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Fot. Dom Narodowy w Cieszynie

»Cieszynity« wręczone 
Znamy laure-

atów tego-
rocznej presti-
żowej nagrody 
„Cieszynit Uzna-
nia 2019”. We 
wtorek w Domu 
Narodowym w 
Cieszynie bur-
mistrz Gabriela 
Staszkiewicz i 
przewodniczący 
Kapituły Nagro-
dy, Karol Cieślar, 
wręczyli laureatom statuetki – kostki 
cieszynitu oraz dyplomy. Nieobecna 
na gali Ewa Farna przesłała pozdro-
wienia za pośrednictwem filmiku. 

W tym roku laureatami zostały 
osobistości w dziedzinie kultury i 
sztuki. – Tegoroczna edycja nagrody 
odbywa się w najważniejszym mie-
ście Śląska Cieszyńskiego, w Cieszy-
nie, w dniu trzydziestej rocznicy wy-

borów, które doprowadziły obywateli 
Polski do wolności – zwrócił uwagę 
Karol Cieślar. W skład Kapituły we-
szli prócz niego: Gabriela Staszkie-
wicz, Adam Cieślar, Jan Wacławek, 
Aleksandra Trybuś-Cieślar, Józef 
Szymeczek i Urszula Markowska. 

Według regulaminu laureatem na-
grody można zostać tylko jeden raz w 
życiu.  (r)

Laureaci
Renata Putzlacher-Buchta – poetka, tłumaczka z języka czeskiego i słowackie-

go, autorka programów poetycko-muzycznych, polonistka na Uniwersytecie 
Masaryka w Brnie 

Ewald Danel – muzyk pochodzący z Suchej Górnej, skrzypek, dyrygent, kie-
rownik artystyczny Słowackiej Orkiestry Kameralnej Bohdana Warchala w 
Bratysławie

Ewa Farna – piosenkarka popularna zarówno w Czechach, jak i w Polsce
Beata Hlavenkowa – pochodząca z Wędryni śpiewająca pianistka, kompozytor-

ka, pedagog muzyczny 
Zbigniew Machej – poeta, tłumacz literatury czeskiej i słowackiej, były dyrektor 

Instytutu Polskiego w Bratysławie oraz wicedyrektor Instytutu Polskiego w 
Pradze

Karol Suszka – aktor i emerytowany dyrektor Teatru Cieszyńskiego w Czeskim 
Cieszynie (na zdjęciu)

Anna Fenby-Taylor – wnuczka Zofii Kossak, związana z Fundacją im. Zofii Kos-
sak w Górkach Wielkich, założycielka schroniska „Koss”, aktywnie działająca 
na rzecz wskrzeszenia pamięci o pisarce.

Emeryci nie zapłacą 
PROBLEM: Do polskich emerytów mieszkających w RC docierają w tych 
dniach listy z polskich urzędów skarbowych. Zszokowani adresaci czytają, że 
w ciągu siedmiu dni powinni zapłacić podatek od osób fizycznych za 2018 
rok. Okazuje się, że urzędnicy, zamiast sprawdzić podstawność takich działań, 
straszą starsze osoby rzekomymi zaległościami.

Danuta Chlup

Anna Ciahotna z Czeskiego 
Cieszyna, prezes działają-
cego w RC Stowarzyszenia 

Emerytów Polskich, jest jedną z ad-
resatek takiego listu. Przepracowała 
przeszło 20 lat w urzędzie skarbo-
wym, dlatego nie przestraszyła się 
pisma, tylko postanowiła działać. 
Sięgnęła po telefon i skontaktowa-
ła się z I Urzędem Skarbowym w 
Katowicach, który domaga się od 
niej zapłacenia podatku. Ciahotna, 
podobnie jak wie-
le innych osób, 
które mieszkają 
w Czechach, lecz 
pracowały w Pol-
sce i z tego tytułu 
otrzymują polskie 
emerytury, ma 
czeską rezyden-
cję podatkową. To 
oznacza, że nie 
rozlicza podatków 
w Polsce, nie skła-
da polskich zeznań podatkowych 
(tak zwanych PIT-ów). 

– W Polsce Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych potrąca podatek od 
emerytury i odprowadza go do urzę-
du skarbowego. Mój ZUS nie płacił 
za mnie podatku, ponieważ nie miał 
do tego podstawy prawnej. Nas, 
emerytów polskich mieszkających 
w Czechach, obowiązuje międzyna-
rodowa umowa, na podstawie któ-
rej nie płacimy w Polsce podatków. 
Natomiast w Czechach emerytury 
są wolne od podatku dochodowego 
– wyjaśniła Ciahotna.

W poprzednich latach emeryci nie 
otrzymywali podobnych wezwań do 
zapłaty. Dlaczego w tym roku jest 
inaczej? Sprawę wyjaśnia Michał 
Kasprzak, rzecznik prasowy Izby 
Administracji Skarbowej w Katowi-
cach: – W tym roku polska admini-

stracja skarbowa uruchomiła usłu-
gę „Twój e-PIT”. Dzięki niej system 
przygotował podatnikom zeznania o 
wysokości osiągniętego dochodu na 
podstawie informacji, które zostały 
przesłane przez płatników – na przy-
kład ZUS – do urzędów skarbowych. 

Każdy mógł się zapoznać w Inter-
necie z automatycznie przygotowa-
nym zeznaniem, zaakceptować go i 
wysłać, bądź odrzucić. System gene-
ralnie ułatwił sprawę podatnikom, 
ponieważ pomógł im w wypełnianiu 
PIT-ów. 

Polscy emeryci mieszkający w 
Czechach nie zaglądali na portal po-
datkowy. Byli przekonani, że sprawa 
ich nie dotyczy, ponieważ nie są pol-
skimi podatnikami. Tymczasem ich 
automatycznie wygenerowane PIT-y 
trafiły do urzędów skarbowych, któ-
re widząc, że podatek dochodowy 
nie został potrącony, rozesłały listy 
z wezwaniem do zapłaty. 

Kasprzak napisał w odpowiedzi 
na pytanie „Głosu”, że „Pierwszy 
Urząd Skarbowy w Katowicach (wła-
ściwy dla nierezydentów) prowadzi 
czynności wyjaśniające, dotyczące 
braku odprowadzenia podatku do-
chodowego z tytułu otrzymywanej 
emerytury”. W piśmie, którego ko-
pię ma redakcja do dyspozycji, nie 
ma jednak mowy o „czynnościach 
wyjaśniających”, jest natomiast ja-
sno sformułowane wezwanie do 

zapłaty podatku, informacja o na-
liczaniu odsetków w przypadku 
zwłoki oraz o możliwości wszczęcia 
postępowania egzekucyjnego. Dla 
niejednej starszej osoby list z we-
zwaniem do zapłacenia kilku tys. 
złotych jest szokiem.

– Pewna pani po osiemdziesiątce 
zasłabła po otrzymaniu tego pisma – 
dodała Ciahotna. 

Jak powinny postąpić osoby, które 
otrzymały list ze skarbówki?

– Podatnicy, którzy dopełnili w 
Polsce formalności związanych ze 

zgłoszeniem ak-
tualnego miejsca 
z a m i e s z k a n i a , 
zgodnie z obowią-
zującymi umo-
wami o unikaniu 
podwójnego opo-
datkowania, nie 
mają obowiązku 
złożenia w Polsce 
zeznania – przy-
znał Kasprzak. 
–  Najlepszym 

rozwiązaniem będzie kontakt tele-
foniczny lub przesłanie do urzędu 
zgłoszenia aktualizacyjnego (tak 
zwanego ZAP-3) w zakresie zmiany 
rezydencji – miejsca zamieszka-
nia. W większości sytuacji krótka 
rozmowa telefoniczna z pracowni-
kiem urzędu okaże się wystarcza-
jąca do pozytywnego załatwienia 
sprawy. 

Ciahotna, na podstawie rozmowy 
telefonicznej z katowickim Urzędem 
Skarbowym, proponuje wysłanie do 
Urzędu odpowiedzi pisemnej o na-
stępującej treści: „Zawiadamiam, że 
moja emerytura z Polski nie podlega 
podatkowi dochodowemu w Polsce 
(zgodnie z umową międzynarodo-
wą pomiędzy Polską a Czechami) i 
pismo traktuję jako bezprzedmio-
towe”. W odpowiedzi należy podać 
numer pisma urzędowego.  
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W czasach, kiedy chodziłam do szkoły, wszyscy znaliśmy boha-
terów kosmosu. Gagarin, Remek, Hermaszewski i Tiereszkowa 

to były nazwiska, których uczono nas od przedszkola. Przekonywano 
nas wtedy również, że w XXI wieku na wakacje nie polecimy samolo-
tem do Bułgarii, ale rakietą w kosmos. 

Kosmos i przestworza przypomniały mi się ostatnio, kiedy pokazy-
wano w telewizji oblegany przez turystów Mount Everest. Nie spełniła 
się co prawda prognoza wakacji kosmicznych, ludzie nadal jednak 
próbują dotknąć nieba. Tyle że z najwyższej w świecie góry, często 
przypłacając za to życiem. Jak bowiem można było ułyszeć w relacji, 
w połowie maja w ciągu dziesięciu dni pod Mount Everestem zginę-
ło 11 osób. Uważam, że to bardzo dużo. Zresztą ten pogląd podzielał 
również redaktor telewizyjny, wyjaśniając pokrótce, na czym polega 
ów (śmiertelny) everestowy biznes. Można to ująć w jednym zdaniu. 
Skoro są ludzie chętni zapłacić za „wycieczkę” na najwyższą z gór, to 
czemu nie dać im szansy, żeby zrobili sobie selfi e na dachu świata? 

Żyjemy w czasach, kiedy szukamy coraz mocniejszych wrażeń. Ści-
gamy się na Facebooku zdjęciami z wakacji. Nie wystarczy już nam 
tydzień w Karkonoszach ani dwa tygodnie w Chorwacji. Nudzi nas 
to. Nie spełnia to naszych oczekiwań, wciąż nam za mało, bo tyle jest 
przecież pięknych miejsc na świecie. Rozumiem to, bo kocham podró-
że, bo lubię wspinać się po górach i lubię też robić zdjęcia. W pogoni 
za nowymi fascynującymi przeżyciami zastanawiam się jednak, jak to 
możliwe, że wciąż jeszcze nie znudziła mi się opowieść mojej mamy o 
tym, jak będąc dzieckiem, spędzała z rodzicami wakacje w Beskidach, 
zbierając małe granatowe borówki.  

Piotr Tomala 
szef programu Polski Himalaizm Zimowy 2016-2020 
im. Artura Hajzera

NASZ »GŁOS«

CYTAT NA DZIŚ

E-STREFA

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

HAWIERZÓW
Godzina pływania to 
idealna rozgrzewka przed 
pójściem do pracy. Taka 
możliwość istnieje od 
maja na basenie szkoły 
podstawowej i średniej w 
Szumbarku. W godz. 6.30-
7.45 można tu popływać 
za jedyne 25 koron. Karnet 
na 10 wejść wychodzi 
jeszcze taniej. (sch)

KARWINA
Szczęśliwy zbieg okolicz-
ności, a przede wszystkim 
gotowość policjantów 
do spieszenia z pomocą 
nawet w wolnym czasie 
uratowały w poniedziałek 
życie 49-letniemu męż-
czyźnie, który postanowił 
powiesić się na balkonie 
mieszkania. Zauważył go 
policjant, który akurat 
wyszedł z psem na spa-
cer. Szybko wbiegł do 
domu, w którym, jak się 
okazało, mieszkał również 
inny funkcjonariusz po-
licji. Wspólnie wyważyli 
drzwi mieszkania i zdjęli 
mężczyźnie pętlę z szyi. 
W tym czasie na miejsce 

dotarło dwóch kolej-
nych policjantów. Aż 
do przyjazdu lekarza 
na zmianę prowadzili 
niedoszłemu samo-
bójcy masaż serca.
 (sch)

TRZYNIEC
Ochotnicza Straż Pożarna 
istnieje w Kojkowicach od 
105 lat. Z tej okazji zorga-
nizowała w sobotę pucha-
rowe zawody strażackie 
połączone z popołudniem 
dla dzieci oraz „bulaniym 
moja”. Organizatorzy przy-
gotowali nie tylko udaną 
imprezę, ale także stanęli 
na podium. W kategorii 
kobiet gospodynie zdobyły 
brąz i uplasowały się za 
ekipami z Lesznej Dolnej 
i Piosecznej. W kategorii 
mężczyzn pierwsi byli go-

ście ze słowackiej Cziernej, 
drugie miejsce zajęła dru-
żyna z Wierzbicy, a trzecie 
z Lesznej. (sch)

WĘDRYNIA
Aby uiścić opłatę w Urzę-
dzie Gminy, petenci nie 
muszą już mieć przy sobie 
gotówki. W ubiegłym 
tygodniu zainstalowano tu 
terminal płatniczy dla tych 
wszystkich, którzy wolą 
płacić bezgotówkowo pla-
sti kową kartą. Jako pierw-
szy skorzystał z niego wójt 
wioski, Raimund Sikora.
 (sch) 

KARWINA

WĘDRYNIA

TRZYNIEC

HAWIERZÓW

W I A D O M O Ś C I

Zapraszamy do odwiedzenia naszego ar-
chiwum krótkich materiałów fi lmowych.

Beata Schönwald 
beata.schonwald@glos.live
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sobota

niedziela

dzień: 18 do 22 C 
noc: 22 do 19 C 
wiatr: 1-2 m/s

dzień: 19 do 25 C 
noc: 20 do 16 C 
wiatr: 2-4 m/s

dzień: 17 do 24 C 
noc: 24 do 19 C 
wiatr: 2-3 m/s
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Imieniny obchodzą: 
Robert, Wiesława
Wschód słońca: 4.39
Zachód słońca: 20.48
Do końca roku: 207 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Seksu
Przysłowia: 
„W czerwcu pełnia 
sprowadza burze, ostatnia 
kwadra zaś deszcze duże”

JUTRO...
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Imieniny obchodzą: 
Medard, Seweryn
Wschód słońca: 4.39
Zachód słońca: 20.49
Do końca roku: 206 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Cyrku bez Zwierząt
Światowy Dzień Robienia 
na Drutach w Miejscach 
Publicznych
Przysłowia: 
„Czasem i na świętego 
Medarda wiosna jeszcze 
przytwarda”

POJUTRZE...
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Imieniny obchodzą: 
Felicjan, Pelagia
Wschód słońca: 4.38
Zachód słońca: 20.50
Do końca roku: 205 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Przyjaciela
Międzynarodowy Dzień 
Archiwów
Przysłowia: 
„Deszcz podczas 
Zielonych Świątek 
niedobry czyni początek”

POGODA

•••
Przełożenie zimowej wyprawy narodowej na K2 
to była absolutnie odpowiedzialna i konieczna 
decyzja. Gdybyśmy zdecydowali się pojechać w tym 
roku, to nie bylibyśmy w pełni przygotowani i nie 
mielibyśmy właściwego składu

Promenada Adamowicza
W Pradze otwarto we wtorek pro-
menadę Pawła Adamowicza. Tra-
gicznie zmarły prezydent Gdańska, 
zamordowany w styczniu w swoim 
rodzinnym mieście podczas Finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy, został uhonorowany z inicja-
tywy Vladimíra Hanzla, byłego do-
radcy zmarłego prezydenta Václava 
Havla. W uroczystości uczestniczyli 
przedstawiciele władz Pragi oraz 
Ambasady RP. Odsłonięcia tablicy z 
nazwą promenady dokonali wspól-
nie prezydent miasta stołecznego 
Pragi – Zdeněk Hřib (na zdjęciu z 
prawej) oraz konsul RP – Artur Łu-

kiańczuk. 
Obecni 
byli m.in. 
mieszka-
jący nad 
Wełtawą Polacy. 
Promenada Adamowicza znajduje 
się w dzielnicy Winogrady. To bardzo 
piękna i nieprzypadkowa lokali-
zacja – w pobliżu znajdują się już 
ulice Polska i Chopina. Także data 
odsłonięcia była symboliczna, ponie-
waż we wtorek Polska świętowała 
30. rocznicę pierwszych częściowo 
wolnych wyborów.  (dc)

•••
Jajecznica i Dzień Dziecka
W ostatni piątek maja tradycyjne 
smażenie jajecznicy zorganizowali 
w ogrodzie przy Domu PZKO w 
Nydku członkowie Miejscowego 
Koła. Każdy przyniósł jajka, słoninę, 
szczypiorek, z których panie z Koła 
przygotowały przepyszną jajecznicę. 
Spotkanie połączono z obchodami 
Dnia Dziecka, dlatego harcerze z 
Bystrzycy przygotowali dla najmłod-

szych gry i zabawy. Dorośli mieli zaś 
okazję do spędzenia wolnego czasu 
w gronie rodziny, przyjaciół i znajo-
mych.  (wik)

W SKRÓCIE

PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ...

