. 

Dobrej myśli są za to działacze 
PZKO w sąsiednich Oldrzycho-
wicach. – Czekamy jeszcze na in-
formację, ile osób będzie mogło 
brać udział w takich plenerowych 
imprezach, ale liczymy że nasze 
Dożynki na Fojstwiu odbędą się 
normalnie. Planujemy je w ostat-
nią sobotę sierpnia, więc mamy 
jeszcze dużo czasu, bo na przygo-
towanie imprezy w praktyce po-
trzeba nam około miesiąca. Zarząd 
naszego Koła także spotka się w 
przyszłym tygodniu i pewnie wte-
dy formalnie zapadną wszystkie 
decyzje – stwierdza Henryk Szlaur, 
prezes Miejscowego Koła PZKO w 
Oldrzychowicach. 

• Wygląda na to, że latem zobaczymy jednak zaolziańskie korowody dożynkowe. 
Fot. WITOLD KOŻDOŃ
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Rozwiązanie krzyżówki z 15 maja: 
TYLKO MIŁOŚĆ POTRAFI ZATRZYMAĆ CZAS

• Wracamy do zdjęcia, które zamieściliśmy 22 maja w ru-
bryce „Tak było... tak jest”. Otrzymaliśmy e-maila od Edvar-
da Dvulita: 
„Do tej szkoły uczęszczałem w latach 1953-1958. Na świa-
dectwach były pieczątki, że chodzi o szkołę w Nowym Jorku.  

Trzy lata temu zostałem zaskoczony, bo na Facebooku 
pojawiło się zdjęcie czeskiej szkoły z Nowego Jorku z do-
piskiem, żeby zgłosili się byli byli uczniowie tej placówki. 
Napisałem wówczas, że koło tej szkoły przechodziłem każdy 
dzień, ale o 300 m dalej do polskiej. Równocześnie prosiłem 
o zdjęcie polskiej placówki. Już na drugi dzień na Facebooku 
pojawiło się zdjęcie. Zaskoczyło mnie, że na dole tego zdję-

cia zostało napisane, że chodzi o Forme-
rówke, od roku 1953 Polską Szkołę w Mek-

syku. Ja byłem przekonany, że uczęszczam do placówki w 
Nowym Jorku, a tu naraz wyszło, że chodzi o szkołę w Mek-
syku. Próbowałem wyjaśnić sprawę. W końcu ktoś napisał, 
że od restauracji »Rewenda« do Nowego Jorku prowadziła 
ulica Partyzantska, po lewej stronie tej ulicy był Nowy Jork, 
a po prawej Meksyk. Stąd więc czeska szkoła była w Nowym 
Jorku, natomiast polska w Meksyku.

Jeśli chodzi o nauczycieli, to zgadzam się z panią Jadzią 
Palowską co do trzeciej osoby z lewej strony. W ogóle nie 
kojarzę natomiast nauczycielki Kotulak. Myślalem, że to jest 
nauczycielka Dostalowa. Dyrektorką tej szkoły była od roku 
1955 naucz. Gertruda Gamrotówna”.

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

Tak było...

KRZYŻÓWKA KOMBINOWANA

Wśród autorów poprawnych rozwiązań zostanie rozlosowana 
książka. Rozwiązania prosimy wysyłać na e-mail: info@glos.

live. Termin upływa w środę 10 czerwca. Nagrodę książkową za 
poprawne rozwiązanie krzyżówki z 15 maja otrzymuje Wiktoria 
Anna Folwarczna z Wierzniowic. Autorem dzisiejszego zadania 
jest Jan Kubiczek.

Rozwiązaniem krzyżówki jest dokończenie fraszki Jana Sztaudyngera – polskiego poety, fraszkopisarza, satyryka, 
teoretyka lalkarstwa oraz tłumacza: „Musi mamę kochać tata...”

...tak jest
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POZIOMO:
1. kolej podziemna w mieście
2. mieszkaniec Edynburga
3. wodospad na granicy USA z Ka-

nadą
4. jeden z czterech w pokoju
5. do kupienia w sklepie z konfekcją
6. duży balkon
7. kończy brydża
8. metropolia Kenii
9. rodzaj motocykla, marka
10. zdejmowana część wiecznego 

pióra
11. rzeka w Portugalii
12. rumuński samochód terenowy

13. ROZWIĄZANIE DODATKOWE
14. wodny roztwór koloidalny
15. jednostka długości równa 1/1000 

mikrometra
16. bierze udział w zawodach, szko-

leniu lub wycieczce
17. wieś w powiecie lublinieckim, w 

gminie Kochanowice
18. mieszkaniec państwa z Tehera-

nem
19. krzyżówka dromadera z baktria-

nem
20. partner Barbie lub jednostka 

miary długości w Japonii.

PIONOWO:
wyrazy sześcioliterowe: ANADIA, 
ANONIM, AZYMUT, CAPOTE, 
CRUSOE, DEKADA, KIBICE, 
MATIAS, NABIAŁ, NANKIN, 
OBSZAR, OKSEFT, OPASKA, 
REMICH, ROLNIK, STRZĘP, 
TARNÓW, TETRYK, TOLUEN, 
TURNAU, ŻARGON
wyrazy siedmioliterowe: 
ARMENIA, BUŃCZUK.

Wyrazy trudne lub mniej znane: 
ETZ, HYDROZOL, LUBOCKIE, 
ROBER, TUA.


