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Pomniczki 
na trasie obwodnicy 
PROBLEM: Plany budowy obwodnicy Hawierzowa są obecnie w fazie sporządzania studium techniczno-
ekonomicznego. Na ostatniej sesji Rady Gminy zajmowali się projektem także radni Suchej Górnej. Zwrócili uwagę 
na negatywne strony inwestycji, m.in. na fakt, że budowa zagraża kilku pomniczkom ofi ar Tragedii Żywocickiej.

Danuta Chlup

Przeciwko bud owie wystę-
pują od dłuższego czasu 
aktywiści z Żywocic, któ-

rzy przygotowali nawet petycję. 
Podpisało ją blisko 4,5 tys. osób. 
– Przekazaliśmy ją do Magistratu 
Miasta Hawierzowa i wysłaliśmy 
do wielu miejsc zainteresowa-
nych budową – do Dyrekcji Dróg i 
Autostrad, do Urzędu Wojewódz-
kiego i innych instytucji – poin-
formowała wczoraj naszą gazetę 
Ivana Glacowa ze stowarzyszenia 
obywatelskiego Żywocice Sobie. 

– Prócz kilku uwag natury tech-
nicznej Rada Gminy doszła do 
jednoznacznego wniosku – droga 
ta nie przyniesie korzyści Suchej 
Górnej, jej budowa będzie miała 
dla gminy tylko negatywne skut-
ki – napisał wójt Jan Lipner w 
majowym gminnym „Informato-
rze”. 

Stwierdzenie to zostało także 
umieszczone w ofi cjalnym stano-
wisku Rady Gminy.  

Ciąg dalszy na str. 3

• Wójt Jan Lipner pokazuje prawdopodobną trasę 
przyszłej obwodnicy. • Jeden z zagrożonych pomniczków. Fot. DANUTA CHLUP

Odszedł 
Bronisław Liberda
Z wielkim smutkiem przyję-

liśmy wiadomość o śmierci 
Bronisława Liberdy. Malarz, gra-
fi k, ilustrator, scenograf, muzyk i 
kompozytor odszedł w niedzielę 31 
maja. Jego rysunki przez wiele lat 
pojawiały się na łamach naszej ga-
zety. Miał 82 lata.

Bronisław Liberda przyszedł na 
świat w Trzyńcu 28 sierpnia 1937 
roku. Większość życia spędził w 
Czeskim Cieszynie. Tam też  przez 
dwadzieścia lat był kierownikiem 

Teatru Lalek „Bajka”, działającego 
przy Zarządzie Głównym PZKO. 
Pracował też jako nauczyciel w Gu-
tach i Trzyńcu. Jego opracowania 
muzyczne można było usłyszeć w 
programach i słuchowiskach ra-
diowych ostrawskiej rozgłośni Cze-
skiego Radia. 

Rysunki satyryczne – z których 
był najbardziej znany – zaczął 
tworzyć w latach 60. ubiegłego 
wieku w „Zwrocie” . Ilustrował dla 
ostrawskiego wydawnictwa Profi l, 

jego prace pojawiały się w zaolziań-
skich czasopismach dla dzieci.

  W 1989 roku otrzymał nagrodę 
na Festiwalu Twórczości Animo-
wanej w Czeskich Budziejowicach 
za wieczorynki dla Telewizji Cze-
skiej. Przed rokiem w wydawnic-
twie „Beskidy” ukazała się publi-
kacja „Kością w gardło. Rysunki 
satyryczne Bronisława Liberdy”. 

Bronisława Liberdę będziemy 
wspominali w najbliższych wyda-
niach „Głosu”.  (szb) Rys. BRONISŁAW LIBERDA 
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Tomasz Starzyk,
rzecznik Bisnode Polska, w „Rzeczpospolitej”

CYTAT NA DZIŚ

•••
Na handlowym boomie zyskiwali nie 

tylko ci, którzy byli obecni online już 

przed pandemią. Do końca kwietnia liczba 

e-sklepów w Polsce wzrosła niemal o 1,7 tys. 

Oznacza to, że ich liczba przekracza już 

40 tysięcy

W I A D O M O Ś C I

W OBIEKTYWIE »GŁOSU«...

Znikła złota biżuteria...
Starsza kobieta w Hawierzowie 

padła ofi arą oszustki podającej 
się za kontrolerkę wody, gazu i 
elektryczności. Do sprytnego oszu-
stwa doszło w ubiegłym tygodniu. 
Nieznana kobieta pojawiła się przed 
drzwiami mieszkania i przekonywała, 
że jest „kontrolerką” wody, gazu oraz 
prądu. Nie okazała jednak żadnych 
dokumentów. Łatwowierna starsza 
pani wpuściła ją do mieszkania i 
zaprowadziła do kuchni. Tam oszust-

ka zasypała właścicielkę lokalu pyta-
niami, a dodatkowo, by przedłużyć 
wizytę, zaczęła „sprawdzać” rury i 
wypuszczać wodę. Zdaniem śled-
czych w tym samym czasie, korzy-
stając z faktu, że drzwi wejściowe 
nie były zamknięte ani pilnowane, 
do mieszkania dostała się inna nie-
znana osoba. W efekcie po wyjściu 
„kontrolerki” seniorka odkryła, że 
znikła złota biżuteria o wartości 28 
tys. koron.

Policja apeluje do wszystkich, by 
nie wpuszczać obcych do miesz-
kań. Przypomina przy tym, że o 
kontroli instalacji gazowej, wodnej 
czy elektrycznej dostawcy są zo-
bowiązani wcześniej powiadomić, 
natomiast pracownicy muszą 
posiadać stosowne dokumenty i 
identyfi katory. O próbach wszel-
kich nietypowych „kontroli” należy 
więc niezwłocznie poinformować 
mundurowych.  (wik)

W SKRÓCIE...

Jednym z najważniejszych pojęć w kontekście pandemii korona-
wirusa, a właściwie jej wygasania, jest współczynnik reprodukcji 

wirusa. W Republice Czeskiej już dawno spadł poniżej 1, w Polsce w 
wielu województwach także, gorzej na Śląsku, gdzie wykrywane są ko-
lejne ogniska w kopalniach. Oznacza to w skrócie tyle, że jeden chory 
nie jest w stanie zarazić nawet jednej osoby. Czyli jest może nie ideal-
nie, ale na pewno lepiej niż jeszcze miesiąc, dwa miesiące temu.
O ile jednak koronawirus daje nam ostatnio trochę odpocząć, nowa 
pandemia panoszy się na całego w sieci. Tam współczynnik reproduk-
cji wynosi nawet... 10. Kilka dni temu „zahaczył” mnie na Facebooku 
mój redakcyjny kolega, Janusz Bittmar. Codziennie przez 10 dni mu-
siał wskazać płytę, która go ukształtowała i jednocześnie wskazać 10 
osób, które zrobią to samo. Przyznaję, dałem się wciągnąć. Wrzuciłem 
pierwszą płytę Starego Dobrego Małżeństwa i... wysiadłem z tego 
pociągu. Doszedłem do wniosku, że wszelkiego rodzaju „łańcuszki 
szczęścia” nie dla mnie. Jak ktoś chce się bawić, nie ma sprawy. Jak 
mówi moja żona, „nie mój cyrk, nie moje małpy”.
W przypadku „łańcuszków szczęścia” możliwości są nieograniczone. 
Dziś na Facebooku trzeba pokazać okładkę ulubionej płyty, książki 
czy serialu, jutro być może pięć drzew, które wpływają na mnie koją-
co, za miesiąc 10 potraw, po których mój żołądek jest pełny, a pewne-
go dnia może ktoś wpadnie na pomysł, żeby pochwalić się zdjęciami 
naszych byłych partnerów. A na koniec perełka: dlaczego nie urządzić 
pokazu kart płatniczych? Na przykład z hasłem: wskaż 10 transakcji, 
które wstrząsnęły twoim portfelem w ostatnim dziesięcioleciu.
Tak samo nie mogę już słuchać kolejnych piosenek na nutę rapu, w 
ramach akcji #Hot16Challenge2. Chodzi o materiały wideo, w których 
różne osoby wykonują tak zwaną „szesnastkę”. Musi to być 16 wer-
sów pod dowolny podkład muzyczny najczęściej spotykany wśród 
utworów hip-hopowych, a żeby „wirus” mógł się szerzyć dalej, trzeba 
nominować kolejnych wykonawców. Celem akcji jest zbiórka na pol-
skie szpitale. Czy nie prościej byłoby po prostu przelać kasę, niż kom-
promitować się na wizji – oprócz naprawdę udanych wykonów, jest 
mnóstwo zwykłej amatorszczyzny. Już sam prezydent Andrzej Duda, 
który jako jeden z pierwszych włączył się do akcji, dał nam przykład, 
jak... rapować nie mamy.  

NASZ »GŁOS«

Tomasz Wolff 
wolff @glos.live

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

BOGUMIN
Miasto przygotowuje na 
wakacje atrakcyjną nowość. 
Będzie nią labirynt z żywych 
drzew, drewniane zamczy-
sko oraz prowadzący do 
niego oświetlony chodnik. 
Inwestycja, która pochło-
nie 2 mln koron, powstaje 
w strefi e wypoczynkowej 
w centrum miasta, tuż za 
parkiem im. P. Bezruča 
niedaleko parku wodnego 
i hali sportowej. Zarówno 
żywy labirynt, jak i drewnia-
ne zamczysko z jego atrak-
cjami, a także zjeżdżalnia, 
schodki czy taras widokowy, 
będą przeznaczone głównie 
dla rodzin z dziećmi powy-
żej trzeciego roku życia. 
Górna granica wieku... nie 
jest określona. (sch)

CZESKI CIESZYN
Biblioteka Miejska przy ul. 
Havlíčka wraca po przerwie 
spowodowanej pandemią 
koronawirusa do realizacji 
projektu „Zabierz mnie do 
domu”. Chodzi o kiermasz 
książek, które z różnych 
względów nie weszły w 
skład bibliotecznego księgo-
zbioru. Wydarzenie odbywa 
się cyklicznie, zawsze w 
pierwszą sobotę miesiąca. 

Swoją 
premierę 
miało w paź-
dzierniku. W najbliższą 
sobotę w godz. 8.00-
12.00 można ponownie 
przyjść i wybrać książki 
dla siebie i swoich bli-
skich. Wszystkie ofero-
wane tytuły są za darmo.
 (sch) 

TRZYNIEC 
Pomimo trudnej sytuacji 
epidemiologicznej Szpita-
lowi Trzyniec udało się w 
połowie ub. miesiąca otwo-
rzyć nowy oddział długo-
terminowej opieki poza-
biegowej. Jest on przezna-
czony dla tych pacjentów, u 
których została postawiona 
diagnoza, ich stan zdrowia 
jest stabilny, niemniej jed-
nak wymaga dalszej opieki 
i rehabilitacji prowadzącej 
do większej samodzielności 
i radzenia sobie z podsta-
wowymi umiejętnościami. 
Chorzy są kierowani na 
nowy oddział przez lekarzy 
oddziałów opieki doraźnej. 
Celem pozabiegowej opieki 
długoterminowej jest przy-

gotowanie pacjentów do 
powrotu do życia w środo-
wisku domowym.  (sch) 

WĘDRYNIA
Kilka podtopionych piwnic 
domów jednorodzinnych 
oraz straty na polach i 
w ogrodach wyrządziła 
ogromna ulewa, która w 
czwartek wieczorem nawie-
dziła wioskę i nie dawała 
spokoju przez prawie dwie 
godziny. Problem polegał 
na tym, że dopływy potoku 
Wędryńka wezbrały na 
zamieszkanych terenach. W 
wypompowywanie wody 
zaangażowali się zarówno 
profesjonalni strażacy, jak i 
miejscowi ochotnicy.
 (sch)

WĘDRYNIA

BOGUMIN

CZESKI CIESZYN

wtorek

środa

czwartek

dzień: 14 do 6 ºC 
noc: 11 do 9 ºC 
wiatr: 3-6 m/s

dzień: 15 do 18 ºC 
noc: 10 do 8 ºC 
wiatr: 1-3 m/s

dzień: 19 do 22 ºC 
noc: 12 do 10 ºC 
wiatr: 1-2 m/s

DZIŚ...
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Imieniny obchodzą: 
Eugeniusz, Marianna, 
Marzanna
Wschód słońca: 4.42
Zachód słońca: 20.45
Do końca roku: 212 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Bez Krawata
Przysłowia: 
„Święty Eugenii, pogodę 
w czerwcu odmieni”

JUTRO...
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Imieniny obchodzą: 
Kewin, Leszek
Wschód słońca: 4.41
Zachód słońca: 20.46
Do końca roku: 211 dni
(Nie)typowe święta:
Światowy Dzień Roweru
Przysłowia: 
„Czerwiec po 
deszczowym maju, często 
dżdżysty w naszym kraju”

POJUTRZE...
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Imieniny obchodzą: 
Franciszek, Karol
Wschód słońca: 4.40
Zachód słońca: 20.47
Do końca roku: 210 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Drukarza
Przysłowia: 
„Czerwiec gdy zagrzmi, 
gdzie zorze zachodzą, 
ryby się obfi cie urodzą”

POGODA

TRZYNIEC

• Obfi te weekendowe opady w Beskidach przełożyły się m.in. na ponie-
działkowy stan Ostrawicy w centrum Ostrawy. Fot. JANUSZ BITTMAR

258
centymetrów – taką wysokość miała Olza w Czeskim Cieszynie w niedzielę 
o godzinie 13.00. Do osiągnięcia pierwszego stopnia zagrożenia powodziowego 
brakowało jednak jeszcze ponad 20 centymetrów. Ulewne deszcze, które pada-
ły w naszym regionie przez całą niedzielę, sprawiły, że dwanaście godzin póź-
niej, w poniedziałek o godz. 1.00, w Wierzniowicach Olza miała już ponad trzy 
metry wysokości (317 cm). Do osiągnięcia pierwszego stanu ostrzegawczego 
nadal brakowało jej jednak ponad pół metra.  (wik)

Natalia Sikora 
z Polskiego 
Gimnazjum im. 
Juliusza Słowackiego 
w Czeskim Cieszynie 
zdobyła 1. miejsce 
w Ogólnopolskim 
Konkursie na Gadkę 
organizowanym 
już po raz piąty 
przez Uniwersytet 
Jagielloński w 
Krakowie. Zwycięski 
występ można 
zobaczyć na naszej 
stronie internetowej 
www.glos.live.

Szymon Brandys Konkurs organizuje Sekcja Dia-
lektologii i Socjolingwistyki 
UJ. Tegoroczna edycja – z 

• Natalia Sikora ma powody do zado-
wolenia. Fot. ARC

Pomniczki na 
trasie obwodnicy
Dokończenie ze str. 1

– Rozumiemy, że obwodnica jest 
potrzebna, każde duże miasto jej 
potrzebuje – powiedział wójt w 
rozmowie z „Głosem”. – Ale chce-
my, aby negatywne wpływy zostały 
ograniczone do minimum. Wysła-
liśmy projektantowi nasze stano-
wisko. Jest w nim kilka naszych 
zastrzeżeń, które radni przyjęli jed-
nomyślnie. 