 � Do soboty 8 czerwca w Cieszynie i Czeskim Cieszynie potrwa Międzynaro-
dowy Festi wal Teatralny „Bez granic”. Patronat nad wydarzeniami sprawuje 
„Głos”. Na archiwalnym zdjęciu jedna z jego wcześniejszych edycji, w 1994 
roku.  (wot) 
Fot. WIESŁAW PRZECZEK 

Członkowie 
Miejscowego Koła 
PZKO w Cierlicku-
Kościelcu oraz działacze 
Macierzy Szkolnej 
z Cierlicka spotkali 
się w poniedziałek po 
południu w ogrodzie 
obok Domu Polskiego 
Żwirki i Wigury na 
tradycyjnym smażeniu 
jajecznicy. Tym 
razem została ona 
przygotowana ze 120 
jajek. 

To taka nasza integracyjna „wa-
jeczyna” kościeleckich pezet-
kaowców oraz macierzowców 

z polskiej szkoły w Cierlicku. Dodat-
kowo, co roku zapraszamy zaś na nią 
seniorów lotnictwa z Polski – mówił 
Tadeusz Smugała. Prezes Miejscowe-
go Koła PZKO w Cierlicku-Kościelcu 

podkreślił jednak, że impreza odbywa 
się nie tylko z okazji zbliżających się 
Zielonych Świątek. – Przy okazji łączy-
my też Dzień Dziecka z 30. rocznicą 
polskich wyborów z 4 czerwca 1989 
roku. Pięć lat temu, w 25. rocznicę 
tego wydarzenia, gościła u nas konsul 
generalna RP w Ostrawie, a my posa-

Integracyjny   kociołek

dziliśmy przy Domu Polskim Żwir-
ki i Wigury pamiątkowe drzewko. 
Wtedy nasze spotkanie miało bar-
dzo uroczysty charakter, natomiast 
dziś spotykamy się w luźnej atmos-
ferze, choć oczywiście wspomnimy 
również wydarzenia sprzed 30 lat, 
które wstrząsnęły najpierw Polską, 
a później całą Europą Środkowo-

-Wschodnią – 
mówił Tadeusz 
Smugała.

Gośćmi cier-
lickich pezet-
kaowców byli 
w poniedziałek 
również lotnicy-
seniorzy z Polski, 
m.in. z Bielska-
-Białej, Rydułtów 
i Raciborza. Pod-
kreślali oni, że z 
cierlickimi dzia-
łaczami PZKO 
znają się od lat, a 
na Kościelcu by-
wają regularnie. 

– Jestem pilo-
tem szybowco-
wym, dlatego dla 
mnie Kościelec 
to szczególne 
miejsce pamięci. 
O b o w i ą z k o w o 
bywam tutaj we 

wrześniu, natomiast na smażeniu 
jajecznicy jestem po raz trzeci – 
przyznał w rozmowie z „Głosem” 
Grzegorz Wala z Rydułtów. Dodał 
przy tym, że wiosenna aura nie 
rozpieszczała do tej pory szybow-
ników. – Dziś jednak czeka nas bar-
dzo udane popołudnie – przekony-
wał.  (wik)

• Poniedziałkowe smażenie jajecznicy było dobrym 
pretekstem do rozmów w luźnej atmosferze. 
Fot. WITOLD KOŻDOŃ
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Fot. URSZULA DRAHNA

Fot. RENATA MARTYNEK

Opieka on-line
Wydział Studiów Socjalnych 

Uniwersytetu Ostrawskiego 
wymyślił unikatowy sposób pomo-
cy ludziom opiekującym się bliski-
mi po udarze mózgu. W tym celu 
chce stworzyć specjalny portal, 
który stanie się platformą do dzie-
lenia się doświadczeniami w tym 
zakresie. 

– Specjalnie skupiliśmy się na 
tej grupie docelowej, ponieważ, 
według statystyk, rodzin, które ze-
tknęły się z udarem mózgu, jest na-
prawdę dużo. Chcemy objąć naszy-
mi badaniami całe spektrum ludzi, 
od nowicjuszy aż po tych, którzy 

mają długoletnie doświadczenia 
w  opiece nad bliskimi po udarze 
– zaznacza Iva Kuzníkowa w imie-
niu  zespołu naukowo-badawczego 
opieki długoterminowej stworzo-
nego przy ostrawskim Wydziale 
Studiów Socjalnych. Dotarcie do 
takich osób nie będzie jednak pro-
ste. Nie istnieje bowiem żadna baza 
danych nieformalnych opiekunów 
chorych na udar. W znalezieniu ich 
mogą pomóc np. lekarze rodzinni 
oraz placówki świadczące pomoc 
pacjentom z tą diagnozą.

– Nie będzie to zwykła strona 
internetowa z  kontaktami oraz in-

formacjami natury medycznej. Ma 
reagować na konkretne potrzeby 
każdego opiekuna. Nasz portal ma 
być platformą umożliwiającą dialog 
pomiędzy wszystkimi zaintereso-
wanymi tym tematem – dodaje Len-
ka Krhutowa, docent na ostrawskim 
Wydziale Studiów Socjalnych. 

Prace badawcze potrwają trzy 
lata. W tym roku zespół nauko-
wo-badawczy skupi się tworzeniu 
sieci nieformalnych opiekunów, w 
przyszłym roku informatycy przy-
gotują software dla portalu, a w 
2021 roku badania zostaną zakoń-
czone.  (sch)

120 000
osób domagało się we wtorek na praskim placu Wacława dymisji premiera 
Andreja Babiša i minister sprawiedliwości, Marii Benešowej. Uczestnicy jednej 
z największych manifestacji w polistopadowej historii Czech żądali niezależnego 
sądownictwa oraz niezależnych mediów publicznych. Optowali również za zwro-
tem dotacji, którą, ich zdaniem, należący wcześniej do premiera holding „Agrofert” 
uzyskał bezprawnie. W niedzielę kolejna demonstracja odbędzie się na Letnej, 
we wtorek natomiast zaplanowano ogólnokrajowy protest poza stolicą. Według 
Babiša, ludzie mają prawo do wyrażania swoich poglądów, nie zamierza jednak 
składać rezygnacji.  (sch)

Nigdy nie brałem udziału 
w castingach
Kultowy aktor i reżyser Jerzy 

Stuhr we wtorek na trzy godzi-
ny przed występem w roli Lecha 
Wałęsy w przedstawieniu „Wałęsa w 
Kolonos” spotkał się z wielbicielami 
swego talentu w Kawiarni i Czytelni 
„Avion” w Czeskim Cieszynie. Spo-
tkanie w ramach 29. Międzynaro-
dowego Festiwalu Teatralnego „Bez 
Granic” poprowadził jego dyrektor, 
Janusz Legoń. 

– Spotykamy się w specjalny 
dzień, 4 czerwca, 30 lat od wyborów 
1989 roku w Polsce. Pan profesor gra 
wieczorem przedstawienie, które jest 
idealne na ten dzień, ale znalazł dla 
nas czas – witał zebranych Legoń. 

– To przedziwne déjà vu, kiedy 
siedzę w tym miejscu. Ile nerwów 
na tym moście człowiek stracił, cze-
kając godzinami aż łaskawie czeski 
celnik cię przepuści, żeby jechać da-
lej do Italii, w której pracowałem od 
1980 roku. Ten most zawsze był dla 
mnie kluczowym miejscem – wspo-
minał aktor, spoglądając przez okno 
„Avionu”. 

Losy Jerzego Stuhra są zresztą 
związane z Cieszynem również w 

innych wymiarach. – Kiedy miałem 
rok, to mieszkałem tutaj z rodzicami 
w Hotelu Pod Jeleniem – wyjaśniał. 
Później z kolei wracał nad Olzę do 
Teatru im. Adama Mickiewicza jako 
młody aktor. 

Oprócz swoich związków z Cie-
szynem i Bielskiem-Białą (gdzie na 
jakiś czas osiadła rodzina Stuhrów), 
Jerzy Stuhr w rozmowie z Januszem 
Legoniem opowiadał m.in. o kinie 
moralnego niepokoju, zagranicznej 
pracy, studentach PWST, 4 czerwca, 

patriotyzmie, polityce i swoim synu. 
W odpowiedziach na pytania z pu-
bliczności pojawiły się m.in. aneg-
doty dotyczące kręcenia „Seksmisji”. 
Omawiano również różnice między 
aktorstwem w przeszłości a teraź-
niejszością. – Jestem chyba jedynym 
już żyjącym polskim aktorem, który 
nigdy nie był na castingu. Byłem 
zawsze w tej komfortowej roli, że to 
raczej do mnie dzwonili – dodał. 

Festiwal potrwa do 8 sierpnia. 
 (szb)

• Jerzy Stuhr (z lewej) odpowiadał na pytania dyrektora Międzynarodowego 
Festi walu Teatralnego „Bez Granic”, Janusza Legonia. Fot. SZYMON BRANDYS
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Zdjęcia: JAROSŁAW JOT-DRUZYCKI

R E P O R TA Ż

Śladami Lukrecji
Sobota 1 czerwca. Jeszcze nie wybiła jedenasta, a już za bramą wprowadzającą na Wzgórze Zamkowe gromadzi się 
dość sporawy tłumek. Ot, uczestnicy jakiejś wycieczki, co specjalnie nie dziwi w dni wolne, a szczególnie w sezonie 
letnim, kiedy jest ciepło, nie pada i pozostałości średniowiecznego zamku pysznią się w blasku słońca.

Jarosław jot-Drużycki

Ale nie jest to zwykła wy-
cieczka, której prowadzący 
ma w ciągu dwóch godzin 

pokazać wszystkie atrakcje nadol-
ziańskiego grodu. Ta zamierza 
przejść się śladem ostatniej Pia-
stówny na cieszyńskim tronie, 
księżnej Elżbiety Lukrecji, która 
przyszła na świat dokładnie 420 lat 
temu – 1 czerwca 1599 roku.

– Jest taka ciekawostka związa-
na z jej narodzinami – przewodnik 
Władysław Żagan, członek Funda-
cji Volens (organizatora tego spa-
ceru w urodziny księżnej), a jedno-
cześnie pracownik Zamku Cieszyn, 
rozpoczyna gawędę. – Otóż w 1599 
roku książę Adam Wacław wraz ze 
swoją żoną Elżbietą kurlandzką 
w drodze powrotnej z Wrocławia 
postanowił się zatrzymać u jed-
nej ze znanych śląskich wróżek 
w Bobrownikach pod Bytomiem. 
Parze książęcej zależało na tym, 
by urodził się im męski potomek. 
Wróżka dała księżnej radę, że jeśli 
tylko będzie unikała przerażenia, 
to na pewno urodzi się jej syn. Elż-
bieta musiała się jednak przera-
zić podczas ciąży, bo urodziła się 
córka. Ale mając za męża Adama 
Wacława – kontynuuje swoją opo-
wieść cicerone – to prawdopodob-
nie trudno by było nie żyć w prze-
rażeniu.

Cóż, książę lubił sobie pofolgo-
wać i często sprowadzał kochanki. 
A po śmierci żony, jedna z nich – 
Małgorzata Kostlachówna z Krem-
że – dosłownie zawładnęła dworem 
i to prawdopodobnie ona skłoniła 
monarchę, by ten „naprawił błąd 
ojca” i powrócił na łono Kościoła 
rzymskokatolickiego.

Cała ta historia opowiadana jest 
przy Rotundzie, dawnej kaplicy 
zamkowej, tym niemym świadku 
chrzcin Elżbiety Lukrecji, jeszcze w 
obrządku ewangelickim, i jej kato-
lickiego ślubu. W 1618 roku wyszła 
za Gundakera von Liechtenstein z 
Lednic na Morawach. 

– Została wydana wbrew swojej 

woli. Nigdy nie kochała swojego 
męża i on najprawdopodobniej 
również nie kochał jej. 

– Ojej – daje się słyszeć wes-
tchnienie słuchaczek, ale znawca 
alkowy ostatniej Piastówny kończy 
swą wypowiedź brutalnym akor-
dem:

– Prawdopodobnie posuwał się 
do bicia jej, a także do gwałtów. 
Urodziła mu trójkę dzieci; z tych 
gwałtów.

Kres tego haniebnego współżycia 
nastąpił znienacka, niczym niespo-
dziewana śmierć. A była to dokład-
nie nagła śmierć młodszego brata 
księżnej, księcia cieszyńskiego Fry-
deryka Wilhelma w 1625 roku. I wte-
dy to Lukrecja trzasnęła drzwiami 
zamku w Lednicach, gdzie miesz-
kała po ślubie i wróciła do Cieszyna 
objąć schedę po bracie.

Do Cieszyna wracają i uczestnicy 
spaceru. Wspinają się ulicą Głębo-
ką, skręcają w Menniczą wąskim 
chodnikiem i zmierzają do Książ-
nicy. Za czasów księżnej mieściła 
się tam mennica. Ale nagle pada 
pytanie:

– Czy ona była urodziwa?
– Z tą urodą to zaraz powiem 

– uśmiecha się Żagan. – Jedyny 
zachowany wizerunek księżnej po-
chodzi z tego talara. – Przewodnik 
wyciąga kartkę z podobizną awersu 
monety. Przedstawiona jest na niej 
kobieta o rozczapierzonych wło-
sach, wyłupiastych oczach, perka-
tym nosie i opuchniętych ustach. 
Rozlega się śmiech.

– Natomiast wiadomo – dodaje 
– że wizerunki na monetach odbie-
gały sporo od rzeczywistości, choć 
możemy podejrzewać, że, tak jak 
na portretach malowanych, mogła 
być i tutaj upiększona…

Spacerowicze przeciskają się do 
drzwi Książnicy. Wszyscy muszą 
iść gęsiego wąskim przesmykiem 
między ścianą a dwoma zaparowa-
nymi autami. Ale już w sali konfe-
rencyjnej pracownica tego przy-
bytku, dr Aleksandra Golik-Prus, 
witając wszystkich serdecznie 
oznajmia z radością:

– Mamy rzadką okazję zobacze-
nia oryginału modlitewnika, który 
najprawdopodobniej – te słowo ak-
centowane jest bardziej niż mocno 
– należał do ostatniej księżnej cie-
szyńskiej Elżbiety Lukrecji. 

Poza oryginałem, schowanym za 
szkłem, jest też i kopia, którą moż-
na obejrzeć, a wręcz dotknąć. Ksią-
żeczka zawiera modlitwy w języku 
niemieckim, jedną po czesku, oraz 
pięć miniatur.

A kolejne „lukrecjana” już dwa 
piętra wyżej. W cieszyńskim od-
dziale Archiwum Państwowego 
rozłożyły się w gablotkach doku-
menty wystawiane w kancelarii 
księżnej. Oczy uczestników space-
ru wbite w pergaminy opatrzone 
pieczęciami z cieszyńskim orłem. 
Teksty tych pism sporządzone zo-
stały po czesku, niemiecku lub ła-
cinie, bo takie były wówczas języki 
urzędowe Księstwa, o czym nad-
mienia kierownik tej instytucji, dr 
Anna Machej.

Czas jednak na następny punkt 
spaceru – to kościół św. Trójcy. 
Menniczą w górę, skręt w Bóżni-
czą, a potem w Michejdy. Słońce 
praży, jest duszno, więc wszyscy 
skrywają się pod cieniem rozło-
żystych kasztanów, których liście 
będzie niebawem pożerał szrotó-
wek kasztanowcowiaczek. Ale i 
my wszyscy też zostaniemy kiedyś 
zjedzeni przez robaczki. Warto o 
tym pamiętać, bo wokół świątyni, 
która jeszcze w XVII stuleciu była 
poza murami miasta, znajduje się 
cmentarz, zamieniony co prawda w 
zieleniec z placem zabaw, ale kilka 
grobowców pozostało. Kości pod 
ziemią również.

– W tym kościele księżna Elż-
bieta Lukrecja ufundowała dzwon, 
który do dziś wzywa wiernych na 
msze – mówi Żagan i pokazuje 
jeszcze jedną pamiątkę: umiesz-
czoną na ścianie płytę nagrobną 
nadwornego mincerza księżnej Ga-
briela Gerloff a. Tego samego, któ-
ry uwiecznił ją na wspomnianych 
talarach. Jednak po II wojnie nie-
mieckie epitafi um zostało skute, a 

sama tablica jest obecnie pomaza-
na sprayem. Żagan chciałby, aby ją 
odnowić. Uczestnicy spaceru też są 
tego zdania, jednak nie od nich to 
zależy.

Idą już dalej, ulicą Matejki. Wol-
nym krokiem zdążają na Rynek w 
stronę kawiarni „Herbowa”. Ale nie 
na kawę. W tej kamienicy mieszka-
ła księżna po powrocie z wygnania, 
spowodowanego zajęciem Cieszy-
na przez Szwedów. Ci plądrowali 
miasto ile się dało, a zamek obró-
cili w ruinę. Stąd Elżbieta Lukrecja 
przeprowadziła się do mieszczań-
skiej kamienicy.

W jednej z sal na pierwszym pię-
trze, gdzie ma swoje biura Eurore-
gion Śląsk Cieszyński, znajdują się 
freski z panoramą okolic Cieszyna 
pochodzące – i tu znów słówko 
„prawdopodobnie” jest jak najbar-
dziej na miejscu – z czasów Lukre-
cji. Nieopodal znajduje się kościół 
św. Krzyża, który powstał na bazie 
prywatnej kaplicy księżnej, połą-
czonej z kamienicą. Tuż przy wej-
ściu na chór wmurowana jest w 
ścianę kamienna kropielnica. Wła-
śnie jedna z osób zanurza w niej 
dłoń i robi znak krzyża. Być może i 
księżna zamaczała w niej nabożnie 
koniuszki palców.

– Księżna umiera dokładnie 19 
maja 1653 roku o godzinie 17.00 i 
przy jej łożu śmierci szczęśliwie 
znajduje się i córka Marianna, i syn 
Ferdynand Jan, a także jej wielolet-
nia przyjaciółka Zuzanna Arresowa 

z Aresdorfu, która była też ochmi-
strzynią dworu.

W głosie Żagana wyraźnie sły-
chać emfazę, jakby z pogrzebowe-
go kazania.

– To właśnie ona do ostatniej 
chwili czyta księżnej Biblię, aż w 
pewnym momencie z przeraże-
niem stwierdza, że księżna odeszła 
z tego świata. 

Orszak pogrzebowy sformował 
się we wspomnianej kaplicy. I jakby 
podążając śladem ówczesnych ża-
łobników uczestnicy spaceru rusza-
ją ulicą Szersznika w stronę kościo-
ła Marii Magdaleny. W podziemiach 
tejże świątyni, zamkniętych dla 
postronnych, spoczywają doczesne 
szczątki Piastówny. Ale gdzie?

Żagan staje pośrodku kościoła 
w pobliżu ołtarzy św. Anny i Mat-
ki Boskiej z Lourdes. Mówi, że do-
kładnie poniżej znajduje się grób, 
w którym złożono dwie trumny. 
Jedna z nich była pokryta błękit-
nym aksamitem.

– Ten pochówek pochodził z 
XVII wieku. W jednym grobie zło-
żono ciało kobiety i mężczyzny. 
Mężczyzną tym najpewniej był 
ostatni cieszyński Piast, Fryde-
ryk Wilhelm. Obok, 28 lat później, 
spoczęła jego siostra. Tak więc 
z 90-procentowym prawdopo-
dobieństwem stoimy teraz – tu 
przewodnik spogląda na posadzkę 
– nad grobem księżnej Elżbiety Lu-
krecji, której śladem przeszliśmy 
dzisiaj po Cieszynie.  

Kiedy do Karwiny 
powrócą tramwaje?
Starsi pamiętają jeszcze czasy, kiedy między Karwiną, Orłową a Ostrawą kursował tramwaj. Dla młodszych to 
„science fi cti on”, która… być może przybierze realne kształty.

Beata Schönwald

Linia tramwajowa łącząca 
Karwinę z Ostrawą to żad-
na fantasmagoria. To realny 

pomysł, na który można uzyskać 
fundusze w ramach europejskiej 
platformy regionów powęglowych. 
To kwestia 6-7 mld koron, które, 
jeżeli przedstawimy dobry pro-
jekt, czekają na nas – przekonywał 
Jakub Unucka, wicehetman ds. 
transportu województwa moraw-
sko-śląskiego, na spotkaniu, które 
odbyło się tydzień temu w czwar-
tek w Karwinie. Jak wyjaśniał, 
pieniądze, które Unia Europejska 
wyasygnowała w swoim budżecie 
na pomoc regionom pogórniczym, 
mają zostać przeznaczone głów-
nie na rozwiązania energetyczne 
i transportowe. Zdaniem wicehet-
mana, przyjazna środowisku na-
turalnemu nowa linia tramwajowa 
wpisuje się w to doskonale. 

Którędy pojedzie tramwaj?
To pierwsze pytanie, które inte-
resuje ludzi. Drugie – kto będzie 
z  niego korzystać? Udzielenie od-
powiedzi na te pytania jest zada-
niem pełnomocnika województwa 
ds. przygotowania rozwoju infra-
struktury kolejowej, Vladimíra 
Návrata. – Chodzi o to, żeby udo-
kumentować, iż tramwaj nie będzie 
jeździć pusty. Jeżeli będzie jeździć 
dostatecznie często i z dostatecz-
nie dużą prędkością, wtedy stanie 
się realne, że ludzie, którzy dotąd 
jeździli autobusami lub samocho-
dami, przesiądą się do tego nowe-
go środka transportu – stwierdził. 
Zaznaczył jednak, że jeżeli tramwaj 
ma być konkurencyjny, musi po-

między poszczególnymi miastami 
poruszać się z prędkością co naj-
mniej 90 km na godz. 

Według wizji pełnomocnika, 
optymalna trasa nowej linii tram-
wajowej mogłaby się rozpoczynać 
koło dworca autobusowego w Kar-
winie, a potem prowadzić przez Raj, 
koło uniwersytetu, kopalni ACS, 
byłej kopalni Barbara, przez Suchą 
Górną i Średnią, aż do centrum Ha-
wierzowa. Tam koło domu handlo-
wego „Elan” główna trasa tramwaju 
zbiegałaby się z odgałęzieniem pro-
wadzącym od dworca autobusowe-
go na Szumbark. Z centrum miasta 
tramwaj jechałby do dużego ronda 
koło dworca kolejowego i stamtąd 
po I/11 przez Szonów do Ostrawy-
-Kończyc, gdzie mógłby już dalej 
korzystać z istniejącego torowiska. 
– Bezpośrednie połączenie Karwi-
ny z Ostrawą z pewnością byłoby 
szybsze. Jednak bez Hawierzowa 
budowa nowej linii tramwajowej 
byłaby absolutnie nierentowna. 
Prócz tego musimy wziąć pod uwa-
gę, że tramwaj nie będzie przewozić 
pasażerów tylko z miasta A do mia-
sta B, ale w pewnym stopniu przej-
mie też rolę autobusów komunika-
cji miejskiej. Dopiero wtedy może 
stać się opłacalnym projektem 
– podkreślił Návrat. Szansę widzi 
też w polskim regionie przygranicz-
nym. Jak zauważył bowiem, 5 mln 
mieszkańców tego regionu to duży 
potencjał, tym bardziej że coraz 
więcej Polaków zakłada fi rmy i ku-
puje mieszkania po czeskiej stronie 
granicy.

Zamiast asfaltu 
zielone bulwary
Ostatnie przykłady z zagranicy ja-
sno dowodzą, że powrót tramwaju 

do Karwiny nie jest oderwanym 
od rzeczywistości i aktualnych 
trendów wymysłem wojewódzkich 
samorządowców. – Komunikacja 
tramwajowa, która została przed 
40 laty zlikwidowana, w Europie 
Zachodniej wraca do łask. Powsta-
ją nowe linie i to w wielkim stylu. 
Są tak zaprojektowane, że stają się 
integralną częścią krajobrazu. W 
efekcie okolica zyskuje na pojawie-
niu się tramwaju również w sensie 
estetycznym. Zwłaszcza Francuzi 
potrafi ą robić to z wielką wrażli-
wością, choć ładne rozwiązania 
powstają też np. w Niemczech, 
a nawet w polskim Olsztynie – 
stwierdził pełnomocnik wojewódz-
twa ds. przygotowania rozwoju 
infrastruktury kolejowej. Według 
niego, podobnie mogłoby być w 
Karwinie, Hawierzowie, a nawet 
w Orłowej. Być może to ostatnie 
miasto też zostanie włączone do 
projektu. 

Vladimír Návrat już teraz widzi 
oczyma wyobraźni zamiast asfal-
towej jezdni zielony bulwar. Jego 
zdaniem, ulice w hawierzowsko-
-karwińskim regionie są dosta-
tecznie szerokie, żeby ich część 
przeznaczyć na torowisko i stwo-
rzyć piękne zielone bulwary. – Dla 
komunikacji kołowej pozostanie 
po obu stronach drogi po jednym 
pasie jezdni. Obecność tramwaju 
w mieście automatycznie obniży 
prędkość przejeżdżających tędy sa-
mochodów. Zyska też wygląd mia-
sta, oczywiście, pod warunkiem, że 
nie będziemy oszczędzać na tym 
projekcie – zastrzega pełnomoc-
nik. Dodał, że jeżeli decydenci z 
Brukseli mają go „pobłogosławić” i 
sypnąć pieniędzmi, to musi on zo-
stać przygotowany w wielkim sty-

lu. Zwłaszcza że ma służyć nie kil-
ka, a kilkadziesiąt lat. – W czasach, 
kiedy sporo się mówi o zmianach 
klimatycznych, kiedy proekolo-
giczny transport ma zielone świa-
tło, projekt tzw. czystej komunika-
cji miejskiej i międzymiastowej ma 
dużą szansę powodzenia. Chodzi 
tylko o to, żeby dobrze go „sprze-
dać” – przekonywał.

Pomysł jest, ale…
Słuchając tych wywodów, aż chcia-
łoby się już wsiąść do tramwaju. 
Jak zauważył jednak wicehetman 
ds. transportu, pomysł ma „tysiąc 
ale”. Na przykład takie, że w cze-
skiej legislatywie nie istnieje coś 
takiego, jak tramwajo-pociąg, czyli 
środek lokomocji łączący mniejsze 
gabaryty niskopodłogowego tram-
waju z prędkością pociągu. Tym-
czasem ostrawsko-karwiński tram-
waj regionalny, jeśli ma spełniać 
zadanie szybkiego połączenia mię-
dzy węglowymi miastami i Ostra-
wą, taki właśnie ma być – wyglądać 
jak tramwaj, a mknąć jak pociąg. To 
jedna kwestia. Chodzi ponadto o 
takie wytyczenie trasy, żeby unik-
nąć konieczności wykupywania 
działek będących własnością spół-
ki „Asental Group”. 

– Do wakacji musimy ustalić, czy 
jest w ogóle możliwe wybudowa-
nie takiej linii tramwajowej. Potem 
możemy podejmować dalsze kroki, 
np. przygotować studium wyko-
nalności – stwierdził Unucka. Jak 
zabrzmiało podczas czwartkowej 
dyskusji, możliwym rozwiązaniem 
mógłby być też tramwaj nadziem-
ny. Návrat tę alternatywę jednak 
kategorycznie odrzucił.

– Nie wiemy, jak by to wygląda-
ło. Poza tym nie jest naszym celem 
stwarzanie barier, ale właśnie ich 
usuwanie, a z tramwajem nadziem-
nym nierozerwalnie łączą się scho-
dy – argumentował. 

Zdaniem wojewódzkich zwo-
lenników tramwaju, projekt może 
być swoistym kołem ratunkowym 
rzuconym wyludniającej się Kar-
winie, szansą na rozwój, i jako 
taki powinien uzyskać poparcie 
miejscowych samorządowców bez 
względu na przynależność partyj-
ną. – Tym projektem dajemy jasny 
sygnał, że Karwiny nie spisaliśmy 
na straty, ale że należy ona do 
Ostrawy, jest miastem z perspek-
tywami – przekonywał wojewódzki 
samorządowiec. Pomysł tramwaju 
chce ofi cjalnie zaprezentować mia-
stu jesienią br.  

• Początki wąskotorowej sieci tramwajowej w Zagłębiu Ostrawsko-Karwińskim sięgają 1902 roku, kiedy powstała pierwsza 
linia między Starym i Nowym Boguminem. Z Morawskiej Ostrawy do Karwiny tramwaj zaczął kursować w 1909 roku, w 
1912 roku dojeżdżał już także do Frysztatu, a rok później na rynek w Orłowej. System tramwajowy funkcjonował również 
po II wojnie światowej, a nawet dalej się rozwijał. W 1953 roku przedłużono np. linię z Frysztatu do Nowego Miasta. Jednak 
niemal w tym samym czasie rozpoczęła się likwidacja niektórych wąskotorówek. Licząca 63 km sieć tramwajowa funkcjono-
wała do 1973 roku, kiedy zamknięto ostatni odcinek między Nowym Boguminem i Gruszowem. Fot. OD KP

• Jakub Unucka przekonuje, że na budowę tramwaju są realne pieniądze.

• Vladimír Návrat uważa, że bez Hawierzowa projekt będzie nierentowny. 
Zdjęcia: BEATA SCHÖNWALD
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GŁOSIKOWA KORESPONDENCJA

PYTANIE DO...

S T R E FA  M Ł O D Y C HD L A  D Z I E C I

Fot. BEATA SCHÖNWLD

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.

Fot. ARC

Spotkanie 
z teatrem i tańcem 
Taniec, gra na fl ecie, kółko dramatyczne, teatrzyk... W tych wszystkich zajęciach 
artystycznych, prowadzonych przez panią Marię Szymanik, mogą uczestniczyć 
uczniowie polskiej podstawówki w Czeskim Cieszynie. W ub. tygodniu pokazali 
rodzicom efekty swojej rocznej pracy. 

Danuta Chlup

W ub. wtorek w Ośrodku 
Kultury „Strzelnica” 
koncertowały „Skow-

ronki”, czyli zespół fl ecistów, oraz 
chór „Cieszynianka”, skupiający 
rozśpiewane dzieci z czeskocie-
szyńskich polskich przedszkoli. Z 
kolei środowy pokaz tańca scenicz-
nego i małych form teatralnych 
odbył się w bardziej kameralnym 
miejscu – w sali prób Teatru Cie-
szyńskiego. I tam właśnie zawitał 
także „Głosik”. 

Młodsze dzieci, które chcą na-
uczyć się występów na scenie (a 
może po cichu marzą o karierze 
aktorskiej) uczęszczają na zajęcia 
kółka dramatycznego „Klucz”. Na 
przeglądzie pokazały, że wiersze 
można nie tylko recytować, ale tak-
że grać. Wystarczy sięgnąć chociaż-
by po utwory z cyklu „Gdybym tak 
był…” Kingi Grabowskiej-Bednarz. 

Nastolatki, które wchodzą w 
skład teatrzyku „Bum Trach”, 
przedstawiły m.in. widowisko lu-
dowe „Łuskanie fasoli”, za które 
zostały nagrodzone w Konkursie 
Gwar w Cieszynie. Publiczność 
przekonała się ponadto, że teatrzyk 
jest bardzo zgranym zespołem, 
który nie boi się wielkich wyzwań 
i improwizacji. Wystarczy dać mu 
tekst i po dwóch próbach jest goto-
we mini-widowisko. Solowo wystą-

pił Benjamin Roman, który w Bran-
dysie nad Łabą zwyciężył w fi nale 
konkursu monologów i dialogów. 
To już nie lada sukces…

Występy dramatyczne przepla-
tały występami dwie grupy tańca 
scenicznego, które wprowadzały 
publiczność w zmieniające się, w 
zależności od melodii, nastroje. 

Rok szkolny dobiega końca, 
przegląd był zwieńczeniem rocznej 
pracy zespołów. Pani Maria otrzy-
mała w podziękowaniu mnóstwo 
kwiatów – od pani wicedyrektor 
Anny Richter oraz od dzieci i ich 
rodziców. Na tym jednak nie ko-
niec. Teatrzyk „Bum Trach” od 

dziś bierze udział w trzydniowym 
ogólnokrajowym fi nale przeglądu 
zespołów teatralnych w Svitavach. 
A do występu musiał się solidnie 
przygotować. – W Svitavach wystą-
pią najlepsze zespoły wyłonione 
w eliminacjach wojewódzkich na 
terenie całego kraju. My gramy po 
polsku, a tamtejsza publiczność 
raczej nie będzie rozumiała pol-
skiego. Dlatego musimy przygo-
tować jeszcze czeskie komentarze 
w „chmurkach” i mini-słowniczek 
polsko-czeski – powiedziała nam 
po przeglądzie pani Maria Szyma-
nik. Trzymamy kciuki za fi nalistów 
z Czeskiego Cieszyna! 

Szanuję, pracuję, słucham...
Członkowie kółka dramatycznego „Klucz” kierują się na próbach trzema zasa-
dami: szanuję, pracuję, słucham. 
Za ich przestrzeganie i aktywność 
zbierają punkty. Kto zgromadzi do-
stateczną liczbę, pod koniec roku 
szkolnego otrzymuje złoty klucz. 
W tym roku jedną z dwóch jego 
zdobywczyń była Wiola Molin (na 
zdjęciu) z klasy czwartej. Dzięki 
kluczowi może w przyszłym roku 
przejść do starszej grupy teatral-
nej. – Po wakacjach trafi ę już do 
teatrzyku „Bum Trach”. Myślę, że 
tam będą dłuższe, trudniejsze role, 
będę chyba więcej mówiła na sce-
nie. Chciałabym jeździć z teatrzykiem na konkursy i festi wale. Od dawna marzę 
o tym, by w przyszłości zostać aktorką – przyznała.

• Grupa tańca scenicznego. Zdjęcia: DANUTA CHLUP

Na obóz czy do 
»Dziupli«?
Macie już plany na całe waka-

cje? A może pozostały wam 
jeszcze jakieś wolne terminy w 
lipcu i sierpniu, na które braku-
je wam pomysłu? Mamy dla was 
ofertę. Stowarzyszenie Młodzieży 
Polskiej w RC przygotowało, jak w 
poprzednich latach, cykl obozów 
językowych oraz cały szereg jedno-
dniowych zajęć w klubie „Dziupla” 
w Czeskim Cieszynie. Jedne i dru-
gie przeznaczone są dla dzieci od 
lat 6 do 12. 

Obozy językowe mają charakter 
półkolonii. Dzieci rano przychodzą 
do bazy, którą jest szkoła lub Dom 
PZKO, a po południu wracają do 
domu. Na wesoło, w formie zabaw 
i konkursów, szlifują język polski 
i dowiadują się ciekawostek o Pol-
sce, a prócz tego są zajęcia ruchowe, 
artystyczne, wycieczki… Wszystko 
zależy od inwencji i pomysłów or-
ganizatorów. SMP organizuje obo-
zy razem z partnerami – polskimi 
szkołami oraz kołami PZKO. 