Samorządowcy są przeciwni 
temu, aby droga od węzła w Suchej 
Górnej po węzeł w Żywocicach mia-
ła cztery pasy ruchu, kiedy tym-
czasem pozostałe jej odcinki będą 
dwupasmowe. Żądają, aby już w tej 
fazie przygotowań uwzględniono 
w projekcie ekrany akustyczne. Nie 
chcą ponadto, aby suski węzeł słu-
żył w przyszłości do połączenia ob-
wodnicy Hawierzowa z autostradą 
w Boguminie, co sprowadziłoby na 
nową drogę tiry zmierzające z Gór-
nego Śląska na Słowację. Domagają 
się, aby ingerencja w Wielki (Ży-
wocicki) Las była minimalna oraz 
aby pamiętano o ochronie znajdu-
jących się w lesie pomniczków Tra-
gedii Żywocickiej. 

Na zagrożenie pomniczków 
zwrócił uwagę już na poprzedniej 
sesji radny Marian Weiser. Przy-
gotował materiał dotyczący ich 
rozmieszczenia w terenie. Przy-
pomnijmy, że chodzi o kamienne 
stele, upamiętniające 36 ofi ar (w 
większości polskich) mordu hitle-
rowskiego w sierpniu 1944 roku. 
Pomniczki stoją w miejscach, 
gdzie poszczególne osoby zostały 
zastrzelone. W sumie jest ich 26, 
rozsiane są po Żywocicach i Suchej 
Górnej. 

– Sześć pomniczków leży w kata-
strze Suchej Górnej. Pięciu z nich 
– tym, które znajdują się w lesie, 
budowa może zagrażać – ostrzegł 
Weiser. – Kolejne zagrożone po-
mniczki stoją już na terenie Żywo-
cic, czyli miasta Hawierzowa. W 
dotychczasowej dokumentacji nie 
ma nawet wzmianki o tym, co się 
z nimi stanie. Wspominany jest je-
dynie budynek Muzeum Tragedii 

Żywocickiej ze wspólnym grobem 
i pomnikiem ofi ar, którego jednak 
budowa nie będzie bezpośrednio 
dotyczyła. 

Weiser dodał, że to wszystko 
wiąże się z ochroną lasu, który jest 
obecnie dość ważnym terenem re-
kreacyjnym nie tylko dla suszan, 
ale też hawierzowian. Tak samo 
zagrożona będzie stadnina koni, 
ponieważ trasa obwodnicy ma pro-
wadzić przez tereny, gdzie obecnie 
rozciągają się pastwiska. 

– W planie jest przejazd 11 tys. 
pojazdów w ciągu dnia, to będzie 
miało wpływ na poziom hałasu 
oraz życie mieszkańców, którzy w 
ostatnich latach pobudowali domy 
w tych okolicach, uważanych za 
oazę spokoju – dodał radny. 

Bogusław Niemiec, wiceprezy-
dent Hawierzowa odpowiedzialny 
za inwestycje, przyznał, że o po-
mniczkach dowiedział się dopiero 
od górnosuszan. 

– Zwróciłem na to uwagę projek-
tantowi, który jednak odpowiedział, 
że takie szczegóły nie są kwestią 
studium techniczno-ekonomiczne-
go. Te sprawy będą rozwiązywane 
dopiero w jednej z kolejnych faz, w 
procesie ustalania warunków za-
budowy. Jeszcze wcześniej będzie 
przebiegała EIA – analiza wpływów 
na środowisko naturalne, która wie-
le może zmienić – powiedział na-
szej gazecie Niemiec. 

Budowa obwodnicy leży w in-
teresie Hawierzowa, ale jest in-
westycją państwową, realizowaną 
przez Dyrekcję Dróg i Autostrad. 
Władze miasta nie są inwestorem, 
niemniej wiceprezydent zapewnia, 
że będzie pamiętał o konieczności 
rozwiązania sprawy pomniczków. 
Faktem pozostaje, że jeżeli stele 
trzeba będzie przenieść w inne 
miejsce, nie będą już pełniły ta-
kiej funkcji jak obecnie, kiedy są 
nie tylko wyrazem hołdu dla pole-
głych, ale też pomagają zachować 
w pamięci dokładne miejsca, w 
których 6 sierpnia 1944 roku padły 
śmiertelne strzały.  (dc)

Nagrodzona   gadka

uwagi na panujące obostrzenia w 
związku z pandemią koronawiru-
sa – miała swoją wirtualną odsło-

nę. Pierwotnie zmagania konkur-
sowe miały się odbyć na żywo w 
Krakowie 12 marca. Dialektolodzy 

w obliczu pandemii nie zrezygno-
wali mimo wszystko z konkursu, 
podjęli wirtualne wyzwanie i w 
ubiegłym tygodniu jury wyłoniło 
laureatów na podstawie nagrań 
autoprezentacji nadesłanych 
przez uczestników konkursu. 

W kategorii młodzieżowej naj-
wyżej oceniono „gadkę” czesko-
cieszyńskiej gimnazjalistki Nata-
lii Sikory pochodzącej z Łomnej 
Dolnej.

– Do konkursu nadesłano 57 
zgłoszeń, ale do ścisłego fi nału 
dostało się 18. Dzięki nadesłanym 
zgłoszeniom poznaliśmy wiele cie-
kawych legend , podań ludowych 
i opowieści. Bardzo dziękujemy 
wam za to, że pielęgnujecie swoje 
tradycje ludowe oraz tożsamość  – 
powiedziała koordynatorka kon-
kursu, Monika Brytan.

– Temat tegorocznej gadki, czy-
li „Co nas straszyło”, był na tyle 
ciekawy, że otrzymaliśmy bardzo 
dużo zgłoszeń. Wszystkie były 
bardzo interesujące i na wysokim 
poziomie. Miejmy nadzieję, że 
spotkamy się za rok już w gmachu 
polonistyki i bez koronawirusa – 
stwierdził w nagraniu na profi lu 
Sekcji Dialektologii i Socjolingwi-
styki KNJS UJ jeden z jurorów – dr 
hab. Maciej Rak, prof. UJ.  

Nie będą oszczędzać 
na językach mniejszości
Trwają przygotowania do ogło-

szenia konkursu dotacyjnego 
w ramach programu „Wsparcie 
wdrażania Europejskiej Karty Ję-
zyków Regionalnych lub Mniejszo-
ściowych na rok 2021” (Podpora 
implementace Evropské charty re-
gionálních či menšinových jazyků 
pro rok 2021).

– Poinformowano nas o tym na 
majowym posiedzeniu Wojewódz-
kiego Komitetu ds. Mniejszości 
Narodowych. Warto zwrócić uwa-
gę na ten program dotacyjny, po-
nieważ w czasach oszczędności 
jako jeden z niewielu nadal będzie 
oferował znaczące środki fi nanso-
we – stwierdza Tomasz Pustówka, 
jeden z członków Wojewódzkiego 
Komitetu ds. Mniejszości Narodo-
wych.

Informuje on jednocześnie, że 
dotacjodawca proponuje zorga-

nizowanie spotkania roboczego 
w Ostrawie, na którym zostaną 
przedstawione szczegóły progra-
mu, a specjaliści doradzą, jak napi-
sać wnioski. – To robocze spotka-
nie odbędzie się prawdopodobnie 
w sierpniu. Do tej pory zgłosiły się 
do mnie trzy zainteresowane oso-
by. Liczę, że będzie ich więcej – do-
daje Pustówka. 

Zainteresowani mogą się kon-
taktować w tej sprawie pod ad-
resem internetowym tompust@
gmail.com. Znany cieszyński 
prawnik zastrzega jednak, że jest 
jedynie pośrednikiem. – Nie nale-
żę do organizatorów tego spotka-
nia, choć jako członek Komitetu 
ds. Mniejszości Narodowych mogę 
pewne informacje przekazać dalej 
– tłumaczy.

Tymczasem w maju Rada Rządu 
opublikowała wyniki konkursu w 

programie „Wspierania wdrażania 
Europejskiej Karty Języków Re-
gionalnych lub Mniejszościowych 
na 2020 r.”. W tegorocznej edy-
cji konkursu złożono ogółem 17 
wniosków dotacyjnych, z czego 13 
przedsięwzięć otrzymało pienią-
dze, a cztery zostały odrzucone. 
Wśród benefi cjentów jak zwykle 
znalazła się także mniejszość pol-
ska w RC. I tak Szkoła Podstawowa 
i Przedszkole z Polskim Językiem 
Nauczania im. Jana Kubisza w 
Gnojniku otrzymały 62 tys. koron 
na organizację XIX edycji Konkur-
su Recytatorskiego im. Jana Ku-
bisza. Natomiast Polski Związek 
Kulturalno-Oświatowy w RC może 
liczyć na 34 220 koron. Przyznane 
pieniądze pozwolą na przeprowa-
dzenie wykładów Międzygenera-
cyjnego Uniwersytetu Regionalne-
go.  (wik)

Drodzy Czytelnicy
W tym tygodniu redakcja będzie czynna trzy dni: we wtorek, 
czwartek i piątek. Zapraszamy w godzinach 9.00-14.00. Jedno-
cześnie przypominamy, że można się z nami także kontaktować 
telefonicznie (775 700 897) oraz mailowo (info@glos.live).
 Redakcja
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Pozostał w naszych sercach
Na imię miał Karol, na nazwisko Wojtyła. Urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. To o nim jest wystawa, 
którą od tygodnia można zwiedzać w Kongresie Polaków w Czeskim Cieszynie pt. „Święty Jan Paweł II”.

Beata Schönwald

Ekspozycja jest dwujęzycz-
na, ponieważ od niedzieli 
7 czerwca będzie prezen-

towana również w czeskocieszyń-
skiej parafi i. Skupia ona nie tylko 
Polaków, ale także Czechów, a sam 
Ojciec Święty miał zwyczaj zwra-
cania się do ludzi w ich językach 
narodowych – wyjaśnia Marian 
Steff ek, który przygotował wysta-
wę z ramienia Ośrodka Dokumen-
tacyjnego Kongresu Polaków. – Ma-
teriał zacząłem zbierać od połowy 
ub. roku, ponieważ wiedziałem, 
że w maju przypada setna roczni-
ca urodzin polskiego papieża. Nie 
wiedziałem natomiast, że również 
zostanie ogłoszony Rok Jana Paw-
ła II, chociaż to też było do prze-
widzenia – przyznaje historyk. Do 
współpracy zaprosił Jadwigę Fra-
nek z Czeskiego Cieszyna. –  Pan 
Marian zwrócił się do mnie z py-
taniem, czy ta wystawa mogłaby 
się znaleźć również w naszym 
kościele, podobnie jak w swoim 
czasie okolicznościowe ekspozycje 
pn. „Papież i dzieci”, „Papież Mi-
sjonarz”, „Zostanie w naszych ser-
cach” i kilka innych. Za zgodą księ-
dza proboszcza ustaliliśmy termin 
wernisażu na niedzielę 17 maja. Z 
powodu pandemii koronawirusa 
musieliśmy go jednak przesunąć 
dopiero na czerwiec – precyzuje 
czeskocieszyńska parafi anka.

Nikt co prawda nie prowadzi 
takich statystyk, niemniej jednak 
Jadwiga Franek jest na Zaolziu 
chyba jedną z niewielu osób, któ-

rym udało się spotkać z Janem 
Pawłem II prawie dziesięć razy. Po 
raz pierwszy było to na Welehra-
dzie w kwietniu 1990 roku, kiedy 
papież zaraz po obaleniu komuny 
odwiedził Czechosłowację. Rok 
później razem z mężem zorganizo-
wała pieszą pielgrzymkę z Zaolzia 
na VI Światowe Dni Młodzieży z 
Janem Pawłem II w Częstochowie. 
Potem były pielgrzymki do Rzymu, 
spotkania w papieżem w Ołomuń-
cu i wielu innych miastach. – Naj-
bardziej osobisty charakter miało 
spotkanie w 2000 roku, co zostało 
zresztą udokumentowane na jed-
nym z przedstawianych tu zdjęć. 
Siedzę na nim tuż obok papieża, 
rozmawiamy z sobą, a ja trzymam 
go za rękę – wspomina. – W jego 
obecności panowała przepiękna 
atmosfera, promieniowała z niego 
ogromna życzliwość, widziałam w 
nim swojego drugiego tatusia. Nie-
samowicie działał też na mnie fakt, 
że z każdym człowiekiem starał się 
rozmawiać w jego języku. Wizytę 
w każdym kraju rozpoczynał od 
pocałunku ziemi, na której wylą-
dował. To był przykład niezwykłej 
pokory. Kochałam go na odległość i 
bardzo chciałam być w jego blisko-
ści – podkreśla Jadwiga Franek.

Takich zdjęć dokumentujących 
związki Zaolziaków z Janem Paw-
łem II jest na wystawie więcej. Jest 
fotografi a ze spotkania ówczesne-
go prezesa ZG PZKO, Władysława 
Młynka, z papieżem, są zdjęcia z 
udziału Zaolziaków w kanonizacji 
błogosławionych Jana Sarkandra 
i Zdzisławy z Lemberku, ze mszy 
świętej, która została odprawiona 

w Lasku Miejskim w Jabłonkowie 
w kilka dni po śmierci papieża czy 
wreszcie z udziału jabłonkowian w 
pogrzebie Ojca Świętego w Watyka-
nie. – Na wystawie starałem się nie 
tylko przedstawić drogę życiową 
Jana Pawła II, jego wyjątkowo długi 
pontyfi kat, podróże apostolskie po 
całym świecie oraz osiem pielgrzy-
mek do Ojczyzny, ale także związane 
z nim pamiątki, które znajdują się w 
domach wielu Zaolziaków. Oprócz 
zdjęć są to broszurki wydane przez 

organizatorów zaolziańskich piel-
grzymek do Watykanu, miejscówki 
ze spotkań z papieżem czy kolekcja 
znaczków papieskich Władysława 
Kristena z Czeskiego Cieszyna-Mo-
stów – wymienia Steff ek.

Na pochodzące z całego świata 
znaczki z wizerunkiem Jana Pawła 
II poświęcił całe dwa panele. 

Osobne miejsce na wystawie zaj-
mują książki Jana Pawła II i o nim. 
Te zresztą też pochodzą z naszych 
zbiorów, jako że stanowią część 

księgozbiorów Jadwigi Franek i 
Władysława Kristena. W pięciu 
gablotach można zauważyć wiele 
mniej lub bardziej znanych tytu-
łów. – Gdybym miała polecić któreś 
z nich, to na pewno byłyby to „104 
pielgrzymki świata”, książka z foto-
grafem papieża, Arturo Mari, i jego 
pięknymi zdjęciami, oraz „Tryptyk 
rzymski” Jana Pawła II, w którym 
każdy może znaleźć coś dla siebie 
– dodaje współautorka wystawy. 