Ciekawie zapowiadają się tak-
że „Wakacje z tradycją” w czesko-
cieszyńskiej „Dziupli”. W planie 
jest aż 18 wydarzeń. – W tym roku 
tematem wakacyjnych zajęć jest 
szeroko pojęta tradycja. Będą więc 

na przykład dawniej popularne gry 
dla dzieci, warsztaty malarskie, wi-
kliniarskie, ceramiczne, kreatywny 
recykling i inne. Zajęć jest więcej 
niż w poprzednim roku, wszystkie 
potrwają od rana do popołudnia. 
Dzieci mają także zapewnione wy-
żywienie – powiedział nam Michał 
Przywara z SMP. 

Wszelkie informacje nt. obozów i 
„Wakacji z tradycją” znajdziecie na 
stronie internetowej https://obo-
zy-jezykowe.webnode.cz. Projekt 
otrzymał dofi nansowanie z kilku 
źródeł, m.in. z Funduszu Rozwoju 
Zaolzia Kongresu Polaków.  (dc)

Obozy językowe 2019 
Termin Miejsce
1.-4. 7., 8. 7. Cierlicko

8. 7.-12. 7. Łomna Dolna

8. 7.-12. 7. Trzyniec

15. 7.-19. 7. Czeski Cieszyn

15. 7.-19. 7. Olbrachcice

15. 7.-19. 7. Karwina

15. 7.-20. 7. Trzanowice

5. 8.-9. 8. Bystrzyca

19. 8.-23. 8. Lutynia Dolna

Fizyka i chemia nam niestraszne
„Wesoła nauka” to kółko doświadczeń z dziedziny fi zyki, chemii, biologii i ma-
tematyki. W szkole podstawowej w Czeskim Cieszynie cieszy się dużym zain-
teresowaniem. W tym roku szkolnym na zajęcia uczęszczały dzieci z klas 1.-5. 
W drugim półroczu badaliśmy m.in. elektrostatykę oraz prąd elektryczny w 
substancjach stałych i gazach. Wcale nie było tak łatwo, ponieważ zbudowa-
nie obwodu elektrycznego, tak, aby żarówka się rozświeciła, było prawdziwym 
wyzwaniem zarówno dla pierwszoklasisty, jak i jego kolegi z klasy piątej. Na 
kolejnych zajęciach przyjrzeliśmy się zabójcom życia: grzybom i pleśniom. 
Największym zainteresowaniem cieszyła się „ciecz nienewtonowska”, która 
poprzez swoje nadzwyczajne właściwości pozornie przeczy prawom fi zyki. 
Badaczy zaciekawiła rów-
nież lekcja nt. domowej 
drogerii, kiedy to wspól-
nie robiliśmy zapachowe 
bombki do kąpieli. 

„Wesoła nauka” to 
alternatywa, jak uczyć 
przedmiotów przyrodni-
czych już na pierwszym 
stopniu szkoły podstawo-
wej. Mam nadzieję, że cel 
został spełniony i dzieci 
nie będą przychodziły na 
drugi stopień z przekona-
niem, że fi zyka, chemia, 
biologia to przedmioty, których trzeba się bać.  Małgorzata Kujawa 

Głos uczniów
Jakub Henner: Najbardziej mi się podobała lekcja, na której robiliśmy ko-
lorowe kredy z gipsu, barwnika i wody. Trzeba było dokładnie wszystko roz-
mieszać w kubku i zostawić parę minut, żeby stwardniało. Potem już śmiało 
rysowaliśmy na podwórzu szkolnym. Te kredy były lepsze od kupowanych 
w sklepie. 
Terezka Richter: Podczas jednej lekcji udało nam się stworzyć wspina-
jące się zwierzątka i ludziki. Na postać ludzika przykleiłam dwa kawałki 
słomki, przez które przewleczono sznurek. Kiedy pociągałam raz za jeden, 
raz za drugi koniec sznurka, mój ludzik zaczął się wspinać.  
Agata Rybicka: Z „Wesołej nauki” zapamiętam na pewno lekcje na temat 
prądu elektrycznego. Było super łączyć baterię z żarówkami za pomocą 
drutów.

Przed nim architektura 
w Newcastle
Takie przypadki nie zdarzają się często. Dominik Zmełty, uczeń IVA Polskiego 
Gimnazjum w Czeskim Cieszynie, jest jednak wyjątkowy. Zanim przystąpił do 
egzaminu przy zielonym stole, już wiedział, że po wakacjach rozpocznie w Anglii 
studia architektury.

Beata Schönwald

Kiedy podchodziłeś do matury 
ustnej, miałeś już pewny indeks w 
kieszeni i to nie byle jakiej uczelni. 
Jak ci się to udało?
– W RC istnieje agencja UniLink w 
Pradze, która pośredniczy w podej-
mowaniu studiów w Anglii. Napi-
sałem więc do niej, a potem uczest-
niczyłem w kilku spotkaniach, po 
których ostatecznie zdecydowałem 
się na te studia. Złożyłem papiery 
na pięć uczelni wraz z listem mo-
tywacyjnym, w którym wyjaśnia-
łem powody, dla których wybrałem 
takie, a nie inne studia i dlaczego 
akurat w Anglii. Widocznie przeko-
nałem ich do siebie, bo poproszono 
mnie, żebym wysłał swoje portfo-
lio. Na tej podstawie zostałem przy-
jęty na wszystkich pięć uczelni. 
Spośród nich miałem wskazać dwie 
– jedną główną i drugą zastępczą, 
na wypadek, gdyby średnia moich 
ocen z matury nie przekroczyła 2,5. 
Na szczęście udało mi się spełnić 
również ten warunek i zostałem 
przyjęty na architekturę w Nor-
thumbria University w Newcastle.

Wspominałeś o portf olio. Co ono 
obejmowało?

– Ponieważ wcześniej uczęszcza-
łem na zajęcia plastyczne do szkoły 
artystycznej, miałem w zanadrzu 
jakieś rysunki. Oprócz tego zrobi-
łem kilka nowych oraz przygoto-
wałem projekty domów i wnętrz z 
wykorzystaniem programów archi-
tektonicznych. W sumie należało 
wysłać dziesięć prac. Wymagania 
poszczególnych uczelni co praw-
da różniły się od siebie, generalnie 
jednak liczyły się pomysły i umie-
jętności twórcze.

Dlaczego szukałeś uczelni akurat 
w Anglii?
– Tak się złożyło, że mam koleżan-
kę, która już tam studiuje. Przekony-
wała mnie, że studia w tym kraju to 
coś wspaniałego, że jest inaczej niż 
u nas, o wiele bardziej praktycznie.

Większość twoich kolegów wy-
biera się jednak na studia do Brna, 
Ostrawy czy Krakowa. Ty idziesz 
sam. Nie masz obaw?
– Gdybym zdecydował się studiować 
w Czechach, to wybrałbym Liberec, 
dokąd też nikt ze znajomych się nie 
wybiera. A dojazd też jest niespe-
cjalny. Jeżeli mam więc jechać dwie 
i pół godziny autobusem z Pragi do 
Liberca albo lecieć samolotem do 
Anglii, to wychodzi praktycznie na 

to samo. Poza tym na studia do New-
castle wyjeżdża z Czech kilkanaście 
osób. Myślę, że nie będę tęsknić.

Teraz jeszcze przed tobą wyjąt-
kowo długie wakacje. Masz już 
jakieś plany?
– Prawdopodobnie będę pracować 
w ogrodnictwie w Bystrzycy. Po ci-
chu liczę na to, że od tamtejszych 
architektów nauczę się czegoś 
pożytecznego. Praktycznie każda 
budowla jest osadzona bowiem w 
jakimś krajobrazie i na pewno jest 
ważne, żeby później już jako archi-
tekt widzieć ją również w tym kon-
tekście. Ponadto zarobię też trochę 
pieniędzy, które w Anglii z pewno-
ścią mi się przydadzą. 

No właśnie. W jaki sposób masz 
zabezpieczone studia od strony 
materialnej? 
– Czesne płaci państwo. Jest to for-
ma pożyczki, którą będę spłacać 
dopiero po ukończeniu studiów. 
Natomiast pieniądze na życie stu-
denci muszą zdobywać na własną 
rękę. Istnieje co prawda możliwość 
uzyskania stypendium w zależno-
ści od średniej ocen na maturze, 
na razie nie wiem jednak, jakie są 
dokładne kryteria i czy uda mi się 
je spełnić. 

● Dominik Zmełty po wakacjach poleci 
do Anglii. Fot. BEATA SCHÖNWLD

•••
Jeżeli mam jechać dwie 
i pół godziny autobusem 
z Pragi do Liberca albo 

lecieć samolotem do 
Anglii, to wychodzi 

praktycznie na to samo

Marii Jarnot, dyrektor Polskiego Gimnazjum 
im. J. Słowackiego w Czeskim Cieszynie

Jacy byli tego-
roczni czwar-
toklasiści i jak 
im poszło na 
maturze?
– Każda z  klas 
czwartych była 
inna. IVA była 
klasą typowych 
h u m a n i s t ó w. 
Pierwsze dwa 
lata bardzo 
przykładali się 
do nauki, potem 
jednak ich zapał 
osłabł. To klasa 
artystów – mu-
zyków, śpiewa-
ków, tancerzy, 
aktorów, a na-
wet fi lmowców. 
Jestem pewna, 
że o kimś z nich 
jeszcze usłyszy-
my. O uczniach 
klasy IVB mogę 
powiedzieć, że 
nie należeli do wybitnych. Nauka 
kosztowała ich wiele wysiłku, ale 
jak mówi ich wychowawczyni, 
Ilona Lazar, to „takie dobre dzie-
ci”. To z  nich wyrosną społecz-
nicy. Najlepsze wyniki w nauce 
osiągali uczniowie klasy IVC. To 
przyszli lekarze, prawnicy, dy-
plomaci. Co jednak nie do końca 
im wychodziło, to dotrzymywa-
nie uzgodnionych terminów. Tej 
klasy co prawda nie uczyłam, ale 
na pewno będzie mi się ona koja-
rzyć z dwoma uczniami, którzy w 
dowcipny sposób prowadzili nie-
jedną szkolną imprezę.

Tak jak poszczególne klasy róż-
niły się od siebie wiedzą i zdolno-
ściami, tak samo poziom matur 

był zróżnicowany. Mile zaskoczy-
ła klasa IVB, która bardzo dobrze 
przygotowała się do egzaminu 
ustnego. W rezultacie wszyscy 
uczniowie tej klasy zdali tę część 
matury. Natomiast z  klasy IVA 
na maturze ustnej „potknęła” 
się jedna osoba z  historii i języ-
ka czeskiego, a z klasy IVC jedna 
osoba nie zdała fi zyki. Prócz tego 
w terminie jesiennym niektórzy 
uczniowie będą musieli jeszcze 
powtórzyć pisemną część matur 
państwowych. Z  wyjątkiem jed-
nej osoby, która nie zdała ma-
tury państwowej z  matematyki, 
dwanaście osób będzie miało po-
prawkę z języka czeskiego. 

 (sch)

Statystyka maturalna
  Podeszło do matury: 77
  Zdało: 64
  Zdało z wyróżnieniem: 23
  Zdało z samymi ocenami celującymi: 8
  Nie zdało: 13

PO ŚWIADECTWACH KOMERS
7 czerwca
64 maturzystów Polskiego Gimnazjum odbierze dziś świadectwa maturalne. 
Podczas uroczystości w Teatrze Cieszyńskim zostanie wręczona również nagro-
da Złotego Orła dla najwybitniejszego tegorocznego czwartoklasisty. Po ofi cjal-
nej części nastąpi nieofi cjalna zabawa komersowa.

KURS SPORTOWY
17-21 czerwca
Uczniowie klas drugich wyjeżdżają na kurs sportowy w Tatry Wysokie. To czas 
turystyki, sportu i integracji, a także przedsmak zbliżających się wakacji.

SŁODKA EDUKACJA
20 czerwca
Trzecioklasiści odwiedzą w ramach zajęć z seminariów chemicznych zakład pro-
dukcyjny „Marlenki”. Aż ślinka cieknie... 

KONIEC WKUWANIA
21 czerwca
Skończyła się walka o oceny. Co się udało, udało się. Co nie wyszło, wyjdzie być 
może w przyszłym roku szkolnym.

G I M N A Z J A L N Y  G I M N A Z J A L N Y    K A L E N D A R Z K A L E N D A R Z
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Każdy potrafi śpiewać
Magda Rusek-Veselá od kilku 

miesięcy dyryguje chórem 
mieszanym „Zaolzie” MK PZKO w 
Orłowej-Lutyni. Postanowiła pod-
nieść nieco poprzeczkę.

Kiedy ostatnio zobaczyłam cię 
jako dyrygentkę chóru „Zaolzie”, 
byłam zaskoczona… 
– W orłowskim chórze zaczęłam 
śpiewać już jako nastolatka jeszcze 
w czasach, kiedy dyrygentem był 
Marian Jędrzejczyk. Potem prze-
jęła po nim pałeczkę moja mama, 
Urszula Odstrčil, a następnie przez 
krótki czas dyrygowała „Zaolziem” 
Magda Mencnerowa. Pod koniec 
ub. roku poinformowała nas jed-
nak, że nie będzie już prowadzić 
naszego chóru i że ja śmiało mogę 
ją zastąpić. Przyznaję, że nie spo-
dziewałam się takiego obrotu 
spraw. Postanowiłam to przemy-
śleć. Nie należę bowiem do ludzi, 
którzy bez zastanowienia rzucają 
się na głębokie fale. Tym bardziej, 
że w odróżnieniu od mojej siostry, 
Danieli Sławińskiej, która jest pro-
fesjonalną dyrygentką, jestem tyl-
ko amatorką. Najpierw próbowa-
łam więc znaleźć kogoś bardziej 
odpowiedniego. Okazało się, że 
bezskutecznie. Zanim stanęłam 
przed chórem, wzięłam więc u 

siostry parę lekcji dyrygowania 
oraz błyskawicznie zgłosiłam się 
do Konserwatorium Ludowego w 
Ostrawie. Od lutego studiuję w nim 
dyrygenturę.

Jak byś scharakteryzowała chór 
„Zaolzie”?
– To typowy chór PZKO-wski, 
mający problemy z narybkiem. 
Jeszcze niedawno to ja byłam 
najmłodszym członkiem chóru. 
Ostatnio jednak nasze szeregi za-
siliła jedna gimnazjalistka i dwie 
uczennice klasy 8. szkoły pod-
stawowej, namówiłam też moje 
koleżanki z gimnazjum, więc 
mogę powiedzieć, że udało mi się 
trochę chór odmłodzić. Uważam, 
że problem z narybkiem tkwi w 
tym, że w szkołach podstawo-
wych już się nie śpiewa. W moich 
szkolnych latach było inaczej. Ze 
śpiewem miałam więc styczność 
zarówno w szkole, jak i w domu, 

gdzie piosenka i muzyka towarzy-
szyły mi na każdym kroku. Dzia-
dek Antoni Strzybny grał na kilku 
instrumentach, babcia uczyła gry 
na fortepianie, graliśmy i śpie-
waliśmy praktycznie przy każdej 
okazji. Szkoda, że dziś już tylko 
nieliczne szkoły prowadzą mło-
dzież w tym kierunku.

Nowy dyrygent zwykle stara się 
wnieść do chóru coś nowego. Ja-
kie są twoje pomysły? 
– Nasz chór oprócz wyjazdów na 
zaproszenia sąsiednich kół PZKO 
oraz zaprzyjaźnionych chórów 
działających po jednej i drugiej 
stronie granicy praktycznie ni-
gdzie się nie ruszał. Postanowi-
łam to zmienić i zgłosiłam „Zaol-
zie” na Międzynarodowy Festiwal 
Chóralny „Varsovia Cantat” do 
Warszawy. Specjalnie wybrałam 
wyjazd w listopadzie, żeby mieć 
dosyć czasu na rzetelne przygoto-
wanie siebie i chórzystów. Dla nas 
wszystkich to duże wyzwanie, bo 
festiwal ma charakter konkursu. 
Z drugiej strony traktuję to rów-
nież jako możliwość zwiedzenia 
Warszawy oraz swoiste podzięko-
wanie chórzystom za ich długo-
letnie zaangażowanie. To jedna 
nowość.

A druga?
– Staram się na próbach bar-
dziej pracować z głosami moich 
chórzystów. Tak się złożyło, że 
jakiś czas temu studiowałam w 
Ołomuńcu terapię artystyczną, 
która obejmowała również mu-
zykoterapię. Tam spotkałam się 
z metodą Werbeck. Uczy ona, jak 
pracować z tzw. osobami nieśpie-
wającymi oraz pomaga w prze-
łamywaniu barier, które tkwią w 
danym człowieku. Metoda wy-
chodzi bowiem z założenia, że 
każdy człowiek potrafi śpiewać. 
Musi tylko pozwolić zabrzmieć 
swojemu głosowi. Uważam, że 
dyrygent potrafi zrobić z chórem 

wiele dobrego. Musi tylko chcieć, 
tak samo jak chórowi musi zale-
żeć na tym, żeby robić postępy. 
Każdą próbę rozpoczynam więc 
od rozśpiewania, co wcześniej 
chórzyści traktowali jako stra-
tę czasu. Prócz tego staram się 
przed chórzystami stawiać pewne 
wymagania, jak np. to, żeby uczyli 
się piosenek na pamięć, bo dzię-
ki temu ćwiczą mózg. Jednak jak 
na razie nie chcą tego zaakcepto-
wać. Pewnie nie odkryję Ameryki, 
kiedy powiem, że członkostwo w 
chórze to recepta na długie wital-
ne życie. Wiadomo przecież, że 
długowieczność osiąga się przez 
śpiew i taniec.  (sch)

• Magda Rusek-Veselá wiąże z chórem ambitne plany. Fot. BEATA SCHÖNWALD
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osób liczy obecnie chór „Zaolzie”.