● Jadwiga Franek pokazuje zdjęcie z pielgrzymki czeskocieszyńskiej parafi i do Rzymu. Fot. BEATA SCHÖNWALD

Na ukochaną dla Kantora Równicę
Grupa mieszkańców Ustronia 

w nietypowy sposób zamierza 
upamiętnić przypadające w tym 
roku 110. urodziny Adolfa „Bolko” 
Kantora. – Wyzwanie jest proste: 
110 wejść na Równicę na 110. uro-
dziny „Bolko” Kantora. Mam na-
dzieję, że granica zostanie szybko 
otwarta i do akcji będzie mógł do-
łączyć każdy – stwierdza Andrzej 
Drobik, znany cieszyński dzienni-
karz i zarazem pomysłodawca pro-
jektu.

Adolf Kantor urodził się 15 sierp-
nia 1910 r. w Suchej Górnej (zmarł 
3 września 1992 r. w Ustroniu). W 
latach 30. XX wieku był dziewię-
ciokrotnie mistrzem Polski wagi 
półciężkiej w boksie. W czasie woj-
ny został dwukrotnie odznaczony 
Krzyżem Walecznych, walczył też 
w bitwie pod Monte Casino. Wrócił 
do Polski i zaczął organizować ży-
cie sportowe po obu stronach Olzy. 
Inicjował wydarzenia sportowe, 
rajdy górskie, mecze. Fundował 
dyplomy i puchary. W podeszłym 
wieku poświęcił się turystyce gór-
skiej. Na Równicy, Baraniej Górze 
i Kozubowej organizował biegi 
przełajowe, wyścigi kolarskie, za-
wody narciarskie, konkursy prze-
ciągania liny czy podnoszenia 
ciężarów. W 30. rocznicę bitwy o 
Monte Cassino ustawił na Równi-
cy pamiątkowy krzyż, który Służ-

ba Bezpieczeństwa szybko roze-
brała.

– Równica była jego ukochaną 
górą, dlatego idąc tam ostatnio, po-
myślałem, że to nie czas na wielkie 
czyny. Warto za to wymyślić ak-
cję, która upamiętniłaby „Bolko” 
Kantora, a przy okazji przyczyniła 
się do czegoś dobrego – przyznaje 
Drobik.

Podczas wycieczki warto zrobić 
sobie zdjęcie, które następnie należy 
przesłać na adres: andrzejdrobik@
gmail.com. Nadesłane fotografi e 
stworzą niezwykłą galerię, która upa-
miętni nietuzinkową postać „Bolko” 
Kantora. – Równicę można „zdoby-
wać” wiele razy. Policzymy każde 
wejście. A może uda się zachęcić do 
tego 110 osób – zastanawia się An-

drzej Drobik i dodaje, że na wyciecz-
kę warto zabrać ze sobą worek na 
śmieci. – „Bolko” Kantor nienawidził 
śmieci, często tropił ludzi, którzy 
podrzucają je do lasów. Dziś śmieci 
są wszędzie, więc zbierzmy je i znie-
śmy na dół. To mała rzecz, ale robi 
różnicę. I „Bolko” Kantor właśnie tak 
działał. Małymi czynami, które robi-
ły różnicę – stwierdza.  (wik)

• Mieszkańcy Ustronia pamiętają o „Bolko” Kantorze. Poświęcony mu wielki mural, autorstwa Dariusza Paczkowskie-
go, powstał na ścianie sali gimnastycznej tamtejszej Szkoły Podstawowej nr 1. 
Fot. ARC Dariusza Paczkowskiego/3fala.art.pl

TKB w sieci
Tegoroczny, 57. Tydzień Kultury Be-
skidzkiej odbędzie się w zgoła innej 
formule niż jego poprzednie edycje. Z 
powodu obostrzeń, które nadal trwają 
w związku z pandemią koronawirusa, 
impreza została przeniesiona głównie 
do internetu. Uczestniczące w wy-
darzeniu estrady, zwłaszcza w Wiśle, 
Szczyrku i Żywcu, dopuszczają jednak 
możliwość przeprowadzenia niektó-
rych imprez również na żywo. W jakim 
zakresie uda się to zrobić, będzie zale-
żało od aktualnej na przełomie lipca i 
sierpnia sytuacji epidemiologicznej. 
Co natomiast nie powinno już ulec 
zmianie, to plany związane z interneto-
wym przebiegiem tegorocznego TKB. 
– Przez 9 dni (25 lipca do 2 sierpnia) 
można będzie oglądać na profi lu TKB 
na Facebooku albo kanale YouTube 
rozmaite materiały fi lmowe, również 
transmitowane na żywo. Planowane 
są liczne koncerty, zarówno zupełnie 
nowe, jak i archiwalne, warsztaty, 
pokaz strojów, reportaże, gotowanie 
na polanie oraz wywiady z ludźmi TKB. 
Można spodziewać się wielu ciekawo-
stek, które m.in. ukazują festi walowe 
kulisy. Swoje fi lmowe propozycje przy-
gotowują obecnie również poszczegól-
ne estrady TKB. Odwiedzimy Wisłę, 
Szczyrk, Żywiec, Maków Podhalański, 
Oświęcim, Jabłonków, Ujsoły i Istebną. 
Spotkamy się też z laureatami Festi wa-
lu Folkloru Górali Polskich z ostatnich 
lat – informuje Regionalny Ośrodek 
Kultury w Bielsku-Białej, główny orga-
nizator tego wydarzenia. (sch)

Lekcje czy konsultacje?
Przyszły poniedziałek będzie dniem kolejnego etapu „przywracania normalności” w szkołach. Od 8 czerwca mogą 
się odbywać zajęcia dla uczniów drugiego stopnia szkół podstawowych, uczniów szkół średnich oraz studentów 
wyższych szkół zawodowych. Oczywiście na ściśle określonych przez ministerstwo zasadach.

Danuta Chlup

Już od 11 maja trwały przy-
gotowania uczniów klas 
dziewiątych do egzaminów 

wstępnych oraz maturzystów do 
egzaminów dojrzałości. 25 maja 
wróciły do ławek szkolnych dzieci 
z młodszych klas podstawówek. 
Ale nie wszystkie, w niektórych 
szkołach tylko połowa. Zajęcia 
edukacyjne odbywają się na zasa-
dach dobrowolności, równolegle 
nadal jest prowadzone zdalne na-
uczanie. Podobnie będzie z ucznia-
mi klas 6.-8. 

Przywrócenie zajęć w starszych 
klasach podstawówek i w szkołach 
średnich nie jest obowiązkiem 
szkół, lecz tylko opcją. Nie będzie 
chodziło o codzienne nauczanie, 
jak w przypadku klas I stopnia. 
Ministerstwo Szkolnictwa RC pod-
kreśla w swoich wytycznych, że 
mają to być zajęcia nieregularne, 
odbywające się co jakiś czas, o cha-
rakterze konsultacji oraz lekcji wy-
chowawczych. Jeżeli szkoła nie ma 
po temu warunków lokalowych lub 
personalnych, nie musi ich organi-
zować. Udział uczniów jest dobro-
wolny. Podobnie jak na pierwszym 
stopniu, obowiązuje limit 15 osób w 
grupie. 

W polskich podstawówkach na 
Zaolziu zajęcia te będą zazwyczaj 
organizowane dla każdej z klas 1-2 
razy tygodniowo. W niektórych 
szkołach właśnie wczoraj ustalano, 
jaki będą miały kształt. 

– Dzisiaj wysyłamy listy do ro-
dziców z pytaniem, czy ich dzieci 
będą brały udział w tych zajęciach 
– powiedziała w poniedziałek 
„Głosowi” Urszula Czudek, dyrek-
torka PSP im. H. Sienkiewicza w 
Jabłonkowie. – Nasze możliwości 
lokalowe są ograniczone, dlatego 
będziemy w każdym dniu tygo-
dnia organizowali konsultacje i 
spotkania z wychowawcą dla jed-
nej z klas. To znaczy, że każda kla-
sa miałaby mieć cztery takie spo-
tkania do końca roku szkolnego. 
Zależy nam, aby uczniowie spotka-
li się z wychowawcą nie tylko on-
-line, ale też fi zycznie. Konsultacje 
z nauczycielami poszczególnych 
przedmiotów będą miały albo cha-
rakter grupowy, albo indywidual-
ny – to wszystko będzie zależało 
od potrzeb. 

Dyrektorka dodała, że ze wzglę-
du na liczebność klas być może nie-
które będą musiały być dzielone na 
dwie grupy, aby został dotrzymany 
15-osobowy limit. 

Również polskie szkoły w Cze-
skim Cieszynie i w Hawierzowie-
-Błędowicach będą prowadziły za-
jęcia dla poszczególnych klas raz w 
tygodniu. – Będziemy się koncen-
trowali na najważniejszych przed-
miotach, czyli języku polskim, 
czeskim i matematyce. Każda klasa 
będzie miała w danym dniu cztery 
lekcje, podobnie jak jest na pierw-
szym stopniu. Z ankiety, którą już 
wcześniej przeprowadziłem, wyni-
ka, że ok. 70-80 proc. uczniów po-
winno wrócić na zajęcia – powie-

dział Tomasz Labudek, dyrektor 
błędowickiej placówki. 

Także w PSP im. G. Przeczka w 
Trzyńcu będą się odbywały zajęcia 
edukacyjne dla klas 6.-8. – Ucznio-
wie będą uczęszczać do szkoły 
maksymalnie dwa razy w tygodniu 
na dwa składające się z dwóch blo-
ków lekcje – blok z wychowawcą i 
blok konsultacyjny z matematyki, 
języka czeskiego, języka polskiego 
czy też chemii w klasie VIII. Przez 
pozostałe dni w tygodniu będą 
wykonywać przydzielone zadania 
według nauki on-line w domu – 
poinformowała dyrektor szkoły 
Anna Jeż na stronie internetowej 

placówki. – W klasach 6.-9. mamy 
94 uczniów. Niektóre klasy będzie-
my musieli dzielić na grupy. Mnie 
osobiście bardzo by się podobało, 
aby uczniowie codziennie mogli 
być obecni w szkole, ale ze względu 
na limity i warunki lokalowe to nie 
jest możliwe – powiedziała dyrek-
torka w rozmowie z „Głosem”. 

Anna Jeż zwróciła uwagę na fakt, 
że kombinacja zajęć stacjonarnych 
z kontynuacją nauczania na odle-
głość jest dużym utrudnieniem dla 
pedagogów. To dotyczy nie tylko 
starszych klas, ale też młodszych, 
w których zajęcia odbywają się już 
od ponad tygodnia. 

W PSP im. W. Szymborskiej w 
Wędryni dzisiaj odbędzie się zebra-
nie, na którym zostanie ustalona 
częstotliwość i inne szczegóły zajęć 
dla starszych klas. 

– Na pewno nie będą to takie 
lekcje jak na pierwszym stopniu, 
ale przede wszystkim spotkania 
z wychowawcą oraz konsultacje, 
podczas których nauczyciele będą 
wyjaśniali trudniejsze zagadnienia 
– powiedział wczoraj redakcji dy-
rektor Krzysztof Gąsiorowski. 

W zajęciach w młodszych kla-
sach bierze udział w wędryńskiej 
podstawówce ok. 70 proc. uczniów. 
 

Państwowe matury: późno i pełne emocji
Wczoraj w szkołach średnich w 

RC rozpoczęły się państwowe 
matury. Pierwotnie młodzież mia-
ła je zdawać już na początku maja. 
Pandemia koronawirusa spowodo-
wała jednak, że matury odbywają 
się z  miesięcznym opóźnieniem. 
A także ze szczególną dbałością o 
przestrzeganie zasad higieny.

Pierwszym przedmiotem była 
matematyka. Na rozwiązanie testu 
dydaktycznego uczniowie mieli 
dwie godziny. Jednak również w 
tym roku matura państwowa z ma-
tematyki nie byłą tą opcją, na którą 
decydowała się większość matu-
rzystów. Wręcz przeciwnie. Zain-
teresowanie matematyką w tym 
roku ponownie spadło i maturę z 
„rachunków” zdawał zaledwie co 
piąty zdający. Większość postawi-
ła bowiem na języki obce, głównie 
angielski. Ten postanowiło zda-
wać w ramach matury państwo-
wej aż 76,6 proc. wszystkich tych, 
którzy podchodzili wczoraj po raz 
pierwszy do egzaminu dojrzałości. 
Pozostałe 3,5 proc. wybrało język 
niemiecki, rosyjski, hiszpański 
lub francuski. – W polskiej grupie 
Akademii Handlowej sześć osób 
zdaje maturę z  języka angielskie-
go. Tylko dwie osoby zdecydowały 
się na matematykę – poinformo-
wała „Głos” dyrektor Akademii 
Handlowej w Czeskim Cieszynie, 

Krystyna Bonček. Proporcje mię-
dzy tymi, którzy postanowili pisać 
państwowy test dydaktyczny z ma-
tematyki, a tymi, którzy z  języków 
obcych, nieco inaczej układały się 
w Polskim Gimnazjum im. J. Sło-
wackiego w Czeskim Cieszynie. – 
W części państwowej zdaje 32 osób 
matematykę, z  tym, że jedna oso-
ba podchodzi również do matury 
państwowej z  języka angielskiego. 
W sumie język angielski zdaje więc 
48 naszych maturzystów, a po jed-
nej osobie pisze maturę z  języka 
rosyjskiego i niemieckiego – wyja-
śniła zastępca dyrektora Polskiego 
Gimnazjum w Czeskim Cieszynie, 
Daniela Kulhanek.

Po wczorajszych emocjach zwią-
zanych z  matematyką i językami 
obcymi dziś młodzież zdaje pań-
stwowe matury z języka czeskiego. 
Te są dla wszystkich maturzystów 
szkół średnich w RC obowiązkowe. 
W tym roku jednak z  powodu za-
mknięcia szkół w związku z pande-
mią Ministerstwo Szkolnictwo nie 
wymaga pisania prac stylistycz-
nych jako jednej z  części matur 
państwowych z  języka czeskiego i 
języków obcych. Maturzyści zdają 
więc tylko testy dydaktyczne z tych 
przedmiotów oraz część ustną w 
ramach organizowanych przez 
szkoły matur ustnych. 

Wczorajszemu rozpoczęciu 

państwowych egzaminów ma-
turalnych w naszym regionie to-
warzyszyła większa niż zwykle 
niepewność. W związku z pojawie-
niem się pozytywnego testu na 
obecność koronawirusa u jednego 
z  maturzystów w czeskim gimna-
zjum w Orłowej jedenaścioro jego 
kolegów, którzy spotkali się z  nim 
w czasie konsultacji przedmatu-
ralnych, miało z powodu obowiąz-
kowej kwarantanny nie zostać 
dopuszczonych do matury i zda-
wać egzamin dopiero w terminie 
jesiennym. – Na szczęście dużą 
odwagę wykazały panie z  Woje-
wódzkiej Stacji Sanitarno-Epide-
miologicznej w Ostrawie, które po 

konsultacji z  głównym inspekto-
rem sanitarnym RC podjęły decy-
zję, że uczniowie ci mogą zdawać 
państwowe egzaminy maturalne 
w oddzielnym budynku i że będzie 
ich nadzorowało dwóch nauczycie-
li, którzy z tego samego powodu są 
w kwarantannie – powiedział „Gło-
sowi” wicehetman ds. szkolnictwa 
województwa morawsko-śląskie-
go, Stanisław Folwarczny. Dodał, 
że chociaż fi nał jest dla uczniów 
pomyślny, to trochę zawiodło mi-
nisterstwo, które nie przygotowało 
się na taką sytuację. Zwłaszcza że 
takich przypadków mogło być wię-
cej. – Na szczęście jak na razie ża-
den inny w naszym województwie 
nie wystąpił – potwierdził wicehet-
man.  (sch)

68 036
maturzystów zgłosiło udział w tego-
rocznych egzaminach dojrzałości w 
szkołach średnich na terenie całej RC. 
Jak poinformował Cermat, to mniej 
więcej tyle samo, co rok temu. Oprócz 
nich w obecnym terminie wiosennym 
podchodzi do państwowej matury 
ok. 9200 osób, które zdają zaległy 
egzamin w terminie przeniesionym, 
zastępczym lub poprawkowym. • Poniedziałkowy krajobraz w Polskim 

Gimnazjum w Cz. Cieszynie: rano "mat-
ma", po południu angielski. 
Fot. SZYMON BRANDYS

• Zajęcia odbywają się na ściśle okre-
ślonych zasadach. Fot. NORBERT DĄBKOWSKI
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Didżej musi być trochę psychologiem
POLSKI BIZNES (77)NASZE RODY /14/

Michael Morys-Twarowski Strokoszowie
Didżej to ktoś, kto odtwarza muzykę z 

czarnych płyt winylowych w klubach 
albo na festiwalach. Ja natomiast je-

stem bardziej prezenterem i wodzirejem. W 
tym fachu trzeba się znać nie tylko na aktu-
alnych trendach muzycznych, ale po części 
trzeba być także psychologiem. Dzięki temu 
dobry prowadzący potrafi  wciągnąć do za-
bawy całą salę – mówi Marek Bartnicki z 
Lesznej Dolnej, który od ćwierć wieku w pro-
fesjonalny sposób prezentuje mieszkańcom 
Zaolzia muzykę rozrywkową.

Jego przygoda z tym fachem zaczęła się 
na wieczorku pożegnalnym w ósmej klasie 
szkoły podstawowej. – To był 1990 rok. Pa-
miętam, że wspólnie z kolegą puszczaliśmy 
wtedy przeboje jeszcze z kaset magnetofo-
nowych. Spodobało mi się, dlatego gdy by-
łem w gimnazjum, a Klub Młodych PZKO w 
Nawsiu zaczął organizować słynne dyskote-
ki, dołączyłem do tej grupy. Mnóstwo ludzi  
będzie kojarzyło te zabawy, bo bawiło się na 
nich nawet po kilkaset osób. Można też po-
wiedzieć, że był to początek mojej profesjo-
nalnej kariery – wspomina Marek Bartnicki, 
który ofi cjalnie zarejestrował swą działal-
ność w 1995 r. 

Przez pewien czas towarzyszyli mu jego 
dwaj młodsi bracia. – Teraz znowu jestem 
sam, ale wiem, że gdybym potrzebował za-
stępstwa, mogę na nich liczyć. Nie wiem na-
tomiast, w ilu zabawach brałem do tej pory 
udział. Nie liczę ich, choć średnio w roku ob-
sługuję do 70 imprez. Miałem już klientów, u 
których grałem na weselach, a teraz gram na 
weselach ich dzieci. W ciągu tych lat zauwa-
żyłem, że upodobania ludzi generalnie są 
stale takie same. Zmieniają się może w 20-30 
procentach. Podstawa to zawsze ponadcza-
sowe tzw. złote przeboje, a reszta to aktualne 
hity. Mocno zmienił się za to nasz sprzęt. Ja 
pracowałem jeszcze z taśmami. Nagrywałem 
na nie różne przeboje. Pamiętam też mo-
ment, gdy kupiłem pierwszy odtwarzacz płyt 
kompaktowych. Woziłem wówczas ze sobą 
trzy, cztery walizki płyt CD, żeby być przy-

gotowany na każdą prośbę balowiczów. Te-
raz natomiast człowiek włącza Internet i na 
YouTube albo Spotify ma dostęp praktycznie 
do każdego utworu – mówi Marek Bartnicki.

Mój rozmówca od lat jest znany na całym 
Zaolziu. Regularnie grywa też w Polsce. W 
zeszłym roku pracował na Słowacji, ale jeź-
dzi również po całej Republice Czeskiej. Pod-
kreśla, że aby wytrzymać w tej branży, trzeba 
mieć wielkie wsparcie rodziny. – Wprawdzie 
w ostatnich latach coraz częściej zdarzają się 
zlecenia w ciągu tygodnia, na przykład im-
prezy fi rmowe, wiadomo jednak, że najwię-
cej jest ofert weselnych. A to oznacza pracę 
w weekendy, w dodatku w środku nocy. Żona 
czy partnerka muszą więc być bardzo wyro-
zumiałe – żartuje. – W swej karierze spotka-
łem wielu chłopaków, którzy początkowo 
byli zafascynowani tym zawodem. Kupili 
nowoczesny sprzęt, ale wytrzymali dwa, trzy 
lata i przestało ich to kręcić – dodaje.

Marek Bartnicki tłumaczy też, że w pracy 
didżeja nie wolno się zrażać. – Każda impreza 
jest inna. Na jednej ludzie bawią się bardziej, 
na innej mniej i to jest naturalne. Czasami 
nie jest więc winą didżeja, że zabawa się nie 
klei. Choć warto być również trochę psycho-
logiem. Często obsługuję imprezy ludzi, któ-
rych znam i wiem, co lubią. Ale bywam też 
w miejscach, gdzie nie znam nikogo i muszę 
szybko wydedukować, na co tamtejsi balo-
wicze zareagują i czego lubią słuchać – wy-
jaśnia, dodając, że „specjalną kategorią” są 
wesela. – Zawsze spotykam się wcześniej z 
parą młodą i dokładnie omawiamy przebieg 
imprezy. Ustalamy tzw. playlistę, utwór na 
pierwszy taniec czy taniec z rodzicami. Po 
tej rozmowie domyślam się też, w jakim mu-
zycznym kierunku będzie zmierzać zabawa. 
Oczywiście gram też utwory na życzenie, ale 
w pewnych granicach, bo jak głosi fajnie ha-
sło: „DJ nie jest JUKEBOX-em”.

Marek Bartnicki przekonuje, że zdarzały 
mu się nietypowe zlecenia. – Miałem też róż-
ne przygody, ale generalnie ludzie są z mojej 
pracy zadowoleni. Przypominam sobie, że 

grałem na przykład 
na gorolsko-wło-
skim weselu. To 
była fajna impreza, 
a kończyliśmy ją o 
piątej rano. Na sali 
zostałem ja, pan 
młody, który był 
Włochem, i włoski 
ksiądz. Innym ra-
zem usłyszałem od 
koleżanki, że mam 
zagrać na zwykłym 
weselu, „tylko 
pan młody będzie 
trochę z dalsza”. 
Okazało się, że po-
chodził z Indii… Za-
równo chłopak, jak 
i jego rodzina byli 
Hindusami, grałem 
więc też na weselu 
g o r o l s k o - h i n d u -
skim – wspomina.

Teraz jednak Ma-
rek Bartnicki mu-
siał sobie zrobić 
przymusową prze-
rwę. Didżej zakoń-
czył sezon balowy, 
zagrał w Polsce na jednej imprezie urodzi-
nowej, po czym ogłoszono w kraju stan wy-
jątkowy. – Wiosenny sezon weselno-festyno-
wy przepadł, a ja teraz przesuwam jedynie 
terminy w notatniku. Jestem też ciekaw, jak 
potoczy się sytuacja na granicy, ponieważ 
wielu Zaolziaków urządza imprezy w Pol-
sce. Część osób przeniosła te wydarzenia na 
jesień, część na przyszły rok, a jeszcze inni 
nadal czekają. Wszyscy nie wiedzą jednak, co 
się stanie w najbliższych miesiącach – mówi 
Marek Bartnicki i zdradza, że sam zagra po-
nowie 27 czerwca. – A przymusowy „urlop” 
wykorzystałem z pożytkiem dla domu. Po 
prostu zrealizowałem wiele prac, które od 
dawna planowałem – stwierdza.  (wik)

Kwesti onariusz fi rmowy

Rok założenia: 1995

Branża: muzyczna 

Liczba pracowników: 1

Kontakt: 
Leszna Dolna 161, Trzyniec

Tel. +420 773 885 122

E-mail: bartnicki.m@seznam.cz

www.djmarekbartnicki.com 

Fb: Marek Bartnicki

Instagram: djmarekbartnicki

Strokoszowie są jednym z 
najstarszych trzynieckich 
rodów – mieszkają w tej 

miejscowości co najmniej od 
XVII wieku.

„Elektroniczny Słownik Biogra-
fi czny Śląska Cieszyńskiego” po-
śród kilku tysięcy biogramów osób 
związanych z naszym regionem 
ma tylko jeden poświęcony przed-
stawicielowi tej familii. Chodzi o 
Otmara Strokosza (1919-2008), uro-
dzonego w Trzyńcu działacza nie-
podległościowego, autora książki 
„W Armii Krajowej z Zaolzia przez 
okupowany Lwów do III Rzeczy-
pospolitej”. Niejedna publikacja 
wspomina o tragicznym losie ro-
dziny Strokoszów z Końskiej. Józef 
Strokosz (1879-1944) zginął w nie-
mieckim obozie koncentracyjnym 
Auschwitz. Spośród jego dzieci 
Alojzy (1909-1942) i Helena (1919-
1944) zostali rozstrzelani w tym 
samym obozie. Józef (1911-1941) 
został spalony żywcem w więzie-
niu we Lwowie przez Sowietów, a 
Karola (1915-1940) zastrzelono w 
więzieniu w Twerze.

Kłopoty 
z szukaniem Strokoszów
O wcześniejszych przedstawicie-
lach rodu historycy nie wspomi-
nali. Nie wyróżniali się specjalnie 
na tle innych familii, poza tym 
badania genealogii rodzin miesz-
kających w Trzyńcu były dość 
problematyczne. Trzyniec nale-
żał do parafi i rzymskokatolickiej 
w Lesznej Górnej, dopiero w 1885 
roku stał się siedzibą osobnej pa-
rafi i. Logika wskazywałaby, że 
metryki do 1885 roku będą w Lesz-
nej, a od tego roku w Trzyńcu. 
Jednak przypadek chciał, że za-
pisy dla Trzyńca już od 1784 roku 
prowadzono w osobnych tomach 
i trafi ły one z Lesznej do Trzyńca. 
Po zakończeniu II wojny świato-
wej wszystkie księgi metrykalne 
z Trzyńca zostały zabrane do ar-
chiwum w Opawie, a od kilku lat 
można je przeglądać w internecie.

W polskiej części Śląska Cie-
szyńskiego po II wojnie światowej 
państwo przejęło tylko niewielką 
część metryk – za graniczną datę 
przyjęto rok 1890. Starsze zosta-
wiono w archiwach parafi alnych, 
młodsze trafi ły do Urzędów Sta-
nu Cywilnego. Poszukiwania ge-
nealogiczne w Polsce to kwestia 
szczęścia, czy się trafi  na pro-
boszcza, który ma szacunek dla 

badań historycznych. Formalnie 
nie powinien robić problemów z 
udostępnieniem tak starych źró-
deł. W praktyce jedni przyjmują 
genealogów niezwykle życzliwie, 
ale zdarzają się tacy, którzy rzuca-
ją kłody pod nogi. Przekładają ter-
miny kwerend, zakazują robienia 
zdjęć albo opowiadają, że ksiąg 
nie ma. Popularne wymówki to 
„Zabrali je komuniści” (to jest 
prawda, lecz tylko w odniesie-
niu do ksiąg zawierających dane 
z 1890 roku i późniejsze) albo 
„Spłonęły w czasie II wojny świa-
towej”. Rzeczywiście, jakiś tom 
mógł się zawieruszyć w tamtych 
latach, ale jedyna parafi a w pol-
skiej części Śląska Cieszyńskiego, 
gdzie wszystkie metryki poszły 
z dymem, to parafi a ewangelic-
ko-augsburska w Drogomyślu. W 
pozostałych księgi są – nie zawsze 
kompletne, nie zawsze w dobrym 

stanie, ale są. Obecnie powoli ru-
sza digitalizacja części metryk z 
terenów diecezji bielsko-żywiec-
kiej, więc w perspektywie kilku 
lat coś powinno zmienić się na 
lepsze. A przynajmniej taką mam 
nadzieję.

W każdym razie przed laty – 
chyba jak niejeden genealog – 
usłyszałem o tym, że metryki z 
Lesznej Górnej przepadły w za-
wierusze dziejowej. Później jed-
nak udało mi się uzyskać dostęp 
do archiwum parafi alnego i oka-
zało się, że księgi są zachowane 
aż do XVII wieku. Znalazłem tam 
informację, że mój przodek, Jerzy 
Morys, w 1803 roku poślubił Ewę 
Strokosz z Trzyńca i zaintereso-
wałem się bliżej tym ostatnim 
rodem.

Anna Marosz z domu 
Strokosz i jej synowa 
Anna Marosz 
z domu Strokosz
W najstarszych metrykach parafi i 
w Lesznej Górnej jest tylu Stro-

koszów z Trzyńca, że nie sposób 
ich połączyć w jedno drzewo ge-
nealogiczne. Dodatkowo, chłopi 
na Śląsku Cieszyńskim mieli dość 
ubogi repertuar imion, co utrud-
nia identyfi kację. Chłopcy to 
zwykle Jan, Jerzy, Adam i Paweł, 
dziewczynki Anna, Maria, Ewa, 
Katarzyna i Helena. Jednym z 
wyjątków jest Wilhelm Strokosz, 
ochrzczony 20 maja 1676 roku. 
Niezwykłe to imię w chłopskim 
rodzie.

W każdym razie pierwszy 
Strokosz w Trzyńcu musiał się 
osiedlić najpóźniej w pierwszej 
połowie XVII wieku. W tamtych 
czasach chłopi bez zgody pana 
feudalnego nie mogli opuszczać 
wsi, co w przypadku małżeństw 
zawężało wybór partnerów. W 
dawnym Księstwie Cieszyńskim 
zdarzały się małżeństwa między 
krewnymi. Przykładowo, 3 listo-
pada 1782 roku Anna Strokosz 
z Trzyńca, córka Pawła i Anny 
z domu Buława, poślubiła Jana 
Marosza, syna Pawła i Anny z 
domu Strokosz. Nowożeńcy – jak 

zanotowano w metryce ślubu – 
uzyskali dyspensę od 4. stopnia 
pokrewieństwa dotykającego 
trzeciego stopnia. Inaczej mó-
wiąc, pradziadek Jana Marosza 
był prapradziadkiem jego żony 
Anny Strokosz. 