PZKO, czyli Praca, 
Zaangażowanie...
W sobotę miną dwa tygodnie od Festiwalu PZKO. W zgodnej opinii ze wszech 
miar udanego. Helena Legowicz, prezes Związku, w rozmowie z „Głosem” na krótko 
wraca jeszcze do tych wydarzeń oraz dzieli się planami na przyszłość. Życie nie 
znosi bowiem próżni – zakończenie jednej imprezy jest praktycznie równoznaczne 
z rozpoczęciem przygotowań do kolejnej.

Tomasz Wolff

Odpoczęła już pani po Festiwalu 
PZKO?
– W gruncie rzeczy tak. Już w nie-
dzielę po Festiwalu spotkaliśmy 
się w gronie prawie całego Zarządu 
Głównego, żeby podsumować im-
prezę. To było bardzo przyjemne 
spotkanie i pierwsza dawka odpo-
czynku po sobocie. Podobnie było 
w poniedziałek. A od wtorku zaczę-
ło się podsumowywanie, rozlicza-
nie, a więc na nowo praca.

Nie wiem, czy zgodzi się pani, 
żeby po Festiwalu PZKO miał 
swój drugi skrót? Oprócz Polskie-
go Związku Kulturalno-Oświato-
wego ja bym go tłumaczył dodat-
kowo jako Praca, Zaangażowanie, 
Kreatywność i Otwartość?
– Bardzo mi się to podoba (śmiech). 
Już podczas Festiwalu, a szczegól-
nie po nim zbieraliśmy pozytywne 
opinie – i to zarówno od oficjeli 
oraz ludzi bawiących się w Trzyń-
cu, ale także od kół PZKO, które 
partycypowały w przygotowaniu i 
realizacji całości. Wszyscy chwalą 
organizację oraz sprawny przebieg, 
obyło się bez większych kłopotów.

Słyszałem, że jedyny zarzut doty-
czył tego, że punktów programu 

było tak dużo, że nie można było 
we wszystkim uczestniczyć. Ale to 
chyba tak bardziej pół żartem, pół 
serio...
– Nawet nie pół żartem, pół serio..., 
bo taki był nasz zamiar. Żeby każdy 
znalazł coś dla siebie. Pamiętajmy 
o tym, że mamy bardzo zróżni-
cowanych odbiorców – od dzieci, 
młodzieży, przez ich rodziców, po 
osoby wiekowe, które mają, co na-
turalne, zupełnie inne zaintere-
sowania niż współcześni młodzi. 
Oferta była tak przygotowana, aby 
każdy mógł się świetnie bawić, no 
i oczywiście przy okazji dobrze 
zjeść. 

Są już oficjalne dane dotyczące 
liczby osób bawiących się na Fe-
stiwalu? Wstępnie mówiło się o 
około 3000 osób...
– Opasek-wejściówek wydano bli-
sko 3300. Do tego trzeba doliczyć 
także dzieci, które również miały 
swój udział w Festiwalu PZKO. Czy-
li bawiło się ponad 3500 osób.

Istotą tego wywiadu jest także 
podziękowanie tym wszystkim, 
którzy przyczynili się do tego, że 
Festiwal się odbył i był tak udany. 
Zabawa trwała kilkanaście godzin, 
a przygotowania kilkanaście mie-
sięcy. Nie każdy ma chyba tego 
świadomość. A więc...

– Festiwal przygotowywaliśmy 
około półtora roku. Podziękowania 
należą się przede wszystkim Zarzą-
dowi Głównemu PZKO, który prze-
rodził się w komitet organizacyjny. 
Zaangażowani w przygotowanie 
byli wszyscy, każdy otrzymał swo-
ją działkę. Ten sztab ludzi był bar-
dzo zgrany. Następnym ważnym 
ogniwem, jeżeli chodzi o przygo-
towanie, były zespoły: chóry wraz 
z dyrygentką oraz taneczne, które 
reaktywowały program „Z  biegiem 
Olzy”. W tym miejscu chciałabym 
wykonać wielki ukłon w stronę tych 
zespołów, bo wszystko przebiegło 
bardzo sprawnie, a biuro ZG tak na-
prawdę tylko załatwiło wynajęcie 
sal oraz koordynowało ewentualnie 
kwestie administracyjne.
Kolejne podziękowania należy 
skierować do miejscowych kół 
PZKO, które zapewniły zaplecze 
gastronomiczne. Przygotowanie 
stoiska to wiele godzin pracy przed 
imprezą. 

Najbliższa duża impreza Związku 
to...
– Przygotowujemy dwa duże wy-
darzenia na jesień: benefis Karola 
Suszki, który odbędzie się 7  wrze-
śnia w Domu PZKO w Nawsiu (w 
związku z 60-leciem pracy arty-
stycznej w Scenie Polskiej) oraz 
dwa tygodnie później w „Kaso-

wym” MK PZKO w Mostach koło 
Jabłonkowa obchody 100. rocznicy 
urodzin Stanisława Hadyny. Na-
tomiast zakończymy ten rok galą 
jubileuszową „Zwrotu”. Miesięcz-
nik ten w grudniu będzie obcho-
dził swoje 70. urodziny. Jak widać, 
przed nami cały czas bardzo dużo 
pracy. 

Nie da się ukryć, że Festiwal 
PZKO to ogromny zastrzyk pol-
skości. Czy nie byłoby wskazane 
zorganizować tak dużą imprezę 
w 2021 roku, kiedy odbędzie się 
kolejny Spis Powszechny? 
– Wszystko zależy od termin Spisu. 

Jeżeli on będzie wiosną, to trudno 
robić dużą plenerową imprezę w 
styczniu albo lutym, natomiast nie 
damy rady zrobić czegoś takiego 
w 2020. Gdybyśmy przygotowy-
wali piknik polski, bo nie mówię o 
Festiwalu PZKO, to na pewno trze-
ba by go zorganizować wspólnie z 
Kongresem Polaków, „Beskidem 
Śląskim” , Macierzą Szkolną oraz 
wszystkimi organizacjami działa-
jącymi na rzecz Polaków na lewym 
brzegu Olzy. W jaki sposób bę-
dziemy promowali czy podkreślali 
przed Spisem Powszechnym naszą 
polskość, to jest to jeszcze w sferze 
planów. 

Beata Schönwald

Jaka jest definicja szczęśliwego dzie-
ciństwa? 
– Myślę, że nie ma takiej definicji. 
Mówiąc o szczęśliwym dzieciństwie, 
musimy przede wszystkim uwzględ-
nić konkretne potrzeby dziecka, które 
zmieniają się w zależności od wieku i 
etapu rozwojowego. Na pewno będzie 
chodziło o zapewnienie poczucia bez-
pieczeństwa, zaufania, przynależności 
do rodziny i tego wszystkiego, co nazy-
wamy dobrym klimatem rodzinnym. 
Nie można też pominąć kwestii wyty-
czania granic i norm, które są niezwy-
kle ważne. Dziecku, które ma to wszyst-
ko, łatwiej jest później pokonywać 
ewentualne przeszkody, które niesie z 
sobą dorosłe życie.

Z czym pani osobiście kojarzy się 
szczęśliwe dzieciństwo?
– Miła atmosfera, ciepły obiad, wspólny 
czas spędzony z mamą. Ja akurat wyra-
stałam w niepełnej rodzinie. Mimo to 
uważam, że miałam szczęśliwe dzieciń-
stwo.

W moich wspomnieniach szczęśliwe 
dzieciństwo to wakacje na huśtawce 
w ogrodzie w towarzystwie siostry, 
kota i psa. Czy uważa pani, że zwie-
rzęta pomagają budować dzieciom ich 
szczęśliwe dzieciństwo?
– Oczywiście, bo na szczęśliwe dzieciń-
stwo składa się całokształt atmosfery 
domowej, a więc nie tylko ludzie, ale 
także zwierzęta. Poza tym obecność 
zwierzęcia w domu uczy dziecko odpo-
wiedzialności.

Dawniej dzieci dojrzewały w o wiele 
bardziej liczebnych rodzinach. Czy 
uważa pani, że im więcej dzieci w ro-
dzinie, tym więcej szczęścia?
 – Na pewno nie ma takiej prostej zależ-
ności. Wszystko zależy bowiem od ukła-
du panującego w danej rodzinie. Nie 
można przecież powiedzieć, że jedyna-
cy nie mają szczęśliwego dzieciństwa. 
Na pewno inna jest dynamika rodziny 
wielodzietnej, a inna rodziny z dwójką 
dzieci. W obu przypadkach zawsze bę-
dziemy jednak mówić o plusach i minu-
sach. Nigdy jednak nie powiemy, to jest 
lepsze, a to gorsze. Co nie znaczy, że nie 
ma różnic, jak np. tej, że dzieci mające 
więcej rodzeństwa uczą się być bardziej 
wrażliwe na potrzeby dzieci w różnym 
wieku. Mają więcej okazji do nabywania 
pewnych umiejętności społecznych, 
choćby dzielenia się, przyjmowania na 
siebie odpowiedzialności za młodsze-
go brata lub młodszą siostrę, pomocy 
rodzicom, naturalnej rywalizacji. Z 
drugiej strony dziecko mające czwórkę 
rodzeństwa musi liczyć się z tym, że 
rodzic będzie starał się dzielić swoją 
uwagę między wszystkie dzieci i że – co 
też oczywiście nie jest regułą i nie decy-
duje o poczuciu szczęścia – rodzinę, w 
sensie materialnym, nie będzie stać na 
wszystko.

Na pewnym etapie rozwoju – i wcale 
nie sądzę, że to krótki etap – mimo 
wszystko największe szczęście daje 
obecność mamy i taty. Tymczasem 
współcześni rodzice, często nie ze 

Szczęście to bycie razem
W sobotę obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Dziecka. O szczęśliwym dzieciństwie rozmawiamy z Natalią 
Szwarc, psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czeskim Cieszynie,

swojej winy, są mocno zapracowani. 
Jak ten czas, który im pozostaje, mogą 
wartościowo spędzić z dzieckiem?
– Dobrze, że pani o tym mówi, bo te re-
lacje rodzic-dziecko są niezwykle waż-
ne. Budowane powinny być na bazie 
dojrzałych i szczęśliwych relacji part-
nerskich, do których dzieci się rodzą. 
Moim zdaniem, kluczem do sukcesu 
jest znalezienie w ciągu każdego dnia 
takiej chwili, która będzie ekskluzyw-
nym czasem dla rodzica i dziecka. To 
może być wspólne czytanie wieczorem 
książki, gra w planszówkę czy zwykłe 
bycie razem podczas jakiejś czynności, 
kiedy pozwalamy dziecku nam towa-
rzyszyć, a także rozmawiać, zadawać 
pytania. Poza tym bycie razem jest pod-
stawą do wychowania dziecka przez 
naśladownictwo na naszym własnym 
przykładzie. Dlatego mówiąc o szczę-
śliwym dzieciństwie i wartościowym 
spędzaniu czasu, musimy zacząć od 
siebie. Zamiast robić wszystko same-
mu dobrze i szybko powinniśmy wcią-
gać dziecko do aktywności zwykłego 
dnia i stwarzać wspólne pole. Myślę, 
że problemem dzisiejszych rodzin jest 

właśnie brak tego wspólnego pola. Kie-
dy wracamy późno z pracy, to zwykle 
jesteśmy jeszcze zaabsorbowani tym, 
co tego dnia musieliśmy załatwić. Sia-
damy wtedy – rodzice i dzieci – każ-
dy przed swoim ekranem i chociaż 
jesteśmy blisko siebie, w jednym po-
mieszczeniu, to jednak myślami jeste-
śmy każdy w innym świecie. Dlatego 
uważam, że dawniej, dzięki temu, że 
rodzina miała więcej obowiązków do-
mowych, łatwiej znajdywała wspólne 
pole działania. Dziś większość prac do-
mowych załatwiają maszyny, w rezulta-
cie czego nie ma tej współpracy. Każdy 
idzie swoim torem.

Co zrobić, żeby te tory mimo wszystko 
się spotkały?
– Myślę, że powinniśmy się skupić 
na typowym dniu. Wspólne wyjazdy, 
wakacje, są oczywiście ważne dla roz-
wijania wzajemnych relacji, niemniej 
jednak większość życia tworzy zwykła, 
powtarzająca się codzienność. Dlatego 
jest ważne, żeby w ciągu każdego dnia 
wyznaczyć sobie czas, kiedy spotyka-

my się wspólnie jako rodzina. To może 
być wspólna kolacja, wspólne wyjście z 
psem, wspólne czytanie książki, wspól-
na modlitwa. I wcale nie musi chodzić 
o długie godziny, ale czas, który jest ja-
sno określony w harmonogramie dnia i 
z którym każdy członek rodziny może 
i powinien liczyć. Plusem jest również 
to, że wiedząc, że spotykamy się w da-
nej chwili, automatycznie nastawiamy 
się na rozmowę. Dzięki temu eliminu-
jemy takie sytuacje, kiedy zagadując 
niejako nie w porę któregoś z domow-
ników, otrzymujemy tylko zdawkową 
odpowiedź. 
Dobrze jest, żeby same dzieci pilnowa-
ły tego czasu, kiedy mamy się spotkać, 
i czuły się współodpowiedzialne za jego 
zorganizowanie. Fajnym pomysłem 
jest też wciąganie dzieci do takich czyn-
ności, jak tworzenie rozkładu dnia czy 
podział obowiązków. My często chce-
my to wszystko ogarnąć sami i działa-
jąc z pozycji autorytetu rodzica, narzu-
camy dzieciom, co kiedy i jak będzie. 
Dzieci, czemu wcale się nie dziwię, nie 
lubią tego. O wiele lepiej i skuteczniej 
jest siąść wspólnie i podpytać dzieci, 
jak one zrobiłyby to i owo. Będziemy 
zaskoczeni, ile dzieci mają fajnych po-
mysłów na rozwiązanie różnych banal-
nych sytuacji, takich np. jak codzienne 
poranki, kiedy z zegarkiem w ręku nie-
ustannie je poganiamy.

Czyli dziecko potrzebuje do szczęścia 
również możliwości współdecydowa-
nia, współkreowania życia rodziny? 
– A także współodpowiedzialności, 
która jest tego konsekwencją. Często 
jednak jest tak, że my wszystko chce-
my za dziecko załatwić i nagle, dopiero 
kiedy dziecko jest w siódmej, ósmej, ba, 
dziewiątej klasie, zaczynamy od niego 
wymagać, żeby było samodzielne. Jak 
jednak ma to zrobić, skoro myśmy je 
tego nie nauczyli? Dlatego uważam, że 
jest dużym nieporozumieniem, kiedy 
ktoś uważa, że jedyne obowiązki dziec-
ka, to obowiązki szkolne. Tak naprawdę 
to dopiero następne w kolejności i na 
pewno niejedyne, ponieważ już dziecko 
w wieku przedszkolnym powinno mieć 
określaną działkę, za którą odpowiada.

I na koniec jeszcze jedno pytanie. 
Jaka jest rola dziadków w budowaniu 
szczęśliwego dzieciństwa?
– Relacje wnuków z dziadkami są inne 
od tych, jakie łączą dzieci z rodzicami. 
Z dziadkami dzieci inaczej spędzają 
czas niż z rodzicami, inne są aktywno-
ści, jakie podejmują razem. O jakości 
tych więzi w dużym stopniu decyduje 
to, jakie są relacje rodziców z szerszą 
rodziną – w tym również z ciociami, 
wujkami, kuzynostwem. Mam na my-
śli wzajemne odwiedzanie się, bycie 
razem, ale też interesowanie się tym, 
czego dziadkowie potrzebują. Bo to nie 
jest tak, że tylko dziecko ma prawo na 
miłość i uwagę babci i dziadka. Myślę, 
że jest bardzo ważne, żeby pokazywać 
dzieciom, jak należy zwracać się do 
osób starszych, jak z nimi rozmawiać, 
uwrażliwiać na ich potrzeby. Osobiście 
jestem zwolenniczką wychowywania 
dzieci w szerszej rodzinie. Uważam, że 
dziecko dużo z tego wynosi, kiedy bu-
duje relacje również z innymi członka-
mi rodziny. Dzięki temu ma także wię-
cej uwagi ze strony dorosłych, a tego 
również do szczęścia mu potrzeba.  