Rok później, 11 listopada 1783 
roku, Ewa Strokosz, córka Jana i 
Anny z domu Pientok, poślubiła 
żołnierza Pawła Marosza, syna 
Pawła i Anny z domu Strokosz. 
Również w tym przypadku no-
wożeńcy uzyskali dyspensę od 4. 
stopnia pokrewieństwa dotykają-
cego 3. stopnia.

Strokoszowie 
w austriackich mundurach
Od końca XVIII wieku – wraz z 
rozrostem szeroko pojętej biuro-
kracji – przybywa nowych źródeł. 
Jednym z nich są spisy żołnierzy, 
przechowywane w wiedeńskim 
Kriegsarchiv. Wiadomo, gdzie 
trafi ali rekruci ze Śląska Cieszyń-
skiego, więc przeszukując spisy 
składu osobowego odpowied-
nich jednostek można odnaleźć 

naszych przodków lub dalszych 
krewnych. Przykładowo, w wrze-
śniu 1802 roku w 56. Pułku Pie-
choty Wenzela von Colloredo 
służył Jerzy Strokosz, urodzony 
w Trzyńcu, mający w tym czasie 
27 lat i 11 miesięcy. We wrześniu 
1817 roku w tej samej jednostce 
żołnierzem był inny Jerzy Stro-
kosz, lat 25, urodzony w Trzyńcu. 
Z kolei 26 marca 1821 roku w 57. 
Pułku Piechoty służbę rozpoczął 
Andrzej Strokosz, urodzony w 
1801 roku w – jakżeby inaczej – 
Trzyńcu.

Strokoszowie w prasie
W regionalnej prasie od czasu do 
czasu pada nazwisko Strokosz. 
Andrzej Strokosz z Puńcowa w 
1872 roku składał się „na kapli-
cę w Sałajce przy Jabłonkowie”. 
Adam Strokosz z Lesznej w 1887 
roku łożył na Macierz Szkolną 
Księstwa Cieszyńskiego. Józef 
Strokosz w 1913 roku został wy-
brany do Komitetu Miejscowego 
Polskiej Partii Socjalno-Demo-
kratycznej w Karwinie. 

Skąd ten ród?
W 1577 roku w urbarzu (spisie powinności chłopskich) wśród miesz-
kańców Goleszowa pojawia się Urban Strakosz. Wymiana litery „a” 
na „o” jest często spotykana, więc może być to najstarszy znany 
Strokosz. W kolejnym urbarzu, tradycyjnie datowanym na 1621 rok, 
w Oldrzychowicach pojawia się „Maczek Strakos”. Jednak w świetle 
danych z ksiąg metrykalnych prawdopodobnie rodzinną wsią rodu 
Strokoszów był Trzyniec, gdzie już pod koniec XVII wieku wyjątkowo 
obrodziło przedstawicielami tej familii. W połowie XVIII wieku Stro-
koszowie pojawiają się w metrykach parafi i w Kończycach Wielkich.

Gdzie doczytać?
  Kazimierz Jaworski, „Ich los był losem ludzi tej ziemi”, „Kalendarz 

Śląski 2002”, Czeski Cieszyn 2001 (artykuł dostępny on-line w 
Śląskiej Bibliotece Cyfrowej”)

  Krzysztof Raczek, „Otmar Strokosz”, htt p://www.
cmentarzgrunwaldzka.pl/kronika-osob-pochowanych/osoba/32/
otmar-strokosz.html (biografi a Otmara Strokosza)

  Strokosz – genealogia, htt p://przodkowiezcieszyna.blogspot.
com/2014/08/strokosz-genealogia.html (wypisy źródłowe 
dotyczące niektórych Strokoszów)

Skąd to nazwisko?
Władysław Milerski 

w książce „Nazwiska 
cieszyńskie” wywodzi 
nazwisko Strokosz od 
gwarowego strokasz, 

oznaczającego srokosza, 
ptaka z rodziny dzierzb.

GROSZ DO GROSZA

Henryka Bittmar Dopłaty do wynagrodzeń pochłoną miliardy koron

Od kilku tygodni pełno w me-
diach informacji o tym, że cze-

ski rząd wreszcie zaczyna wdrażać 
tzw. kurzarbeit, co fi rmom dotknię-
tym skutkami pandemii pomoże 
utrzymać poziom zatrudnienia i z 
jak najmniejszymi stratami prze-
brnąć przez te trudne koronawiru-
sowe czasy. Gwoli ścisłości trzeba 
jednak dodać, że kurzarbeit wdraża 
nie państwo, a pracodawca, chodzi 
bowiem ni mniej, ni więcej o krótki 
(albo skrócony) czas pracy. Państwo 
natomiast pomaga pracodawcom w 
wypłacaniu pensji zatrudnionym 
w skróconym wymiarze godzin 
lub pozostającym w domu pracow-
nikom. Dopłaty do wynagrodzeń 
ruszyły przed kilkoma tygodnia-
mi, na razie w ramach programu 
Antywirus z budżetu państwa do 
pracodawców trafi ło kilka miliar-
dów koron. W połowie maja pomoc 
wpłynęła do ponad 320 tys. pracow-
ników. 

Będą wnikliwe kontrole
O dopłaty do pensji może ubiegać 
się wyłącznie fi rma, która ściśle 
przestrzega zapisów kodeksu pracy. 
Wszyscy benefi cjenci takiej pomocy 

muszą liczyć się z surowymi kontro-
lami. Kontrolorzy będą sprawdzać 
m.in. to, czy fi rma faktycznie wy-
płaciła wynagrodzenia i czy opła-
ciła za pracowników obowiązkowe 
składki ubezpieczeniowe. Na dopła-
ty do wynagrodzeń nie ma co liczyć 
pracodawca, który na przestrzeni 
ostatnich trzech lat został ukarany 
za nielegalne zatrudnianie pracow-
ników. Bada te fakty urząd pracy 
przy współpracy biur inspekcji pra-
cy. Przedmiotem wnikliwej kontroli 
są także umowy o pracę. Zdarza się 
bowiem, że pracodawca chce do-
płaty do wynagrodzenia także dla 
osób, które pracują na podstawie 
tzw. umów śmieciowych. Dopłaty 
nie dotyczą również pracowników, 
którzy pozostawali w czasie pande-
mii w domu z dziećmi i otrzymywali 
zasiłek opiekuńczy. Jeżeli w wyniku 
kontroli okaże się, że pracodawca 
dopuścił się w kwestii dopłat nad-
użyć lub fałszerstw, sprawa może 
znaleźć swój fi nał w sądzie. 

Program 
nie dla wszystkich
Myliłby się jednak ten, kto by są-
dził, iż „załapanie się” na dopłaty 

do wynagrodzeń w przypadku tzw. 
kurzarbeitu jest łatwe i proste. Już 
wybranie najlepszej opcji programu 
może być dla wielu  fi rm ogromnie 
trudne. A możliwości są w zasadzie 
dwie. Oto jeden konkretny przy-
kład: Sklep galanteryjny został na 
mocy decyzji rządu u progu pande-
mii zamknięty. Pracodawca mógłby 
w tej sytuacji skorzystać z opcji A, 
co oznacza, że otrzymałby dopłaty 
w wysokości 80 proc. wynagrodzeń 
– do 39 tys. koron miesięcznie na 
jednego pracownika. Od zamknięcia 
sklepu minęło jednak zaledwie kilka 
dni, kiedy rząd nagle zadecydował, 
że placówki handlowe oferujące ma-
teriały potrzebne do chałupniczego 
szycia maseczek mogą ponownie 
przyjmować klientów. Zapasy towa-
rów szybko się jednak wyczerpały, 
ludzie wchodzili do sklepu poje-
dynczo, do ich obsługi wystarczyła 
więc jedna osoba, reszta pozostała w 
domu. Tym samym sklep znalazł się 
w grupie fi rm, które mogą korzystać 
z drugiej opcji programu. Przewi-
duje ona, że fi rma, która z powodu 
pandemii była zmuszona ograni-
czyć działalność, może domagać się 
od państwa dopłaty w wysokości 60 

proc. wynagrodzenia super-brutto – 
do 29 tys. koron miesięcznie na jed-
nego pracownika. Obie opcje można 
kombinować – część pracowników 
zostaje wtedy zaszeregowana do ka-
tegorii korzystającej z opcji A, część 
do kategorii, którą obowiązuje opcja 
B. Zdaniem wielu pracodawców pro-
gram dopłat do wynagrodzeń jest 
jednak zbyt skomplikowany i pełen  
biurokratycznych pułapek.

Niemieckie 
doświadczenia
Tak czy owak, dla wielu fi rm krótsza 
praca i możliwość uzyskania po-
mocy od państwa w formie dopłat 
do wynagrodzeń może być ostatnią 
deską ratunku przed bankructwem 
lub poważnym kryzysem. Pomoc 
zresztą jest tu jak najbardziej na 
miejscu, większość sklepów, wszyst-
kie fi rmy gastronomiczne czy hote-
larskie, biura turystyczne, instytu-
cje kultury, a także wiele zakładów 
produkcyjnych przerwało lub za-
wiesiło przecież działalność nie dla 
kaprysu, a na polecenie rządu. Nic 
dziwnego, że to od państwa teraz 
oczekują konkretnego wsparcia. 
Warto zresztą przypomnieć w tym 

miejscu, że wykorzystania niemiec-
kich doświadczeń domagały się cze-
skie fi rmy już w czasie poprzedniego 
kryzysu fi nansowego w roku 2009. 
Wtedy niestety bezskutecznie, choć 
zastosowanie rozwiązań popular-
nych u naszych zachodnich sąsia-
dów mogło znacznie ograniczyć 
poziom bezrobocia. W Niemczech 
od wielu lat rekompensata z tytułu 
skróconego czasu pracy jest świad-
czeniem ubezpieczenia na wypadek 
bezrobocia. Z powodu pandemii 
rząd federalny Niemiec uelastycznił 
zasady dotyczące tzw. kurzarbeitu. 
Rekompensata ma być wypłacana, 
jeżeli dziesięć procent pracowników 
w fi rmie jest dotkniętych utratą za-
robków. Dopłaty otrzymują także 
pracownicy tymczasowi. Agencja 
pracy zwraca pracodawcy składki 
na ubezpieczenie społeczne. Wie-
le fi rm skróciło czas pracy już na 
samym początku obecnego kryzy-
su (wśród nich takie koncerny, jak 
BMW czy Volkswagen). Pracownicy 
otrzymują za ten okres wyrównanie 
od Federalnej Agencji Pracy. Takie 
rozwiązanie popiera i zamierza do-
fi nansować także Komisja Europej-
ska.  

• Metryka chrztu Wilhelma Strokosza, urodzonego w 1676 roku w Trzyńcu . Źródło: Archiwum parafi i pw. św. Marcina w Lesznej Górnej.

Bezpieczne wakacje z wirusem
O bezpieczeństwie przebywa-

nia na plaży tego lata podczas 
pandemii zadecydują dwa czynni-
ki: odpowiedzialne władze i odpo-
wiedzialni obywatele – powiedział 
w czwartek regionalny dyrektor 
Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO) w Europie, Hans Kluge.

Kluge odpowiedział w ten spo-
sób na pytanie Polskiej Agencji Pra-
sowej podczas czwartkowej wide-
okonferencji europejskiego biura 
WHO w Kopenhadze. Już w ubie-
gły weekend plaże m.in. w Wielkiej 
Brytanii zapełniły się turystami, 
jeszcze w kwietniu plaże zosta-

ły otwarte w Polsce, a w czerwcu 
otwarcie się na zagranicznych tu-
rystów planuje m.in. Grecja.

– Każde miejsce, gdzie ludzie 
przebywają obok siebie w bliskiej 
odległości i dzielą się jedzeniem 
i napojami, jest podatne na roz-
przestrzenianie się wirusa – po-
wiedział Kluge. – Dlatego idąc 
na plaże ludzie powinni być tego 
świadomi, nauczyć się żyć z wi-
rusem i nie zapominać, że nie je-
steśmy jeszcze w rzeczywistości 
postpandemicznej. Od tego, jak 
się zachowamy, będzie zależeć 
przyszłość – dodał. Zaapelował 

do turystów, by stosowali się do 
zaleceń lokalnych władz.

Jak dodała ekspertka WHO – 
Catherine Smallwood, otwierając 
miejsca, w których gromadzą się 
ludzie, władze muszą być w sta-
nie szybko i precyzyjnie identyfi -
kować oraz śledzić rozprzestrze-
nianie się wirusa.

Na wideokonferencji przedsta-
wiciele WHO zwrócili też uwagę 
na gospodarcze skutki pandemii. 
Kluge wezwał europejskie rządy do 
wyciągnięcia wniosków z kryzysu 
fi nansowego 2008-2009 i unik-
nięcia polityki zaciskania pasa, 

która „zrujnowała życie tak wielu 
osób w Europie”. W szczególności 
przestrzegł przed cięciem wydat-
ków na ochronę zdrowia, co miało 
miejsce w większości państw UE w 
ciągu ostatniej dekady.

WHO ponowiło swoje ostrze-
żenie przed powszechnym le-
czeniem pacjentów chorych na 
COVID-19 chlorochiną i hydrok-
sychlorochiną, co ma miejsce w 
wielu europejskich krajach, m.in. 
w Polsce, Gruzji i Turcji. WHO w 
tym tygodniu zawiesiło prowa-
dzone badania kliniczne nad le-
kiem stosowanym na malarię z 

uwagi na wyniki badań wskazu-
jących na niebezpieczne skutki 
uboczne u pacjentów z COVID-19.

Kluge poinformował też, że w 
ciągu ostatniego tygodnia liczba 
stwierdzonych zakażeń w Euro-
pie przekroczyła 2 mln, a liczba 
zmarłych – 175 tys. Zasugerował, 
że rzeczywista liczba ofi ar pan-
demii może być większa, bo dane 
na temat śmiertelności tylko z 24 
europejskich krajów wskazują na 
159 tys. zgonów więcej, niż wyno-
si średnia umieralność w analo-
gicznym okresie w ostatnich pię-
ciu latach.  (PAP)

Fot. ARC Marka Bartnickiego
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Zbigniew Boniek, prezes PZPN, członek Komitetu Wykonawczego UEFA

Jeżeli nie będzie nagłego powrotu fali zachorowań na COVID-19, 
to w sierpniu odbędą się zarówno fi nał Ligi Mistrzów, jak i fi nał 
Ligi Europy 

Fot. ARC

RETROSKOP 

Od jedenastu tygodni na łamach 
„Głosu” bawimy się wspólnie, rozpo-
znając sportowców na archiwalnych 
zdjęciach. Raz na miesiąc do jedne-
go spośród czytelników, którzy włą-
czyli się do zabawy i odpowiedzieli 
na przynajmniej jedno pytanie kon-
kursowe, trafi a nagroda rzeczowa 
o tematyce sportowej. Zmieniamy 
dyscypliny, podróżujemy po różnych 
epokach w historii sportu, ale wspól-
nym mianownikiem wciąż pozostaje 
kolor biało-czerwony.