• Psycholog Natalia 
Szwarc na co dzień 

pracuje z dziećmi. 
Fot. BEATA 

SCHÖNWALD
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Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

Nienawiść 
od podszewki

I
„Debile”, „Idioci”, „Tępa niewykształco-
na hołota”. Łatwo znaleźć na Facebooku 
znacznie bardziej dosadne określenia 
tych, którzy głosowali inaczej niż autorzy 
takich wpisów. Towarzyszą temu zapew-
nienia – „to nie epitety, to tylko diagnoza”. 
Czyżby? Myślę, że wątpię. Pogarda („brzy-
dzę się nimi”) łączy się niepostrzeżenie(?) 
z nienawiścią. Ba, nienawiść zdaje się 
wygrywać nawet z pogardą. Oczywiście, 
wszyscy walczą z nienawiścią, nienawi-
ścią się brzydzą i co tam jeszcze. Ale po 
„swojej stronie” nienawiści nie zauważają, 
a nawet jak już nie mogą jej nie zauważyć 
(niezwykle rzadkie to przypadki), to skłon-
ni są ją albo relatywizować, albo wręcz 
usprawiedliwiać. No „tamtym” się to po 
prostu należy. Epatowanie nienawiścią 
to jednak wciąż rzadkość, przynajmniej 
w tzw. realu, w sferze publicznej, bo co 
tam sobie prywatnie na swoich plemien-
nych imprezach ludzie gadają… Można 
to zresztą znaleźć na społecznościowych 
portalach internetowych. Ewangeliczne 
źdźbło w oku bliźniego, tak bardzo wy-
raźnie dostrzegalne, że nie sposób go nie 
zauważyć (a także pryncypialnie potępić) 
i belka we własnym oku, która zdaje się tak 
bardzo niewidoczna, że w zasadzie wcale 
jej nie ma. I filozofia Kalego, tzn. jeśli Kali 
ukraść krowy, to dobrze, ale jeśli ukraść 
Kalemu krowy, to źle, o, to bardzo, bardzo 
źle. Skądinąd w nowej ekranizacji powie-
ści Sienkiewicza „W pustyni i w puszczy” 
przedstawiono ponoć Kalego jako przed-
stawiciela mądrości swego ludu. No cóż, 
nawet jeśli o takiej interpretacji zadecy-
dowała polityczna poprawność, to poka-
zanie Kalego jako mędrca może zdawać 
się w dzisiejszej sytuacji niemal prorocze. 
Tyle że w oficjalnych wystąpieniach nikt 
na Kalego się nie powołuje – w lepszym 
tonie przywołać imperatyw kategoryczny 
Immanuela Kanta: „Postępuj tylko we-
dle takiej maksymy, co do której mógłbyś 
jednocześnie chcieć, aby stała się ona pra-
wem powszechnym”. Czy mam uważać, że 
w ten sposób realizuje się maksyma La Ro-
chefoucauld, zgodnie z którą „obłuda jest 
hołdem, jaki występek oddaje cnocie”... 

II
Niekiedy wydawać się może, że idzie tyl-
ko o to, żeby wymazać słowo nienawiść 
ze słownika. Nienawiść… „Tylko nie mów 
tego mi/ Nigdy nie mów tego mi/ Tylko 
nie mów tego, że/ Nienawidzisz...”. To ka-
pela TLove. Nie można mówić, czy może 
raczej nie powinno się mówić, że się nie-
nawidzi. Nacisk położony na akt mowy, 
na to właśnie, by za żadne skarby nie mó-
wić, że się nienawidzi, jest dla dzisiejszych 
czasów symptomatyczny. Wszystkie akcje 
społeczne i medialne skierowane prze-
ciwko temu, co określa się jako „mowa 
nienawiści” przekonują dowodnie o tym, 
że – powiem nieco prowokacyjnie – na-
wet nienawiść jest do zniesienia, ale język 
nienawiści, o co to, to już nie. Wisława 
Szymborska bywała mocno krytykowa-
na za wiersz „Nienawiść” zamieszczony 
trzydzieści lat temu, w czerwcu 1992 roku 
w „Gazecie Wyborczej”. Wielu uznało, że 
opublikowany w kontekście upadku rządu 
Jana Olszewskiego ma charakter propa-
gandowy i stawia Poetkę w szeregach jed-

nego z obozów politycznych III Rzeczpo-
spolitej. Zdarzało się, że nawet wielbiciele 
twórczości noblistki kręcili nań nosem, 
przynajmniej prywatnie. Otóż kiedy czy-
tać wiersz Szymborskiej dzisiaj, to ujawnia 
on swój uniwersalny charakter. Uniwer-
salny, a nawet – niestety – profetyczny. 
Nie wierzycie, to przeczytajcie: „Spójrzcie, 
jak wciąż sprawna,/Jak dobrze się trzyma/ 
w naszym stuleciu nienawiść./ Jak lekko 
bierze wysokie przeszkody./ Jakie to ła-
twe dla niej – skoczyć, dopaść./ Nie jest 
jak inne uczucia./ Starsza i młodsza od 
nich równocześnie./ Sama rodzi przyczy-
ny, które ją budzą do życia./ Jeśli zasypia, 
to nigdy snem wiecznym./ Religia nie re-
ligia –/ byle przyklęknąć na starcie./ Oj-
czyzna nie ojczyzna –/ byle się zerwać do 
biegu./ Niezła i sprawiedliwość na począ-
tek./ Potem już pędzi sama./ Nienawiść. 
Nienawiść./ Twarz jej wykrzywia grymas 
ekstazy miłosnej./ Ach, te inne uczucia –/
cherlawe i ślamazarne./ Od kiedy to bra-
terstwo/może liczyć na tłumy?/ Współczu-
cie czy kiedykolwiek/ pierwsze dobiło do 
mety?/ Porywa tylko ona, która swoje wie./ 
Zdolna, pojętna, bardzo pracowita./ Czy 
trzeba mówić ile ułożyła pieśni./ Ile stro-
nic historii ponumerowała./ Ile dywanów 
z ludzi porozpościerała/ na ilu placach, 
stadionach./ Nie okłamujmy się:/ potra-
fi tworzyć piętno./ Wspaniałe są jej łuny 
czarną nocą./ Świetne kłęby wybuchów o 
różanym świcie./ Trudno odmówić patosu 
ruinom/ i rubasznego humoru/ krzepko 
sterczącej nad nimi kolumnie./ Jest mi-
strzynią kontrastu/ między łoskotem a 
ciszą,/ między czerwoną krwią a białym 
śniegiem./ A nade wszystko nigdy jej nie 
nudzi/ motyw schludnego oprawcy/ nad 
splugawioną ofiarą./ Do nowych zadań w 
każdej chwili gotowa./ Jeżeli musi pocze-
kać, poczeka./ Mówią, że ślepa. Ślepa?/ 
Ma bystre oczy snajpera/ i śmiało patrzy w 
przyszłość/– ona jedna”. 

Nienawiść… Nie panuje się nad pasją, 
której się nie rozumie, nie rządzi się ludź-
mi poprzez pogardę albo nienawiść – pi-
sał o tym dawno temu Georges Sorel. Czy 
wszystkich to przekonuje? Powtórzę: my-
ślę, że wątpię. 

III
Ciągle jeszcze, przynajmniej pozornie, 
obowiązuje formuła, którą Jacek Kaczmar-
ski tak wyraził w „Modlitwie o wschodzie 
słońca” – „chroń mnie, Panie, od pogardy/
Przed nienawiścią strzeż mnie Boże”. Jed-
nak kibole (także polityczni szalikowcy) 
tak nie myślą. „Nawet Jezus nienawidzi 
Manchesteru United”… Koszulkę z takim 
napisem zobaczyłem u fana zwycięzcy 
Ligi Mistrzów – Liverpoolu. Ale jeśli poli-
tyczne emocje zaczynają przypominać te 
znane z piłkarskich stadionów, to oznacza 
to degradację polityki. Polska to nie mecz 
piłki nożnej. 

„Nienawiść wrosła w serca i zatruła 
krew pobratymczą”. To ostatnie zdanie 
wziąłem z finału powieści Henryka Sien-
kiewicza „Ogniem i mieczem”. Bo – przy 
wszystkich historycznych różnicach – w 
sferze symbolicznej dramatyzm sytuacji 
wydaje się podobny. Dzisiaj są dwie Polski. 
Chodzi przecież jednak o to, by Polska po-
została jedna. Otwarte pozostaje pytanie – 
jaka? Nie – czyja? Ale właśnie – jaka?  

Krzysztof Łęcki
Marek Słowiaczek
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W poszukiwaniu 
natchnienia
Stworzenie jakiegoś dzieła, czy nawet 

dziełka literackiego, muzycznego bądź 
wizualnego wymaga zawsze pewnej in-
spiracji; owej iskry, która rozpali ułożone 
zawczasu w stosik drewienka. I to jest jak 
najbardziej jasne. Pytanie tylko, skąd taka 
inspiracja się bierze.

Na ogół ma ona swoje źródło w dwóch, 
zdawałoby się na pozór wykluczających się 
postawach. Ta pierwsza, to pozwolenie sobie 
na samotność, z dala od ludzkiego głosu, bo-
wiem wtedy najłatwiej nieskrępowane myśli 
lecą sobie przez głowę, jedna popycha drugą 
jak kostki domina i nagle – nie wiedzieć kie-
dy – pojawia się pomysł, zarys kompozycji, 
a często nawet i ona sama w całości od po-
czątku do końca. Ta druga postawa z kolei, 
to nastawienie się na kontakt z innym czło-
wiekiem lub jego dziełem. A więc rozmowa 
przy kawie czy kuflu piwa lub lektura książki 
czy wsłuchanie się w melodię. I tu nagle rów-
nież wystrzeli ów pomysł niczym wulkan, 
kompozycja stanie w zarysie lub w wersji 
skończonej. Owszem, zdarza się też i tak, że 
owa iskra stępuje nagle z nieba, niczym języ-
ki ognia nad głowy apostołów w dzień Pięć-
dziesiątnicy. Iluminacja też miewa miejsce.

Ale są jeszcze i inne dodatkowe czynniki, 
które stymulują, a wręcz prowokują wystą-
pienie bodźców twórczych. I choć na pierw-
szy rzut oka przypominają one zabobonne 
praktyki magiczne, to jednak bywały przez 
wielu twórców wykorzystywane i – co naj-
ważniejsze – przynosiły zamierzony skutek.

„Był taki cesarz rzymski, (Oktawian) Au-
gustus (63 p.n.e. – 14), który napisał poezyj 
aż dwa tomiki. Krąży legenda o nim, że po-
trafił pisać tylko w wannie, podczas kiedy 
niewolnicy oblewali go wonnemi wodami”, 
pisał w wychodzącym przed wojną mie-
sięczniku „Tęcza” (nr 2 z 1933 roku) nieja-
ki Witold Powel (?-?), mój zdaje się starszy 
kolega w szperaniu za ciekawostkami. I za 
chwilę przytaczał kolejne przykłady.

„Mniejszych przygotowań potrzebował 
(Honoriusz) Balzac (1799-1850), ten najpłod-
niejszy pisarz francuski, bo tylko do trzydzie-
stu filiżanek czarnej kawy dziennie. (Jacques-
-Bénigne) Bossuet (1627-1704), najświetniejszy 
kaznodzieja za Ludwika XIV (1638-1715), two-
rzył najczęściej w zimie, siedząc w nieopala-
nym nigdy pokoju. Dodać jednak trzeba, że 
zato bardzo się ciepło ubierał”. 

Z kolei poeta i dramaturg „Franciszek Cop-
pée (1842-1908) otaczał się w swej pracowni 
słynnemi na całą Francję czarnemi kotami. 
Pisząc, gładził poeta sierść kota – i twierdził, 
że wydobywana w ten sposób elektryczność 
pobudzała jego natchnienie”. A Michał de 
„Montaigne (1533-92), ilekroć zabierał się do 
pisania, zamykał się w starej wieży i tam do-
piero czuł, że myśl jego, jak się wyrażał, »pra-
cowała z większą swobodą«”.

Tu szperacz z „Tęczy” wspominał również 
o różnorodnym podejściu literatów co do 
formy utrwalenia konceptu, skoro już tyl-
ko pojawił się w ich głowie. „Wielki (Gajusz 
Juliusz) Caesar (100-44 p.n.e.) nie zwlekał 
z uwiecznianiem swych myśli; miał zawsze 
przy sobie tabliczkę woskową, na której rył 
swoje pomysły i plany”. Natomiast „Piotr 
Corneille (1606-84) nigdy nie pisywał swych 
poezyj własnoręcznie – zawsze dyktował je 
żonie. (…) Dziwny zwyczaj miał (Heinrich) 
Heine (1797-1856), pisywał bowiem swoje 
sarkastyczne, choć lekkie jak pianka, poezje 
na wąskich skrawkach papieru”.

J. I. Kraszewski (1812-87) odznaczał się, jak 
wiadomo, ogromną łatwością pisania, (…). I 

dość przecie ciekawe jest to, że Kraszewski 
najmniej trzy czwarte tysiąca tomów naj-
rozmaitszych swych dzieł i artykułów od 
początku do końca własną ręką napisał, i 
to nieraz przepisując lub przerabiając jesz-
cze. Tytan pracy i cierpliwości. Ileby papie-
ru musiał zużyć Kraszewski, gdyby tak, jak 
(François de) Malherbe (1555-1628), zużywał 
całej ryzy papieru (zazwyczaj) na napisanie 
jednej strofy poetycznej… Trzecim takim 
cierpliwym pisarzem był (Prosper) Mérimée 
(1803-70), który przepisywał swój rękopis 
»Colomby« aż… 17 razy, i to podobno mało 
go zmieniając. (John) Milton (1608-74), bę-
dąc ociemniałym, dyktował tylko w nocy i 
siedział przytem zwykle w głębokim fotelu 
z głową przewieszoną przez poręcz”. 

Powel nie ograniczył się w swoim zesta-
wieniu li tylko do ludzi pióra. A skądże! 
Dokładnie opisywał, jak powstawały utwo-
ry muzyczne wielkich mistrzów. I tak nie-
miecki kompozytor Christoph Willibald 
Gluck (1714-87) „komponował w słońcu, 
siedząc na upale, gdyż, jak mawiał, wyma-
gała tego wiecznie zziębnięta jego muza. 
(Joseph) Haydn (1732-1809), zabierając się 
do komponowania, ubierał się niezwykle 
wykwintnie, jakgdyby na jaką uroczystość 
lub audjencję. (Jerzy Fryderyk) Haendel 
(1685-1759) zaś szukał natchnienia muzycz-
nego, przechadzając się całemi godzinami 
po cmentarzach. (Wolfgang Amadeusz) 
Mozart (1756-1791) nigdy nie siadał do pra-
cy bez przeczytania poprzednio urywku z 
ulubionych swoich pisarzy: Homera, Dan-
tego lub Petrarki. Uwerturę z »Don Juana« 
napisał w czasie opowiadania jednej z bajek 
z »Tysiąca i jednej nocy«. Że (Gioacchino) 
Rossini (1792-1868) nie żałował sobie na je-
dzenie, i że był grubaskiem, to rzecz dość 
znana, ale że lubił pracować w łóżku i w 
pozycji leżącej, o tem mówią tylko zapiski 
jego przyjaciół. (Giuseppe) Sarti (1729-1802) 
komponował tylko w ciemnym pokoju”.

Pora zatem na mistrzów pędzla, albo-
wiem i o nich (choć tylko dwóch raptem) 
napomknął był autor: „Był znowu malarz, 
Guido Reni (1575-1642), który lubił otaczać 
się przepychem. Malował zawsze z pompą 
książęcą, ubrany w przepyszne i kosztowne 
szaty, w otoczeniu tłumu uczniów, którzy 
w najgłębszem milczeniu śledzili pracę mi-
strza. Leonardo da Vinci (1452-1519) zwykł 
był szkicować przy wieczerzy tak zawzięcie, 
że zapominał często o jedzeniu. Niekiedy 
znów napadało go takie lenistwo, że tygo-
dniami nie brał pióra ani pendzla do ręki”.

Również filozofowie mieli swoje sposoby 
na poławianie konceptów. „J. J. Rousseau 
(1712-78) obmyślał plany do swych dzieł, za-
zwyczaj w czasie skrzętnego zbierania roślin 
do herbarjów, których miał kilka”. „(Wilhelm 
von) Humboldt (1767-1835) lubił pisać ołów-
kiem i na kolanie, a jednak jego prace wcale 
nie wyglądają na »robione na kolanie«, (…), a 
Sokrates (ok. 470-399 p.n.e.) i Seneka (ok. 4 
p.n.e. – 65) „nie ruszali się godzinami z dane-
go miejsca, trwając w bezruchu, jeżeli tylko 
przyszła im jaka myśl do głowy”.

Także jak widać sposobów jest multum, 
bo przecież te nazwiska to raptem tylko parę 
osób spośród wszystkich wielkich, którzy 
wpłynęli swoją twórczością na rozwój świa-
towej kultury. Ze swej strony dorzucę, że na-
tchnienie pojawia się u mnie z rana, kiedy sto-
ję na balkonie z kubkiem kawy w jednej dłoni, 
w drugiej mam zawinięte w bibułkę poszat-
kowane drobno liście rośliny zwanej „zemstą 
Indian” i kontempluję budzące się miasto. 

Ludzie z charakterem
Niedawno miał zapalenie płuc. Chorował 

na serce. I słabł. Starzał się, niestety. 
Ale wszyscy wiedzieli, że chodzi po górach 
szybko i pewnie. Wiedzieli też, że wiele razy 
już pomógł, wiele razy ochronił i uratował 
człowieka. Więc posłali po niego. Mówili, że 
trzeba pójść, bo ktoś znowu utknął na ścia-
nie tatrzańskiego szczytu. Nie skończył na-
wet wieczerzy, poszedł.

A kiedy nie wrócił, żona płakała i pomsto-
wała:

– Nie mogli zawołać młodszych! Wiedzie-
li, że jeśli powiedzą Klimkowi – on się nie 
będzie zastanawiał. I rzuci wszystko, żeby 
na wołanie odpowiedzieć, choć to droga już 
nie dla niego. 

Klemens Bachleda – 
legenda Tatr – bohater 
wspomnieniowej książ-
ki Ferdynanda Hoesic-
ka, będzie bohaterem 
kolejnego felietonu, 
który przygotowuję. 
Dziś myślę o nim, bo 
właśnie wróciłam z gór. 
Nie tak wysokich i nie-
bezpiecznych, jak Ta-
try. Wróciłam z Beski-
dów – gór łagodnych, 
ale i tak wymagających, 
bo w górach żyje się 
pięknie i niełatwo.

Góry wymagają ludzi z charakterem.
A ludzie ci opowiadają dowcipy, których 

nie powinno się może powtarzać na salo-
nach, są przyziemi i praktyczni, nieraz cha-
rakterni, ale też i łagodni. Są blisko sacrum, 
bo nie można, będąc na szczytach gór, nie 
myśleć o tym, co w górze.

Lubię z nimi rozmawiać, słuchać ich 
śpiewnej gwary, prawdy o życiu.

••• 
Bardzo szczególne miejsce wśród nich zaj-
muje Renata. Mówimy o niej – Renatka. Jej 
dom, w którym przyjmuje gości, ma charak-
ter. Bo ona ten dom tworzy. Nie widuję jej w 
stroju góralskim, choć i taki zapewne ubie-
ra. Ma na sobie zawsze oryginalne sukien-
ki, zwiewne chusty, biżuterię, która zwraca 
uwagę. Właściwie bardziej przypomina ar-
tystkę. Bo ma artystyczną i wrażliwą duszę. 
Jej dom jest pełen obrazów i książek, bibelo-
tów, bukietów, figurek i klimatycznych dro-
biazgów. Często gromadzi artystów, którzy 
tu, w górach, malują. Malują u Renatki. 

Jest młoda i delikatna. Piszę o tym, ponie-
waż ma umiejętności, które kojarzą się raczej 
ze starymi góralkami, podpierającymi się 
kosturem i wędrującymi niespiesznie po łą-
kach, halach i lasach. I wypatrującymi tego, 
co potrafi leczyć dolegliwości ciała i duszy. 
Renatka wie, czym leczyć i duszę, i ciało.

Pytam o zioła. Zeszłorocznego zbioru już 
nie ma. Trzeba czekać do lipca. Jeszcze nie 
zbiera. Bo ona, jak prawdziwe zielarki, pa-
trzy na Księżyc. Kiedy on pozwala, wówczas 
zbierze zioła. Całe bukiety.

I do nich dołoży wypowiedziane niezbyt 
głośno, z jakimś szczególnym naciskiem sło-
wa:

 – Najważniejsze jest, żeby wszystko przyj-
mować i dawać z miło-
ścią.

W jej domu, który 
ma jej charakter, za-
wsze znajduję łagod-
ność, ciszę, spokój. 
Wszystko jest bardzo 
blisko – las, zwierzęta, 
niebo. Czasem tak bar-
dzo rozgwieżdżone, że 
się nie można napa-
trzeć.

••• 
Tylu straganów usta-
wionych wzdłuż dro-

gi wiodącej do kościoła nie widziałam już 
dawno. Ostatnio – może w dzieciństwie. W 
Istebnej Dobry Pasterz od lat patronuje, więc 
wiosną i stragany, i odpustowy harmider.

I zaskoczenie, kiedy słyszę zespół grają-
cy i śpiewający, i angażujący w ten śpiew i 
miejscowych, i turystów. Górale śpiewający 
współczesne, młodzieżowe pieśni, znane na 
przykład z Lednicy. I jak to brzmi! Pięknie, w 
dodatku nie ma nic wspólnego z amatorsz-
czyzną.

Po mszy podchodzę do grupy instrumen-
talistów. Jestem przekonana, że spotkam 
pewnych siebie i swojego talentu ludzi. Nic 
podobnego. 

– Kto wami dowodzi? – pytam.
Pokazują młodego człowieka. A on trochę 

jakby zakłopotany moimi zachwytami – tłu-
maczy, że to sami swoi. Skrzyknęli się po 
prostu. I grają. Nic wielkiego…

Młody człowieku. Pozwól, że się z Tobą 
nie zgodzę. To coś wielkiego. To pasja i kon-
sekwencja. A taką pasję i konsekwencję mają 
tylko ludzie z charakterem. 

Joanna Jurgała-Jureczka Jarosław jot-Drużycki

SŁOWA Z KAPELUSZA /88/

REKLAMA

Witam serdecznie czytelników „Głosu”. Dziś pragnę rozpocząć od 
życzeń dla wszystkich dzieci. W ubiegłym tygodniu świętowaliśmy 
bowiem Dzień Dziecka. Niech więc nasze dzieci rosną w siłę. 
Niechaj miłością stanie się każdy dzień, w którym mają możliwość 
realizować swoje marzenia. Koniecznie zaś bez długów.

Długi… okropne słowo. Nikt nie chce 
być dłużnikiem, a jednak coraz więcej 

mieszkańców Europy żyje na kredyt. Co-
raz częściej pożyczamy na rzeczy lub na 
realizację marzeń. Okazuje się również, że 
niczego nieświadome dzieci są obciążone 
długami. Często chodzi o przypadki, któ-
rych przyczyny są niezależne od dzieci, ale 
są też takie, które wynikają z jazdy na gapę 
czy z niezapłaconego rachunku za usługi te-
lefonii komórkowych. Urząd Województwa 
Morawsko-Śląskiego przyjął uchwałę, która 
niejako kasuje zadłużenie dzieci, by te mo-
gły rozpocząć dorosłe życie bez obciążenia 
finansowego… Hm, to miły gest, ale pomy-
słodawcy powinni jeszcze powiedzieć, jak w 
dorosłym życiu przeżyć bez kredytów. 

••• 
Może szkoły pomogą. Okazuje się, że pla-
cówki szkolne w naszym regionie radzą so-
bie wyjątkowo dobrze. W ubiegłym roku od-
notowały bowiem zysk w wysokości ponad 
20 mln koron. To sporo gotówki. Dobrze, że 
uczniowie o tym nie wiedzą, bo z pewno-
ścią ową nadwyżkę zagospodarowaliby w 
odpowiedni sposób – komórki, deskorolki 
elektryczne, ciuchy i inne modne gadżety. 
Na tej liście z pewnością nie byłoby zajęć 
szkolnych.

••• 
Ewentualnie dodatkowe środki finansowe 
można przeznaczyć na abonament za popu-
larne dziś telewizje na życzenie. W jednej z 
nich właśnie wyemitowano ostatni odcinek 
serialu „Czarnobyl”. Historia nieco smutna i 
ponura, gdyż chodzi o katastrofę nuklearną 
z 1986 roku, wskutek której śmierć poniosło 
wiele osób. Lecz nie o przebiegu katastrofy 
chcę mówić. Okolice elektrowni w Czarno-
bylu od dawna przyciągają turystów, lecz 
po wyemitowaniu wspomnianego serialu, 
zainteresowanie zwiedzaniem tego rejo-
nu wzrosło. Efekt?... Agencje turystyczne 
zacierają ręce i liczą zarobione pieniądze. 
Szkoda tylko, że fortunę zbito na ludzkim 
nieszczęściu i śmierci. Niestety, historia 
świata pełna jest takich przypadków. 

••• 

Może lepiej będzie, gdy w sposób kreatywny 
i na sportowo zadbamy o własne zdrowie i 
przyszłość, na przykład biorąc udział w ma-
ratonie z psem. 21 września w Gutach wy-
startuje pierwsza edycja Beskidzkiego Dog-
maratonu. Kto lubi biegać z psem, powinien 
zgłosić się na Dogmaraton w Gutach. Zanim 
jednak zainteresowani wyślą swoje zgłosze-
nia, powinni najpierw zapytać psa, czy ten 
zgadza się na tak ekstremalny wysiłek.

••• 
Nieco dalej, bo we Włoszech, bawił cze-
skocieszyński chór „Trallala”. Zespół wziął 
udział w konkursie „Queen of Adriatic Sea”. 
Rywalizacja była zacięta. „Trallala” stanęło 
w szranki z chórami z Włoch, Chorwacji, 
Australii, Bułgarii oraz z Polski. Szok i nie-
dowierzanie… Wow!!! To znaczy wiadomo, 
że nasze dzieci są najlepsze, ale to było ab-
solutne zwycięstwo – zdobycie złotego pa-
sma dla chórów dziecięcych, nagroda dla 
najlepszego dyrygenta oraz nagroda główna 
Grand Prix. Dzieciaki pozbierały wszystko. 
Wygląda na to, że nie mają sobie równych i 
w zasadzie nie wiadomo, czy w przyszłym 
roku w ogóle ktokolwiek będzie chciał wziąć 
udział w takim konkursie, gdyż z góry wia-
domo, że wygra „Trallala”.

••• 
A kto wygrał w Polsce w 1989 roku?... Pol-
ska właśnie. 4 czerwca 1989 roku odbyły się 
pierwsze częściowo wolne wybory. Do Sej-
mu i Senatu dostali się przedstawiciele ów-
czesnej opozycji. Wybory były wynikiem 
obrad Okrągłego Stołu. Młodszym czy-
telnikom warto przypomnieć, że właśnie 
wtedy skończył się w Polsce komunizm, a 
Polska stała się pierwszym państwem blo-
ku wschodniego, w którym przedstawiciele 
opozycji mieli realny wpływ na sprawowa-
nie władzy. 

••• 
Dzięki tym działaniom możemy dziś m.in. 
pracować w wolnych mediach i przygoto-
wywać dla Państwa takie rubryki, jak „Jed-
nym Tchem”. Dziękuję więc w imieniu swo-
im i całej redakcji za Państwa obecność w 
naszej gazecie. Do zobaczenia za tydzień.  

Kulinarne zaproszenie
Towarzystwo Beskidzkich Kucharzy w 

RC zaprasza na jubileuszową, dziesią-
tą edycję Festiwalu „Beskidzkie Kociołki”. 
Impreza odbędzie się w sobotę 8 czerwca, 
tradycyjnie w ośrodku Pasieczki w Kosza-
rzyskach.

Festiwal „Beskidzkie Kociołki” przezna-
czony jest dla uczniów szkół gastronomicz-
nych zarówno z czeskiej, jak i polskiej czę-
ści Śląska Cieszyńskiego. Ale nie tylko, bo 
do Koszarzysk, do położonego na stokach 
Kikuli ośrodka Pasieczki, przyjeżdżały rów-
nież młode kucharskie ekipy ze Słowacji, Li-
twy, Białorusi, Ukrainy, Czarnogóry, Węgier, 
a nawet z Uzbekistanu. 

– Ten festiwal cieszy się zatem międzyna-
rodowym powodzeniem, może także dlate-
go, że i jury, oceniające przygotowane przez 
młodych kucharzy potrawy z kociołka, jest 
międzynarodowe, a zasiadają w nim praw-
dziwe tuzy sztuki kulinarnej z obu stron 

granicy. Ostatnimi laty na przykład szefem 
jurorów był znakomity, pochodzący z Kara-
ibów kucharz Carlos Gonzales Tejera. Poza 
tym patronat honorowy nad festiwalem co 
roku obejmuje Konsulat Generalny RP w 
Ostrawie – mówi Henryk Cieślar, prezes To-
warzystwa Beskidzkich Kucharzy i główny 
organizator imprezy.

Festiwal postrzegany jest jako jedno 
z  ważniejszych wydarzeń kulinarnych o 
randze międzynarodowej nie tylko w nadol-
ziańskim regionie w regionie i odnotowy-
wany jest co roku na liczących się portalach 
o tematyce kulinarnej. Organizatorzy im-
prezy pragną pielęgnować zamierające kul-
turalne dziedzictwo karpackich pasterzy, a 
także ratować tradycyjne przepisy kulinar-
ne z różnych zakątków Karpat i tym samym 
przypomnieć smaki kuchni regionów gór-
skich.  

 (r)
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S P O R T 

PIĄTEK 7 CZERWCA 

7.25 Domisie (dla dzieci) 7.55 Pytanie 
na śniadanie 11.00 Polonia 24 11.25 
Rozmowa Polonii 11.40 Halo Polonia 
12.25 Wiadomości 12.40 Historia jed-
nego obrazu. W altanie - Aleksander 
Gierymski 12.50 Wschód 13.10 Na sy-
gnale. Małżeństwo doskonałe 13.45 
M jak miłość (s.) 14.40 Komisarz Alex 
11 (s.) 15.30 Turystyczna jazda 15.45 
Wiadomości 15.55 Dynastia Luksem-
burgów 16.30 Baw się słowami. Klu-
skowa Brama 16.55 Domisie (dla dzieci) 
17.20 Historia jednego obrazu. Bociany 
- Józef Chełmoński 17.30 Teleexpress 
17.55 Taka to robota, czyli kabaretowy 
przegląd zawodów. Piosenkarz i artysta 
18.55 Wszystko przed nami 19.25 Pola-
cy na ratunek Żydom. Rodzina Hapoń-
skich 19.45 Dobranocka 20.00 Wiado-
mości, pogoda, sport 20.45 Ratownicy 
21.45 Polonia 24 22.05 Halo Polonia 
22.45 Królewskie sekrety 23.10 Focus 
on Poland 23.30 Laskowik & Malicki. 

SOBOTA 8 CZERWCA 

8.10 Turystyczna jazda 8.25 Kłusownik 
9.30 Teleranek 9.50 Baw się słowami. 
Bohaterowie dwóch narodów 10.20 
Studio Raban 10.50 Polonia 24 11.05 
Halo Polonia 11.45 Okrasa łamie prze-
pisy. Ekologiczne nowalijki 12.15 Ojciec 
Mateusz 20 (s.) 13.10 Ratownicy 14.10 
Europa da się lubić - 15 lat później 15.20 
Królewskie sekrety 15.40 Wolny ekran 
16.00 Kulturalni PL 17.00 Słownik 
polsko@polski 17.30 Teleexpress 17.55 
Dom nad rozlewiskiem (s.) 18.50 Nie-
chaj zstąpi Duch Twój 19.45 Dobranoc-
ka 20.00 Wiadomości, pogoda, sport 
20.45 Bodo 21.50 Wielki test wiedzy o 
4 czerwca 1989 r. 23.10 Europa da się 
lubić - 15 lat później. 

NIEDZIELA 9 CZERWCA 

7.40 Ukryte skarby. Wolsztyn 8.05 Lajk! 
8.25 Mama - nic. Negatyw 9.00 Zemsta 
w Odrzykoniu 9.35 Supełkowe ABC 
9.50 Król Maciuś Pierwszy 10.10 Baw 
się słowami 10.35 Ziarno. Duch Święty 
działa w nas 11.05 Wolny ekran 11.20 
Moda na rodzinę (s.) 11.50 Między zie-
mią a niebem 12.00 Regina Coeli 12.15 
Między ziemią a niebem 12.45 Misja w 
Afryce. Cud sakramentów 13.00 Trans-
misja mszy świętej z sanktuarium Mat-
ki Bożej Studzieniczańskiej 14.25 War-
szawa Marka Nowakowskiego 14.35 
Tygrysy Europy. Festiwal 15.30 Lajk! 
15.50 55. KFPP w Opolu - Scena alter-
natywna 16.30 Leśniczówka 17.30 Te-
leexpress 17.55 Dom nad rozlewiskiem 
(s.) 18.50 Oczy w oczy. Marian Licht-
man 19.25 Nieziemscy. Awaria 19.45 
Dobranocka 20.00 Wiadomości, pogo-
da, sport 20.45 Dziewczyny ze Lwowa 3 
21.40 Handlarz cudów 23.25 Muzeum 
Polskiej Piosenki Ewa Bem 23.40 Nie-
dziela z... rolami Aliny Janowskiej. 

PONIEDZIAŁEK 10 CZERWCA 

7.55 Pytanie na śniadani11.00 Kultural-
ni PL 12.00 Racja stanu 12.25 Wiado-
mości 12.40 Historia jednego obrazu. 
Bociany - Józef Chełmoński 12.50 Pola-
cy na ratunek Żydom. Rodzina Hapoń-
skich 13.10 Barwy szczęścia (s.) 13.45 
Dziewczyny ze Lwowa 3 14.40 Oczy w 
oczy. Marian Lichtman 15.10 Reportaż 
15.45 Wiadomości 15.55 Korona królów 
16.25 Kapitał polski 16.40 Moliki książ-

kowe. Domowi odkrywcy 16.55 W kra-
inie baśni. Mały kociołek 17.20 Historia 
jednego obrazu. Monte Cassino - Karol 
Badura 17.30 Teleexpress 17.55 Bar-
wy szczęścia (s.) 18.30 Nad Niemnem 
18.45 Dobranocka 19.00 Msza święta 
w intencji ofi ar katastrofy smoleńskiej 
20.15 Wiadomości, pogoda, sport 21.00 
O mnie się nie martw 9 21.45 Polonia 
24 22.05 Rozmowa Polonii 22.20 Halo 
Polonia 23.10 Focus on Poland 23.30 
Obrona terytorialna - wczoraj, dziś, ju-
tro. 