Tydzień temu bohaterem dziesią-
tego pytania był znakomity polski 
siatkarz ze złotej drużyny Huberta 
Wagnera, Stanisław Gościniak. Do 
mojej skrzynki e-mailowej napłynęła 
rekordowa liczba listów, rekordowa 
była tym razem również liczba błęd-
nych odpowiedzi. Wielu z was było 
błędnie przekonanych, że pytam 
o Edwarda Skorka, mistrza świata 
(1974) i złotego medalistę igrzysk 
olimpijskich (1976). Podobieństwo 
wizualne z pewnością mogło zmylić 
niejednego z was, na parkiecie jed-
nak obaj panowie prezentowali zu-
pełnie inny styl siatkówki. Gościniak 
był elitarnym rozgrywającym, Sko-
rek wybornym atakującym. 

W jedenastym pytaniu spod siatki 
przechodzimy pod kosz. Tam zresztą 
„Retroskopu” jeszcze nie było. 

PYTANIE NR 11
W koszykówce osiągnął wszystko. O 
karierze w NBA z przyczyn geopo-
litycznych mógł wprawdzie tylko 
pomarzyć, ale jak wielu jego rówie-
śników nie zawracał sobie tym gło-
wy. Do dziś uchodzi za najbardziej 
utytułowanego polskiego koszykarza 
w historii. Wicemistrz Europy z 1963 
roku i dwukrotny brązowy medalista 
ME (1965 i 1967). Najlepszy strzelec 
mistrzostw świata 1967 w Urugwaju, 
na którym reprezentacja Polski za-
jęła piąte miejsce. Aż czterokrotnie 
był na igrzyskach olimpijskich (1960, 
1964, 1968 i 1972). W barwach klubo-
wych brylował w Śląsku Wrocław, z 
którym dwukrotnie zdobył mistrzo-
stwo Polski. Profesor Kajetan Hą-
dzelek, wieloletni prezes Polskiego 
Związku Koszykówki, śledził karierę 
naszego bohatera od początku.

– Jak grał? Po dojściu do pozycji, 
szybkie wyjście w górę i oddanie 
rzutu. Także rzut po jednym koźle 
w lewo, w prawo. No i niespotykana 
wówczas u zawodnika grającego na 
pozycji środkowego umiejętność gry 
w szybkim ataku, bo w tym czasie 
był jednym z pierwszych wysokich 
koszykarzy, który biegał do kontry 
– wspomina profesor. – Miał miękką 
rękę, był silny fi zycznie, wysoki, jak 
na tamte czasy. Bardzo sumienny. 

Jak wszystkich zawodników repre-
zentacji trenera Zagórskiego, cecho-
wała go nieprawdopodobna ambicja 
i zaangażowanie – dodaje Kajetan 
Hądzelek. 

Jak prawie wszyscy w tamtych 
czasach podstaw swojego ulubio-
nego sportu uczył się… próbując 
innych konkurencji. Piłkarze zimą 
zamieniali się często w hokeistów, 
tenisiści w obliczu słabej oferty za-
daszonych kortów w pingpongistów 
itd. A nasz bohater? – Całe dnie 
spędzaliśmy na boisku, próbując 
różnych dyscyplin – zdradza. – Naj-
pierw, oczywiście, był hokej na tra-
wie, bo Gniezno to przecież kolebka 

tej dyscypliny. W pewnym momen-
cie były tam cztery pierwszoligowe 
drużyny. Każdy młody zaczynał w 
którejś z nich. Ja w Sparcie, gdzie 
był świetny trener, legenda tego 
sportu Alfons Drzewiecki. Niedale-
ko był staw, więc jak zamarzł zimą, 
graliśmy z kolei w hokeja na lodzie. 
Chwytaliśmy się różnych sportów. 
Jak każdy chłopak interesowałem 
się też piłką nożną – wraca wspo-
mnieniami do lat dzieciństwa le-
gendarny koszykarz reprezentacji 
Polski (na zdjęciu z prawej). 

Na odpowiedzi czekam do najbliż-
szej niedzieli pod adresem e-mailo-
wym: bittmar@glos.live.  (jb)

Liga Mistrzów jeszcze 
nie została pogrzebana
Gdyby nie epidemia koronawirusa, w minioną sobotę poznalibyśmy nowego króla piłkarskiej Ligi Mistrzów. Finał 
Champions League pierwotnie zaplanowany na 30 maja według najnowszych informacji z centrali UEFA mógłby 
się odbyć najpóźniej 29 sierpnia. Jest więc szansa, że Robert Lewandowski zdąży w tym sezonie dołączyć kolejne 
bramki w najbardziej presti żowych rozgrywkach klubowych planety. 

Janusz Bitt mar 

Włodarze UEFA rozpatru-
ją kilka scenariuszów, 
ale dwa z nich są najbar-

dziej prawdopodobne. Pierwszy 
zakłada, że przerwane z powodu 
pandemii koronawirusa rozgrywki 
wrócą równocześnie ze wszystkimi 
najważniejszymi rozgrywkami klu-
bowymi na Starym Kontynencie na 
przełomie czerwca i lipca, a fi nał 
w takim układzie mógłby się od-
być na przełomie lipca i sierpnia. 
Drugi wariant – mający największe 
poparcie przedstawicieli piłkar-
skie centrali – uwzględnia restart 
Ligi Mistrzów dopiero w sierpniu, 
po zakończeniu ligowego sezonu. 
Wówczas termin 29 sierpnia, w któ-
rym poznalibyśmy nowego mistrza 
Champions League 2019/2020, jest 
najbardziej prawdopodobny. 

Obie propozycje zakładają jed-
nak, że od fazy ćwierćfi nałowej 
drużyny zagrają tylko jedno wza-
jemne spotkanie (a nie jak do tej 
pory mecz/rewanż), co znacznie 

ułatwiłoby przebieg rozgrywek. W 
nowym systemie pucharowym po-
zostałoby do rozegrania tylko sie-
dem meczów, nie licząc zaległych 
spotkań 1/8 fi nału. Przypomnę, 
że wymuszona przerwa w Lidze 
Mistrzów przyhamowała w dro-
dze do ćwierćfi nału m.in. drużynę 

Roberta Lewandowskiego, Bayern 
Monachium. Bawarczycy w pierw-
szym spotkaniu 1/8 Ligi Mistrzów 
pokonali Chelsea Londyn 3:0. W 
kolejce czekają też trzy inne me-
cze: FC Barcelona – Napoli (1:1), 
Manchester City – Real Madryt 
(2:1) i Juventus Turyn – Olympique 

Lyon (0:1). Przy dobrej konstelacji 
gwiazd w ćwierćfi nale moglibyśmy 
obejrzeć aż trzy zespoły, w których 
grają reprezentanci Polski. Oprócz 
Bayernu z gwiazdą Robertem Le-
wandowskim są to Juventus z Woj-
ciechem Szczęsnym w bramce i 
Napoli z Piotrem Zielińskim w linii 
pomocy i Arkadiuszem Milikiem w 
ataku. 

Z powodów bezpieczeństwa 
ambitny plan zakłada też rozegra-
nie wszystkich meczów w jednym 
miejscu. Na celowniku piłkarskiej 
centrali znalazła się m.in. portugal-
ska Lizbona, wiele wskazuje też na 
to, że defi nitywnie skreślono z listy 
miast, które chciałyby zorganizo-
wać mini-turniej, turecki Stambuł. 
Tam właśnie w ubiegłą sobotę te-
goroczna piłkarska bajka o nazwie 
Liga Mistrzów miała się zakończyć. 
O szczęśliwym fi nale rozgrywek jak 
na razie kibice futbolu mogą tyko 
pomarzyć. Ostateczna decyzja w 
sprawie dokończenia Champions 
League ma zapaść 17 czerwca. Na 
ten dzień zaplanowane jest posie-
dzenie Komitetu Wykonawczego 

UEFA. – Wiele opcji jest branych 
pod uwagę i omawiamy dużo sce-
nariuszy. Została powołana spe-
cjalna grupa robocza składająca 
się z przedstawicieli wszystkich lig 
i klubów, która pracuje nad możli-
wością dokończenia obecnej edycji 
europejskich pucharów – powie-
dział rzecznik prasowy UEFA, Phi-
lip Townsend. 

Warto na koniec dodać, że szyb-
ki powrót kibiców na stadiony w 
przypadku Ligi Mistrzów jest raczej 
w tym roku nieaktualny. Włoda-
rze UEFA zakładają, że wszystkie 
spotkania zostaną rozegrane przy 
pustych trybunach, a kibicom nie 
pozostanie nic innego, jak włączyć 
transmisję w swoim telewizorze. 
Istnieje szansa, że spora grupa 
meczów Ligi Mistrzów zostanie 
udostępniona w darmowym pa-
kiecie,  żeby usatysfakcjonować jak 
największą liczbę fanów futbolu. 
W Czechach ekskluzywne prawa 
do transmisji Champions League 
posiada stacja O2 Sport, w Polsce 
mecze Ligi Mistrzów są dostępne w 
pakiecie Polsat Sport.  

Nowy schemat 
Ligi Mistrzów
1. dzień – dwa ćwierćfi nały
2. dzień – dwa ćwierćfi nały
3. dzień – przerwa
4. dzień – przerwa
5. dzień – półfi nał
6. dzień – półfi nał
7. dzień – przerwa
8. dzień – przerwa
9. dzień – fi nał

• Czekamy na kolejne bramki Roberta Lewandowskiego. Na razie „Lewy” 
regularnie strzela gole w Bundeslidze. Fot. ARC

Bramkostrzelny 
weekend piłkarski
36 bramek, najwięcej w historii, padło w weekendowej 26. kolejce najwyższej klasy piłkarskiej w RC. 
Bramkostrzelne spotkanie zafundowali piłkarze swoim trenerom m.in. w Karwinie, gdzie Sparta Praga rozbiła 
gospodarzy 4:1. Drugą „post-koronawirusową” kolejkę zaliczyły też zespoły w drugiej lidze. Trzyńczanie 
w wyjazdowym meczu z faworyzowanym Hradcem Kralowej wywalczyli remis 2:2.

Janusz Bitt mar

Worek z bramkami rozwią-
zał się nie tylko w Kar-
winie. Wicelider Fortuna 

Ligi, Viktoria Pilzno, zdmuchnęła 
Mladą Bolesław 7:1, pokazując fut-
bol z innej planety. O takiej piłce 
drużyna MFK Karwina mogła w 
niedzielę tylko pomarzyć.

Jarábek: Ten 
eksperyment nie wypalił
– Przegraliśmy zasłużenie. Każ-
dy spektakl piłkarski składa się z 
dwóch części. W pierwszej połowie 
zagraliśmy dobrze, ale o drugiej 
wolałbym jak najszybciej zapo-
mnieć – skomentował przegrane 
spotkanie ze Spartą Praga szkole-
niowiec Karwiny, Juraj Jarábek. 
Jego podopieczni w pierwszej po-
łowie zdobyli dwie bramki, ale tyl-
ko jedną wpisano na tablicę wyni-
ków. – Szkoda, że gol strzelony na 
wstępie spotkania nie został uzna-
ny. Sędziowie tłumaczyli to wcze-
śniejszym faulem ze strony Mo-
ravca w środku pola. Takich fauli 
widziałem w swoim życiu wiele, 
niektóre odgwizdano, niektóre nie 
– dodał Jarábek. Sparta, która w 
drugiej połowie urządziła sobie w 
Raju festiwal strzelecki, przerwała 
w niedzielę karwińską passę pięciu 
meczów z czystym kontem.

Karwiniacy w pierwszej odsłonie 
niedzielnego meczu nawiązali do 
dobrej gry z całego wiosennego se-
zonu. Sparta walcząca o pozycje za-
pewniające udział w eliminacjach 
Ligi Europy wszędzie była później 
od atletycznie grających gospoda-
rzy. Ukoronowaniem aktywnej gry 
była bramka autorstwa Ondřeja 
Lingra, który profi tował z dośrod-
kowania Gigliego Ndefe. Gospoda-
rze do szatni na przerwę schodzili 
uśmiechnięci, w drugiej połowie 
szybko jednak wrócili z obłoków na 
ziemię.

Koszmar rozpoczął się w 49. mi-
nucie po pięknej bramce Karlssona, 
który technicznym uderzeniem z 
granicy pola karnego nie dał szans 
Bolkowi. Sparta nie tylko szybko 
odrobiła jednobramkową stratę, 
ale błyskawicznie też przechyliła 
szalę spotkania na swoją korzyść. 
Od 56. minuty pojedynek w Raju 
zamienił się w pokazówkę Sparty, 
uwieńczoną premierowym golem 
w lidze strzelonym przez 16-letnie-
go Karabca – po kolejnym fatalnym 
błędzie karwińskich stoperów. Do 
pojedynku ze Spartą karwińscy tre-
nerzy desygnowali na środek obro-
ny stoperów Martina Šindelářa i 

Eduardo Santosa, etatowy środko-
wy obrońca Milan Rundić rozpo-
czął zaś mecz na fl ance. Te roszady 
w dużym stopniu wpłynęły na ob-
raz gry, zwłaszcza w chaotycznej 
drugiej połowie, w której obrońcy 
nie nadążali za sprytnymi akcjami 
Sparty. – To była zabawa w kotka 
i myszkę. Nie wiem, co się z nami 
stało, ale nie tak wyobrażałem so-
bie tej niedzieli – stwierdził napast-
nik Ondřej Lingr. 

– Po bitwie każdy jest genera-
łem. Eksperyment ze skrzydłowym 
Rundicem raczej nie wypalił, chło-
pak nie czuł się komfortowo na 
fl ance – ocenił przemeblowanie de-
fensywy Jarábek. Wszystko wska-
zuje więc na to, że w jutrzejszym 
wyjazdowym pojedynku w Uher-
skim Hradziszczu zespół Karwiny 
wróci do starych porządków – z 
Rundicem na stoperze i Moravcem 
wyznaczonym do zadań defensyw-

nych. Doświadczony Jan Moravec 
też bowiem był częścią składową 
nieudanego eksperymentu, roz-
poczynając walkę ze Spartą w linii 
ataku, obok Abdulrahmana Taiwo 
i Ondřeja Lingra. Jego atuty, czyli 
szybkość i dobre opanowanie piłki, 
bardziej przydadzą się w grze na 
skrzydle w tylnych szeregach, skąd 
można wyprowadzać skuteczne 
kontrataki. 

Kolejny remis Banika
Dzień wcześniej do walki w pierw-
szej lidze włączyli się po raz drugi 
w tym tygodniu również piłkarze 
Banika Ostrawa, którzy zremisowa-
li na wyjeździe ze Zlinem 1:1, tracąc 
gola w ostatniej minucie. Banik 
prowadził na boisku czternastego 
klubu tabeli od 5. minuty zasługą 
efektownego strzału z dystansu 
Adama Jánoša. Szansę na komplet 
punktów pogrzebał jednak brak 

zdecydowania ostrawskich zawod-
ników w ostatniej minucie meczu, 
kiedy to po zamieszaniu podbram-
kowym na 1:1 wyrównał Džafi ć. 
Zlińskiego piłkarza nie upilnował 
Ondřej Šašinka. – 90 minut gramy 
przyzwoicie i wszystko bierze w łeb 
w fi nale. Futbol bywa bezlitosny – 
stwierdził szkoleniowiec Ostrawy, 
Luboš Kozel. Do walki z Banikiem 
przystępował z podwójną motywa-
cją trener Zlina, Bohumil Páník, 
w zeszłym sezonie szkoleniowiec 
ostrawskiego klubu. – Gramy w 
strefi e spadkowej, a więc liczy się 
każdy punkt, tym bardziej z takim 
zespołem, jak Banik – przyznał 
Páník. 

Trzyniec pokazał 
odważny futbol
Po restarcie profesjonalnych 
rozgrywek z  korzystnej strony 
pokazali się ponownie piłkarze 

Trzyńca, którzy w 19. kolejce FNL 
zremisowali na wyjeździe z  fawo-
ryzowanym Hradcem Kralowej 
2:2. A mogło być jeszcze piękniej, 
podopieczni trenera Svatopluka 
Habanca od 30. minuty prowadzili 
bowiem 2:1, tracąc drugiego gola 
po niepotrzebnym zamieszaniu 
podbramkowym. Trzyńczanie 
zagrali jeszcze odważniej, niż w 
wygranym 1:0 domowym poje-
dynku z  Chrudzimią. – Odwaga 
cechuje dobre zespoły. Brakowało 
jej nam w jesiennej części sezonu, 
ale wierzę, że teraz pokażemy na-
sze prawdziwe oblicze – stwierdził 
Habanec. Już dziś o godz. 17.00 
trzyńczanie zmierzą się na Sta-
dionie Rudolfa Łabaja z Prościejo-
wem.  

FORTUNA LIGA

MFK KARWINA – 
SPARTA PRAGA 1:4
Do przerwy: 1:0. Bramki: 32. Lin-
gr – 49. Karlsson, 56. Hložek, 64. 
Dočkal, 90. Karabec. Karwina: Bo-
lek – Ndefe (60. Ba Loua), Eduardo, 
Šindelář, Rundić – Janečka (64. Ha-
nousek), Smrž (79. Zhelizko), Qose 
– Moravec, Lingr (79. Guba), Taiwo 
(79. Vukadinović).

ZLIN – 
OSTRAWA 1:1
Do przerwy: 0:1. Bramki: 90. Džafi č 
– 5. Jánoš. Ostrawa: Laštůvka – Po-
korný, Svozil, Stronati  – Fillo, Jánoš, 
Hrubý (73. O. Šašinka), Jirásek (88. 
Procházka), Fleišman – de Azevedo 
(55. Reiter), Smola (73. Baroš).
Lokaty: 1. Slavia Praga 64, 2. Pilzno 
56, 3. Jablonec 43,… 5. Ostrawa 
40,… 13. Karwina 24 pkt. Jutro: 
Slovácko – Karwina i Banik Ostrawa 
– Viktoria Pilzno (18.00). 

FNL

HRADEC 
KRALOWEJ – 
TRZYNIEC 2:2
Do przerwy: 1:2. Bramki: 26. Rada, 
70. Mejdr – 18. Gáč, 30. Kušnír. 
Trzyniec: Chmiel – Kušnír, Gáč, 
Bedecs, Janoščín – Omasta, Ste-
inhübel, Weber, Samiec, Puchel – 
Akulinin (83. Wojnar). 
Lokaty: 1. Pardubice 44, 2. Brno 
37, 3. Hradec Kr. 35,… 7. Trzyniec 
26 pkt. Dziś: Trzyniec – Prościejów 
(17.00).

• Karwiniacy po przegranej ze Spartą pozostają na 13. pozycji w tabeli Fortuna Ligi. Fot. mfk karvina
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W głębokim smutku pogrążeni zawiadamiamy, że 
w wieku 91 lat zmarła nasza Najdroższa 

śp. EUGENIA KAZIKOWA
z domu Zuczek

Pogrzeb odbędzie się w środę 3. 6. 2020 o godz. 14.00 
z kościoła Podwyższenia Krzyża Św. w Karwinie-Frysz-
tacie na cmentarz w Karwinie-Kopalniach. Zasmuco-
na rodzina. RK-043

W głębokim żalu i smutku zawiadamiamy, że dnia 31 
maja 2020 w wieku 82 lat zmarł nasz Kochany Mąż, Oj-
ciec, Dziadek, Brat, Teść, Wujek, Szwagier

śp. BRONISŁAW LIBERDA
Żona Irena, córki Jola i Lena z rodzinami, wnuk Jirka.
 GL-303

W głębokim żalu pogrążeni zawiadamiamy wszystkich 
krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 29 maja 
2020 zmarł w wieku niespełna 68 lat nasz Kochany 
Mąż, Ojciec, Teść, Dziadek, Brat, Szwagier i Wujek 

śp. STANISŁAW MACOSZEK
zamieszkały w Czeskim Cieszynie, 

ul. Komeńskiego 59
Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbędzie się w czwartek 
4 czerwca 2020 o godz.14.00 w kościele rzymskoka-
tolickim Najświętszego Serca Jezusowego w Czeskim 
Cieszynie. W smutku pogrążona rodzina. GŁ-296

Wyrazy Głębokiego Współczucia pani Martynie Radłowskiej-Obrusník 
z powodu śmierci

OJCA
składają Konsul Generalna RP w Ostrawie oraz pracownicy Konsulatu 
Generalnego RP w Ostrawie. GL-295 

Wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy Ani Pomykacz z powodu 
śmierci 

MAMY
składają nauczyciele PSP w Błędowicach.
 GŁ-302

NEKROLOGI PROGRAM TV

I N F O R M A T O R 

WTOREK 2 CZERWCA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 9.45 Wiejski lekarz (s.) 10.30 
Opowiadania fi lmowe 11.30 AZ kwiz 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Sama w domu 14.00 Wszystko, co lu-
bię 14.35 Pumpaři od Zlaté podkovy 
(fi lm) 16.05 Napisała: Morderstwo (s.) 
16.50 Menu dla Emy 17.15 AZ kwiz 
17.40 Czarne owce 18.00 Wiadomości 
regionalne 18.25 Gdzie jest mój dom? 
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.10 Opowiadaj (s.) 21.00 Czu-
łe miejsca (fi lm) 22.30 Sprawy detek-
tywa Murdocha (s.) 23.15 Kryminolog 
(s.) 0.20 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne 
przedszkole 9.00 UčiTelka 12.00 
Młode – pierwszy rok życia 12.50 Po-
szukiwania Kleopatry 13.40 Czesi ra-
tują… małpy kahau w Indonezji 14.05 
Budowniczowie statków 14.50 Nie 
poddawaj się 15.20 Rytuały Sri Lanki 
15.40 Odkryte skarby 16.30 Mrocz-
ny charyzmat Adolfa Hitlera 17.20 
Wspaniałe hotele 18.15 GurmetLab 
18.45 Wieczorynka 18.55 Zatopio-
ne losy 19.15 Kaplice – dusze rodzin 
19.50 Wiadomości w czeskim j. mi-
gowym 20.00 Legendarne samoloty 
frontu wschodniego 21.00 Miejsca 
ciszy 21.55 Koronacja królowej 22.50 
Opowieść podręcznej (s.) 23.35 Służą-
cą w piekle 0.35 Gomora (s.). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 He-
lena (s.) 9.25 Comeback (s.) 10.00 
Spece (s.) 11.00 Co o tym sądzą Czesi 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Krok za krokiem (s.) 12.50 Przychod-
nia w różanym ogrodzie (s.) 14.05 
Detektyw Monk (s.) 15.55 Dr House 
(s.) 16.57 Popołudniowe wiadomości 
17.25 Co o tym sądzą Czesi 18.20 Co-
meback (s.) 18.50 Gospoda (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 
Policja kryminalna Anděl (s.) 21.25 
Weekend 22.25 Zabójcza broń (s.) 
23.15 Dr House (s.) 0.10 Detektyw 
Monk (s.). 
PRIMA 
6.15 Puchaty patrol (s. anim.) 7.00 
Nowy dzień 9.25 M.A.S.H. (s.) 10.55 
Miłość, dzieci i czar Afryki (fi lm) 
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 Pogoda 20.15 Słoneczna (s.) 
21.35 7 upadków Honzy Dědka 22.35 
Jak zbudować marzenie 23.35 Policja 
w akcji 1.25 Strażnik Teksasu (s.). 

ŚRODA 3 CZERWCA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Durrellowie (s.) 
9.50 Napisała: Morderstwo (s.) 10.35 
Opowiadaj (s.) 11.30 AZ kwiz 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Sama 
w domu 14.00 Menu dla Emy 14.20 
Atuty Miroslava Donutila 15.15 Na-
pisała: Morderstwo (s.) 16.45 Podró-
żomania 17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne 
owce 18.00 Wiadomości regionalne 
18.25 Gdzie jest mój dom? 18.55 Pro-
gnoza pogody, wiadomości, sport 
20.10 Sprawy I wydziału (s.) 21.15 
Chyba śnisz! (fi lm) 22.35 Przyjaciół-
ki z domu smutku (fi lm) 23.45 Czułe 
miejsca (fi lm). 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne 
przedszkole 9.00 UčiTelka 12.00 Na 
ptasich skrzydłach dookoła świata 
12.50 Koronacja królowej 13.40 Przy-
gody nauki i techniki 14.10 Kawałek 
drewna 14.25 Kaplice – dusze rodzin 
14.55 Folklorika 15.30 Telewizyjny 
klub niesłyszących 16.00 Europa dziś 
16.30 Zardzewiały raj 17.20 Miejsca 
ciszy 18.15 Natura bez granic 18.45 
Wieczorynka 18.55 Babel 19.25 Fran-
cja a echa stron rodzinnych 19.50 
Wiadomości w czeskim j. migowym 
20.00 Kamera w podróży 20.55 
Podróż po południowokoreańskim 
Kjongsangu 21.25 Papua Nowa Gwi-
nea: Dwa światy 21.50 Ucieczka na 
Kostarykę 22.45 Gomora (s.) 23.30 W 
potrzasku (s.). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.50 Hele-
na (s.) 9.20 Comeback (s.) 9.50 Policja 
kryminalna Anděl (s.) 11.00 Co o tym 
sądzą Czesi 12.00 Południowe wiado-
mości, sport, pogoda 12.30 Krok za 
krokiem (s.) 12.50 Przychodnia w ró-
żanym ogrodzie (s.) 14.05 Detektyw 
Monk (s.) 15.55 Dr House (s.) 16.57 
Popołudniowe wiadomości 17.25 Co o 
tym sądzą Czesi 18.20 Comeback (s.) 
18.50 Gospoda (s.) 19.30 Wiadomo-
ści, sport, pogoda 20.20 MasterChef 
Czechy 21.35 Nova jest z wami 22.30 

Zamieńmy się żonami 23.50 Dr Ho-
use (s.) 0.40 Detektyw Monk (s.). 
PRIMA 
6.15 Puchaty patrol (s. anim.) 7.00 
Nowy dzień 9.25 M.A.S.H. (s.) 10.55 
Miłość, dzieci i szczęście (fi lm) 12.45 
Strażnik Teksasu (s.) 13.40 Ostatni 
gliniarz (s.) 14.35 Policja Hamburg (s.) 
15.30 Policja w akcji 16.30 Wiadomo-
ści kryminalne 16.50 Policja w akcji 
17.40 Nakryto do stołu! 18.55 Wiado-
mości 19.55 Showtime 20.05 Pogoda 
20.15 Błękitny kod (s.) 21.35 Show 
Jana Krausa 22.35 Mroczny Kraj (s.) 
23.55 Policja w akcji 1.35 Strażnik 
Teksasu (s.). 

CZWARTEK 4 CZERWCA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 10.30 Wykład oświatowy 
w Suchej Vrbicy 11.00 Wszystko, co 
lubię 11.30 AZ kwiz 12.00 Południo-
we wiadomości 12.30 Sama w domu 
14.00 Durrellowie (s.) 14.45 13 kom-
nata V. Hybša 15.15 Napisała: Mor-
derstwo (s.) 16.45 Wszystko, co lubię 
17.15 AZ kwiz 17.40 Czarne owce 
18.00 Wiadomości regionalne 18.25 
Gdzie jest mój dom? 18.55 Progno-
za pogody, wiadomości, sport 20.10 
Opowiadaj (s.) 21.00 Gejzer 21.35 Pr. 
dyskusyjny 22.30 Kryminolog (s.) 
23.35 Sprawy detektywa Murdocha 
(s.) 0.20 AZ-kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne 
przedszkole 9.00 UčiTelka 12.00 
Wspaniała Ameryka 12.50 Duże ma-
szyny 13.35 Natura bez granic 14.00 
Anakonda- koniec legendy? 14.55 
Niesamowite zjawiska naturalne 
15.45 Radoslav Brzobohatý 16.00 
Legendarne samoloty frontu wschod-
niego 16.55 Ostatnie tajemnice trze-
ciej rzeszy 17.45 Razem na granicy 
18.15 Podróż po południowokoreań-
skim Kjongsangu 18.45 Wieczorynka 
19.00 Przygody nauki i techniki 19.30 
Zatopione losy 19.50 Wiadomości w 
czeskim j. migowym 20.00 W krainie 
łowców czaszek 21.00 GurmetLab 
21.30 Wielkie miłości 21.55 Gra o 
jabłko (fi lm) 23.30 Queer 0.00 Mia-
sta zbrodni. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 He-
lena (s.) 9.15 Comeback (s.) 9.50 Ma-
sterChef Czechy 11.00 Co o tym sądzą 
Czesi 12.00 Południowe wiadomo-
ści 12.30 Krok za krokiem (s.) 12.50 
Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 
14.05 Detektyw Monk (s.) 15.55 Dr 
House (s.) 16.57 Popołudniowe wia-
domości 17.25 Co o tym sądzą Czesi 
18.25 Comeback (s.) 18.55 Gospoda 
(s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Policja kryminalna Anděl (s.) 
21.25 Gwiezdne życie 22.00 Zabójcza 
broń (s.) 22.50 Dr House (s.) 23.45 
Detektyw Monk (s.). 
PRIMA 
6.15 Puchaty patrol (s. anim.) 7.00 
Nowy dzień 9.25 M.A.S.H. (s.) 10.55 
Miłość, dzieci i czar domu rodzinne-
go (fi lm) 12.45 Strażnik Teksasu (s.) 
13.40 Ostatni gliniarz (s.) 14.35 Poli-
cja 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 Winogrodnicy 
(s.) 21.30 Prima Partička 22.30 Tak 
jest, szefi e! 23.30 Policja w akcji 1.20 
Strażnik Teksasu (s.).

POLECAMY

• Sprawy detektywa Murdocha
Wtorek 2 czerwca, godz. 22.30, 
TVC 1

• Comeback
Czwartek 4 czerwca, godz. 18.25, 
NOVA

• Gomorra
Środa 3 czerwca, godz. 22.45, 
TVC 2

CZYTAJ NAS CODZIENNIE! 

 www.glos. l ive

CZYTAJ NAS 
CODZIENNIE! 

 www.glos. l ive
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„Głos” nale-
ży do Sto-
warzyszenia 
Dzienników 
Mniejszo-
ści Narodo-
wych i Et-
nicznych Eu-
ropy MIDAS

Matka to dar od Boga, która kocha i kochać nas będzie.
Bo miłość matki, to głębina morza, czysta jak kryształ, 
piękna jako zorza.
Tak wzniosła, że jej nikt pojąć nie może, czymże być musi 
Twoja miłość Boże.
Byś nam żyła jak najdłużej, zdrowie zawsze niech Ci 
służy,
szczęście ciągle niech Ci sprzyja, a co złe niech Cię 
omija.
Niech Cię błogosławi Bóg i prowadzi najlepszą z dróg,
gdzie nie spotkasz trosk i bólu, wszystkiego najlepszego 
nasza mamo.
W maju 2020 obchodziła zacny jubileusz życiowy nasza 
Kochana Mama, Starka i Prastarka

pani MARTA WASZUT
z Bukowca

Życzenia składają synowie Stanisław, Karol i Marian 
z rodzinami. Do życzeń dołączają się ciocie Michalik 
i Czudek. GŁ-294

Dzieci nie umierają, dzieci tylko zasypiają, 
żeby się budzić każdego rana we wspomnieniach 
i sercach swych bliskich.       

Dnia 31 maja 2020 obchodziłaby swoje 32. urodziny na-
sza Kochana  

DOROTKA MROWIEC    
zamieszkała w Suchej Górnej

Niechaj w sercach tych, którzy Ją znali, pozostanie na 
zawsze. Z miłością wspominają mama, siostra z rodziną 
oraz najbliżsi. GL-297

ŻYCZENIA

WSPOMNIENIA

CO W KINACH

TRZYNIEC – Kosmos: Bad Boys 
for Life (2, godz. 20.00); Vlastníci (3, 
godz. 20.00) ; Příliš osobni známost 
(4, godz. 20.00); KARWINA – Cen-
trum: Emma (2, godz. 19.00); V síti 
(3, godz. 19.00); V síti: Za školou (4, 
godz. 19.00); HAWIERZÓW – Cen-
trum: Niepokorna miss (2, godz. 
19.30); Gentlemani (3, godz. 19.30); 
Misiek i chiński skarb (4, godz. 
19.30); CZ. CIESZYN – Central: 
Emma (4, 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

CZ. CIESZYN – Filia Biblioteki 
Miejskiej przy ul. Havlíčka 6 za-
prasza w sobotę 6. 6. w godz. 8.00-
12.00 na darmowy kiermasz ksią-
żek pt. „Zabierz mnie do domu”.
 Czerwcowy wykład MURu od-
będzie się w czwartek 4. 6. o godz. 
17.00 w Domu PZKO przy ul. Boż-
ka. „Elementy humoru w twórczo-
ści Henryka Jasiczka” przedstawi 
Jana Raclavská. Fragmenty utwo-
rów czytać będzie Karol Suszka. 
Wykład będzie również dostępny 
on-line na www.zwrot.cz.
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 14. 6. (nie-
dziela) na autokarową wycieczkę 
– Starý Jičín, Svinec. Przygotowa-
ne są dwie trasy długości 13 i 8 km 
oraz zwiedzanie ruin zamku Starý 
Jičín. Zgłoszenia oraz opłatę za 

przejazd autobusem w wysokości 
160 koron przyjmują rejonowi „BŚ” 
oraz kierownik wycieczki Nelka 
Macura, tel. 777 858 441.
 Zaprasza w sobotę 6. 6. na wy-
cieczkę z Boconowic na Kozubową 
(około 7 km), zejście dowolne. Od-
jazd pociągu z Cz. Cieszyna o godz. 
7.20. Kierownik wycieczki Láďa Mi-
chalík, tel. 602 840 384.

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.

W piątek, 5 czerwca, swoje 83. urodziny świętować bę-
dzie Kochana Żona, Mamusia, Siostra, Ciocia, Babcia, 
Prababcia

WANDA WOJTAS
z Wędryni

Cała rodzina przesyła najlepsze życzenia zdrowia i bło-
gosławieństwa Bożego, prawnuki dołączają słodkie bu-
ziaki. GŁ-298

Z ogromnym smutkiem i bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

śp. BRONISŁAWA LIBERDY
długoletniego współpracownika i przyjaciela naszej gazety. Całej rodzi-
nie i bliskim Zmarłego składamy wyrazy szczerego współczucia i otu-
chy. Zespół redakcji „Głosu”. 

Z bólem w sercach przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

śp. BRONISŁAWA LIBERDY 
kierownika artystycznego Teatru Lalek „Bajka” w latach 1962 – 1982, 

współpracownika miesięcznika „Zwrot” i przyjaciela wszelkich działań 
kulturalnych i artystycznych naszej społeczności.

Wszystkim bliskim składamy szczere wyrazy współczucia. Zarząd Główny 
Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego oraz Redakcja „Zwrotu”.  
 GŁ- 301

Wyrazy szczerego współczucia rodzinie 

BRONISŁAWA LIBERDY
wieloletniego kierownika artystycznego Teatru Lalek „Bajka”, scenogra-
fa i korepetytora Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego, wspaniałego ar-
tysty, naszego niezapomnianego współpracownika i przyjaciela składa 
Teatr Cieszyński.
 GŁ-304

Odszedł pisarz w sensie ścisłym
Polska literatura pożegnała w 

piątek Jerzego Pilcha. Pocho-
dzący z Wisły pisarz, publicysta, fe-
lietonista, dramaturg i scenarzysta 
fi lmowy zmarł w Kielcach, gdzie w 
ostatnim czasie mieszkał. Miał 67 
lat.

Jeden z największych polskich 
pisarzy współczesnych urodził się 
10 sierpnia 1952 roku w Wiśle. Z 
krytycznym spojrzeniem, ironią, 
inteligentnym humorem, ale i nutą 
sentymentu wracał w swoich utwo-
rach do dzieciństwa spędzonego 
pod Baranią Górą. W Wiśle miesz-
kał do 10. roku życia, potem wraz 
z rodzicami przeniósł się do Kra-
kowa. Powiedzieć, że wypromował 
Śląsk Cieszyński i luterańską spo-
łeczność, z której się wywodził, to 
nic nie powiedzieć. 

– Nie chciałbym mieć innego 
życia. uterstwo dało mi siłę; przy 
wszystkich moich słabościach jest 
to myślę siła znaczna. Np. zawsze 
byłem i jestem święcie przekona-
ny, że żeby coś osiągnąć w sztuce, 
trzeba mieć tryb pracy księgowego 
i najlepiej, żeby to był księgowy o 
ewangelickich korzeniach. Żadnej 
cyganerii, żadnego natchnienia, 
żadnych upojeń. Moją tragedią i 
moim paradoksem jest oczywiście 
to, że przy takich przeświadcze-
niach, przy takim głodzie ascezy 
i dyscypliny, przy tak wielkiej nie-
chęci, jaką mam np. do pijaków 
– okoliczności życiowe, jakby to 
powiedział Konwicki, zmusiły 
mnie do wypicia kilku cystern 
spirytusu. Niezbadane są wyroki 
pańskie... – mówił w jednym z wy-
wiadów.

Był felietonistą „w sensie ści-
słym”. Jego frazy, m.in. ta wła-
śnie, przeniknęły do współczesnej 
polszczyzny i dobrze się w niej 

zadomowiły. Zaczął publikować 
swoje teksty na początku lat 80. w 
„Tygodniku Powszechnym”. Póź-
niej nadeszły „Polityka”, „Dzien-
nik”, „Przekrój”, „Rzeczpospolita” 
i „Hustler”. Zawsze onieśmielał 
swoją oryginalną frazą śmiałków 
chcących pójść w jego ślady. Nikt 
jednak nie pisał tak jak on. 

Ukończył studia polonistyczne 
na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Przez 10 lat pracował jako adiunkt 
w tamtejszym Instytucie Filolo-
gii Polskiej. Wybrał jednak zawód 
pisarza. W 1989 roku za tom „Wy-
znania twórcy pokątnej literatury 
erotycznej” otrzymał Nagrodę Ko-
ścielskich. Siedmiokrotnie nomi-
nowany do nagrody Nike – otrzy-
mał ją w 2001 r. za „Pod mocnym 
Aniołem”. W 2004 otrzymał Nagro-
dę im. ks. Leopolda Jana Szerszni-
ka za całokształt twórczości i pro-
mocję Śląska Cieszyńskiego.

Napisał m.in. „Spis cudzołoż-
nic”, „Miasto utrapienia”, „Tezy o 
głupocie, piciu i umieraniu”, „Inne 

rozkosze”, „Marsz Polonia”, „Wiele 
demonów”. W 2019 roku ukazała 
się jego książka prozatorska „Żółte 
światło” oraz zbiór felietonów „Wi-
dok z mojego boksu” pisanych w 
latach 1991-2007. W kwietniu tego 
roku na półki księgarń trafi ł kolej-
ny zbiór Pilcha, „60 felietonów naj-
jadowitszych”. 

Zmagał się z chorobą Parkinso-
na – ujawnił ten fakt publicznie w 
2012 roku. „Parkinson nie zna ani 
rozejmu, ani chwilowego zawie-
szenia broni, ani chwili ciszy przed 
salwą, ani odliczania kroków przed 
pojedynkiem” – pisał w „Drugim 
dzienniku”. 

– Do ostatnich chwil życia był 
świadomy. Był ciepłym, czułym 
człowiekiem. Kochał życie, nie był 
samotnikiem, jak próbowano go 
przedstawiać – mówiła „Gazecie 
Wyborczej” jego żona Kinga Strze-
lecka. Zgodnie z jego ostatnią wolą 
Jerzy Pilch spocznie w Kielcach, a 
pogrzeb będzie miał charakter ro-
dzinny.  (szb)

• Do zobaczenia, panie Jerzy, gdzieś tam w literackiej Sigle z babką Czyżo-
wą, Starym Kubicą i biskupem Wantułą przy jednym stole w kuchni! 
Fot. Wikipedia Commons
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UŚMIECHNIJ SIĘ NASZE KOCHANE ZWIERZAKI

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

Zdjęcia: ARC

MINIKWADRAT MAGICZNY I LOGOGRYF ŁAMANY

MINIKWADRAT MAGICZNY II

Wśród autorów poprawnych rozwiązań zostanie 
rozlosowana książka. Rozwiązania prosimy 

przysyłać na e-mail: info@glos.live. Termin ich nad-
syłania upływa w piątek 12 czerwca 2020 r. Nagrodę 
książkową za poprawne rozwiązanie zadań z 19 maja 
otrzymuje  Tadeusz Szkandera z Nawsia. Autorem dzi-
siejszych łamigłówek jest Jan Kubiczek.

Rozwiązanie minikwadratu magicznego I z 19 maja: 
1. TRAM, 2. RZĘSY, 3. ASKARI, 4. ASKOS 
Rozwiązanie minikwadratu magicznego II z 19 maja: 
1. ZBIR, 2. BABKA, 3. IKSAN, 4. RANA
Rozwiązanie logogryfu łamanego z 19 maja: ROBOTY

GITA I ATOS

Pozwólcie, że przedstawię wam Gitę i Atosa, mat-
kę i syna rasy papillon. Papillon to po francusku 
motyl, a uszy papillona przypominają właśnie 

motyle. Papillon plasuje się w pierwszej dziesiątce ran-
kingu na najbardziej inteligentne rasy świata.

O papillonach mówi się, że to małe psy z wielkim 
sercem. Zgadza się, nasze psiaki kochają nas bezgra-
nicznie, gotowe są za nas oddać życie. I to dosłownie. 
Kiedy Gita po raz pierwszy zobaczyła, jak wchodzimy 
do basenu, to rzuciła się nas ratować. Wskoczyła do ba-
senu... ale w końcu to my musieliśmy ją ratować, bo nie 
potrafiła wspiąć się po śliskich ścianach i wydostać z 
basenu. To powtórzyło się kilkakrotnie, potem to samo 
przerobiliśmy z Atosem. Teraz nasze wchodzenie do 
basenu wygląda tak, że chyłkiem skradamy się i po ci-
chutku chcemy wejść, ale jeśli psom uda się zauważyć, 
że znowu ryzykujemy, to z szaleńczym ujadaniem rzu-
cają się w kierunku basenu, biegają wkoło i szczekają, 
dopóki nie zobaczą, że żyjemy i bezpiecznie pływamy. 
Wtedy odchodzą.

Kochają zabawę, nigdy nie mają dość, zwłaszcza 
Atos. Mąż mówi, że Atos zamiast mózgu ma piłeczkę... 
Aportuje i aportuje, aż do wyczerpania ofiary, która 
uległa jego proszącym oczom i zgodziła się mu rzucać.

Nasze papillony kochają także spacery i turystykę. I 
nie da się ich zmęczyć. Po powrocie z Kozubowej czy 
Stożka wesoło rzucają się w naszym kierunku z piłecz-
ką czy pluszakiem w pysku. Gotowe do zabawy, my już 
mniej.

Atos jest wierny swemu imieniu muszkietera, choć 
czasami bardziej przypomina d’Artagnana – nieustra-
szony, wojowniczy, zwłaszcza na smyczy.

Atos i Gita, tak jak wszystkie papillony, mają tylko 
jedyną wadę – delikatną psychikę. Łatwo ich obrazić, 
dlatego nie polecam wyśmiewać się z ich ego. Obraża-
ją się, wielki ogon wciskają aż pod brzuch, opuszczają 
uszy i odchodzą w kąt.

No i jak tu nie kochać naszych radosnych dwujęzycz-
nych pieszczochów?

 Lucyna Škňouřil

Poziomo i pionowo jednakowo:

1. barkowy albo łok-
ciowy

2. cygański obóz wę-
drowny lub góra 
w Izraelu

3. duże naczynie 
krwionośne, wy-
chodzące z serca

4. gruchot, zużyte 
auto, rzęch.

Wyrazy trudne lub 
mniej znane: 
AORTA

Poziomo i pionowo jednakowo:

1. element kon-
strukcyjny bu-
dowli wbijany w 
grunt

2. mała łapa
3. bardzo gorąca 

woda
4. materiał do krycia 

dachów lub prze-
starzale tatuś.

Wyrazy trudne 
lub mniej znane: 
UKROP
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Rozwiązaniem dodatkowym logogryfu jest dokończenie myśli Stanisława Jerzego Leca: 
„Błąd staje się błędem,
Gdy rodzi się jako...”

1.-4.  lubi się naśmiewać; 
szyderca

3.-6.  góra na której miała 
osiąść arka Noego

5.-8.  pracownik służby 
leśnej

7.-10.  wbijany młotkiem
9.-12.  firma produkująca 

sprzęt i ubrania sportowe
11.-2.  mebel do siedzenia 

lub leżenia.

Wyrazy trudne lub mniej 
znane:  ARARAT



 

O
DPO-

WIEDŹ 
POSYŁA Tadeusz Szkandera z Nawsia.