WTOREK 11 CZERWCA 

7.35 Margolcia i Miś zapraszają dziś 
7.55 Pytanie na śniadanie 8.45 Pano-
rama magazyn informacyjny 8.50 
Pytanie na śniadanie 11.00 Polonia 24 
11.25 Rozmowa Polonii 11.40 Halo Po-
lonia 12.25 Wiadomości 12.40 Historia 
jednego obrazu. Monte Cassino - Ka-
rol Badura 12.50 Nad Niemnem 13.10 
Barwy szczęścia (s.) 13.45 Bodo 14.45 
Obrona terytorialna - wczoraj, dziś, ju-
tro 15.35 Spis treści. Stanisław Vincenz 
15.45 Wiadomości 15.55 Korona królów 
16.25 Żywy Bałtyk. Mewia Łacha 16.50 
Margolcia i Miś zapraszają dziś. Grupy i 
zbiory 17.05 Zwierzaki Czytaki. Mecha-
gorilla 17.20 Historia jednego obrazu. 
Train de banlieue - Józef Czapski 17.30 
Teleexpress 17.55 Okrasa łamie prze-
pisy. W tatarskim kociołku 18.25 Cafe 
piosenka 18.55 Barwy szczęścia (s.) 
19.25 Magazyn z Wysp 19.45 Dobranoc-
ka 20.00 Wiadomości, pogoda, sport 
20.45 Ojciec Mateusz 20 (s.) 21.45 Po-
lonia 24 22.05 Rozmowa Polonii 22.20 
Halo Polonia 23.10 Focus on Poland 
23.30 Ocaleni. 

ŚRODA 12 CZERWCA 

7.55 Pytanie na śniadanie 11.00 Polo-
nia 24 11.25 Rozmowa Polonii 11.40 
Halo Polonia 12.25 Wiadomości 12.40 
Historia jednego obrazu. Train de ban-
lieue - Józef Czapski 12.50 Magazyn z 
Wysp 13.10 Barwy szczęścia (s.) 13.45 O 
mnie się nie martw 9 14.40 Tajemnice 
początków Polski. Miasto zatopionych 
bogów 15.30 Turystyczna jazda 15.45 
Wiadomości 16.25 Studio Raban 16.55 
Baw się słowami 17.20 Historia jednego 
obrazu. Stańczyk na dworze królowej 
Bony po utracie Smoleńska - Jan Ma-
tejko 17.30 Teleexpress 17.55 Gwiaz-
dozbiór TVP. Kasia Stankiewicz 18.55 
Barwy szczęścia (s.) 19.25 Wilnoteka 
19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomości, 
pogoda, sport 20.45 Londyńczycy 2 
(s.) 21.45 Polonia 24 22.05 Rozmowa 
Polonii 22.20 Halo Polonia 23.10 Focus 
on Poland 23.30 Tajemnice początków 
Polski. Miasto zatopionych bogów. 

CZWARTEK 13 CZERWCA 

7.55 Pytanie na śniadanie 11.00 Polo-
nia 24 11.25 Rozmowa Polonii 11.40 
Halo Polonia 12.25 Wiadomości 12.40 
Historia jednego obrazu. Stańczyk na 
dworze królowej Bony po utracie Smo-
leńska - Jan Matejko 12.50 Wilnoteka 
13.10 Barwy szczęścia (s.) 13.45 Dom 
nad rozlewiskiem (s.) 14.40 Londyń-
czycy 2 (s.) 15.30 Pod Tatrami 15.45 
Wiadomości 15.55 Korona królów 16.25 
Wschód 16.55 Borówka skrzat wyrusza 
w świat. Białowieski Park Narodowy 
17.20 Historia jednego obrazu. Dama z 
gronostajem - Leonardo da Vinci 17.30 
Teleexpress 17.55 Brodzik od kuchni 
18.25 Racja stanu 18.55 Barwy szczę-
ścia (s.) 19.25 Mocny Kawa 19.45 Do-
branocka 20.00 Wiadomości, pogoda, 
sport 20.45 Komisarz Alex 11 (s.) 21.45 
Polonia 24 22.05 Rozmowa Polonii 
22.20 Halo Polonia 23.10 Focus on Po-
land 23.30 Reportaż. 

Bodo (serial)
Wtorek 11 czerwca, godz. 13.45

Dwa tygodnie 
z językiem polskim
Krakowski oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” jest 
organizatorem Letniej Akademii Kultury i Języka Polskiego. 
Odbędzie się od 4 do 18 sierpnia. To propozycja dla osób, które 
skończyły 18 rok życia.

Podstawowy program Letniej 
Akademii Kultury i Języka 
Polskiego obejmować bę-

dzie codzienne zajęcia językowe z 
lektorem oraz wykłady z najnow-
szej historii, kultury i literatury 
polskiej. Zajęcia będą prowadzone 
na  poziomach kompetencyjnych, 
określonych na podstawie testów. 
Proces edukacyjny (wykłady i 
ćwiczenia) będzie uzupełniany 
przez indywidualne konsultacje 
językowe oraz bogaty program 
kulturalny i turystyczny. Integra-
cyjna formuła Letniej Akademii, 
adresowana wyłącznie do osób 
pochodzenia polskiego, sprzyjać 
będzie nawiązywaniu kontaktów 
oraz wymianie informacji, przy-
datnych  w rozwijaniu działalno-
ści polonijnej w rodzimych środo-
wiskach uczestników.

Warunkiem uczestnictwa w 
proponowanym szkoleniu jest na-
desłanie na adres organizatora 
(z dwutygodniowym wyprzedze-
niem) wypełnionej karty uczest-
nika. Ponieważ liczba miejsc jest 
ograniczona o zakwalifi kowaniu 

zdecyduje między innymi kolej-
ność nadesłanych zgłoszeń.

Dodajmy, że uczestnicy są zobo-
wiązani do wykupienia ubezpie-
czenia na czas pobytu w Polsce, 
terminowego pojawienia się na tur-
nusie, aktywnego uczestnictwa w 
zajęciach, pokrycia ewentualnych 
kosztów związanych ze spowodo-
waniem szkód podczas pobytu na 
szkoleniu. Osoby zainteresowane 
udziałem w Letniej Akademii Kul-
tury i Języka Polskiego w Krakowie 
odsyłamy do biura Zarządu Głów-
nego (Czeski Cieszyn, ul. Strzelni-
cza 28).

Projekt jest współfi nansowany 
w ramach sprawowania opieki Se-
natu Rzeczypospolitej Polskiej nad 
Polonią i Polakami za granicą.

Stowarzyszenie 
„Wspólnota Polska”

Aktywne nauczycielki
„Regionalna historia i kultura 

w nauczaniu języka polskie-
go” – to nowy podręcznik,  wydany 
przez wykładowców Polskiej Szko-
ły Społecznej w Brześciu. Książka 
autorstwa dr Tamary Kabot i dr 
Julii Chodyniuk przeznaczona jest 
głównie dla uczniów polskich szkół 
społecznych oraz środowisk pol-
skich na Białorusi, którzy znają ję-
zyk polski  na poziomie zaawan-
sowanym i pragną poznać bliżej 
historię i kulturę swojego kraju.

We wstępie do podręcznika   au-
torki napisały: „Niniejsza publika-
cja stanowi próbę łączenia wiedzy 
o historii i kulturze Polesia i całego 
regionu brzeskiego z praktyczną 
nauką języka. Omawiany region 
jest miejscem urodzenia   Stani-
sława Augusta Poniatowskiego, 
Adama Naruszewicza, Tadeusza 
Reytana, Tadeusza Kościuszki, 
Juliana Ursyna Niemcewicza, Ro-
mualda Traugutta, Napoleona 
Ordy, Adama Mickiewicza, Ryszar-
da Kapuścińksiego… Z   Polesiem 
związana jest znaczna część życia 
Elizy Orzeszkowej i Marii Rodzie-
wiczówny”.

Podręcznik składa się z 11 blo-
ków tematycznych zawierających 
różnorodne teksty o życiu, dzia-

łalności i twórczości wybitnych 
Polaków. Chronologicznie ułożo-
ne materiały pozwalają zapoznać 
się z dziejami regionu, od końca 
XVIII do połowy XX wieku. Treść 
życiorysów sławnych Polaków 
daje możliwość przeglądu waż-
nych wydarzeń historycznych ze 
szczególnym uwzględnieniem hi-
storii regionu. Pozwala także uka-
zać wielokulturową tradycję tych 
ziem, zabytki architektoniczne, 

dzieła sztuki i literatury. Każdy 
z rozdziałów zawiera ćwiczenia. 
Książka  ma na celu doskonalenie 
przede wszystkim sprawności czy-
tania i mówienia.

Dodajmy, że Polska  Szkoła  Spo-
łeczna im. I.  Domeyki działa od 
1988 roku, ukończyło ją ponad sie-
dem tysięcy uczniów, z których po-
nad 5000 studiowało lub studiuje 
na wyższych polskich uczelniach.

 Kresy24.pl

••• 
Osoby zainteresowane 

udziałem w Letniej 
Akademii Kultury 
i Języka Polskiego 

w Krakowie odsyłamy do 
biura Zarządu Głównego 

(Czeski Cieszyn, 
ul. Strzelnicza 28 )

 LUKÁŠ BAUER, TRENER POLSKIEJ KADRY NARCIARZY BIEGOWYCH, DLA »GŁOSU«:

Polacy głodni sukcesu
W zeszłym tygodniu wrócił ze zgrupowania kondycyjnego w Zakopanem. O pierwszych 
wrażeniach z treningów z kadrą narciarzy opowiada w rozmowie z „Głosem” nowy 
szkoleniowiec reprezentacji Polski w biegach narciarskich, Lukáš Bauer. Dla utytułowanego 
Czecha możliwość prowadzenia reprezentacji Polski jest dużą nobilitacją. 

Janusz Bitt mar

Jeszcze niedawno zdobywał pan 
medale igrzysk olimpijskich i mi-
strzostw świata, wygrywał Tour 
de Ski. Czy łatwo było przestawić 
się na nowe życie, z identyfi kato-
rem „trener reprezentacji Polski”?
– Propozycja ze strony włodarzy 
Polskiego Związku Narciarskiego 
wyszła w ostatnim tygodniu mar-
ca, tuż przed fi nałowymi zawoda-
mi serii biegów długodystanso-
wych, w których startowała moja 
drużyna Bauer Ski Team. Oczywi-
ście, jak to w życiu bywa, włodarze 
związku chcieli, żebym podjął de-
cyzję jak najszybciej. Nie mogłem 
jednak zostawić mojej drużyny za 
burtą, dlatego poprosiłem o zwło-
kę. Otrzymałem dodatkowe dwa 
tygodnie do namysłu i chciałbym 
na waszych łamach podziękować 
ludziom z PZN za wyrozumiałość. 
To był jeden z powodów, które 
przesądziły o tym, że zdecydowa-
łem się przyjąć ofertę prowadze-
nia męskiej kadry Polski. Właśnie 
ten pełny profesjonalizm polskich 
działaczy. Czasowa presja niczego 
nie rozwiązuje, a wręcz przeciwnie. 

Z jakimi wrażeniami wrócił pan z 
pierwszego zgrupowania w Zako-
panem?
– Pierwsze wrażenia są jak najbar-
dziej pozytywne. Zaplecze spor-
towe, program zajęć, wszystko 
pozapinane było w Zakopanem na 
przysłowiowy ostatni guzik. Wi-
dać, że to najważniejszy ośrodek 
sportów zimowych w Polsce. My 
mieliśmy okazję skorzystać z do-
brodziejstwa tamtejszego centrum 
olimpijskiego. Do pełni szczęścia 
zabrakło tylko śniegu (śmiech). 
Nastawiliśmy się na klasyczny mo-
del letnich przygotowań. Czyli były 
biegi przełajowe, nartorolki, siłow-
nia, basen. Taka wszechstronna 
zaprawa. 

Po kurtuazyjnych zwierzeniach 
pora na konstruktywne uwagi, na 
które czekają wszyscy fani biegów 
narciarskich w Polsce. Przyznajmy 
się bez bicia, ale męska repre-
zentacja nie rozpieszczała nas w 
ostatnich kilku sezonach…
– Faktycznie, wyniki chłopaków 
w Pucharze Świata, a także na 
dużych imprezach międzynaro-
dowych były dalekie od ideału. Z 
obecnej kadry, w swojej karierze 
zawodniczej miałem okazję rywa-
lizować na trasie tylko z Maciejem 
Staręgą. I uważam, że Maćka stać 
na powrót do czołówki. Będę się 
też oczywiście troszczył o mło-
dych zawodników, którzy dopiero 
stawiają pierwsze kroki w między-

narodowym peletonie. 
Polacy są głodni sukcesu, 
co podkreślali w Zakopa-
nem na każdym kroku. 
Skończyły się medalowe 
czasy Justyny Kowalczyk 
i warto wyłonić następ-
cę. Niewykluczone, że 
dojdzie do zmiany warty 
i nową gwiazdą biegów 
narciarskich zostanie 
któryś z chłopaków z 
mojej kadry. Jak już mó-
wiłem, Maciej Staręga 
wciąż ma sporo do zaoferowania, 
ale liczę też na młode wilki. Duży 
potencjał mają chociażby bracia 
Kamil i Dominik Bury. 

Wspomniał pan o Justynie Ko-
walczyk. Czy wciąż aktualna jest 
współpraca między kobiecą i mę-
ską kadrą Polski?
– Słyszałem, że w końcówce po-
przedniego sezonu pojawiły się 
propozycje zacieśnienia współpra-
cy pomiędzy dziewczynami i chło-
pakami z reprezentacji. Słyszałem 
też, że pojawiły się pierwsze zgrzy-
ty, ale wierzę, że ten pomysł jest 
wart świeczki. Do sukcesu w sporcie 
potrzebni są ludzie i dobre relacje 
interpersonalne. A kluczem do wy-
grywania jest pozytywna energia. 
Justyna Kowalczyk w roli trenerki 
może wiele zdziałać. Wspólnie z 
Aleksandrem Wierietielnym już w 
przeszłości udowodnili, że nie ma 
rzeczy niemożliwych. 

Czy prezes Polskiego Związku 
Narciarskiego, Apoloniusz Tajner, 
rozmawiał z panem o konkretnych 
celach w nowym sezonie?
– Każdy prezes, co zrozumiałe, li-
czy na medale. Nie mogę jednak 

obiecać szybkiej poprawy z dnia 
na dzień. Biegi narciarskie to nie 
futbol, gdzie czasami wystarczy 
wymiana trenera i drużyna za-
czyna grać jak z nut. W sportach 
zimowych jest inaczej. Potrzebna 
jest praca od podstaw, spokojna, 
nastawiona na konsolidację dru-
żyny. Z mojej strony mogę dodać, 
że rozmawiałem o moich wizjach 
dotyczących m.in. logistyki i zaple-
cza dla zawodników. W Polsce jest 
inaczej niż w Czechach. Nad Wisłą 
nie ma czegoś takiego, jak wspar-
cie zawodników ze strony wojsko-
wych klubów. W Czechach mamy 
Duklę, która fi nansowo utrzymuje 
m.in. młodych narciarzy. To waż-
ne zwłaszcza w okresie treningo-
wym. Chciałbym, żeby w Polsce 
zainspirowali się naszym, czeskim 
pomysłem. Zobaczymy, co z tego 
wyniknie. Oczywiście w mojej ge-
stii nie leży szukanie konkretnych 
sponsorów, ale mogę służyć do-
świadczeniem i kontaktami. Jeśli 
chodzi o kwestie budżetowe na 
sezon 2019/2020, to sekcja biegów 
narciarskich w PZN nie ma powo-
dów do narzekań. Nie możemy się, 
rzecz jasna, równać z potęgami w 
rodzaju reprezentacji Norwegii czy 

Szwecji, ale z tego, co 
miałem okazję spraw-
dzić, jest dobrze. 

W nowym sezonie 
w Polskim Związku 
Narciarskim zatrud-
nionych jest dwóch 
głównych trenerów z 
Czech. Kadrę skocz-
ków narciarskich 
przejął w maju Mi-
chal Doležal. Symbo-
lika, czy przypadek?

– Raczej przypadek, aczkolwiek 
awans Michala to nie zbieg oko-
liczności, a naturalna konsekwen-
cja jego świetnej pracy w poprzed-
nich latach jako asystenta Stefana 
Horngachera. Michal w pełni za-
służył na tę posadę i życzę mu po-
wodzenia w nowej roli. Przede 
mną długa droga, żeby zaskarbić 
sobie serca polskiej publiczności. 
Michalowi już się udało, a więc 
będzie miał ułatwioną sprawę. 
Wiem, że z jego głosem liczą się 
wszyscy, włącznie z gwiazdami 
pokroju Kamila Stocha czy dorad-
cy i legendy skoków narciarskich, 
Adama Małysza. 

Z Zakopanego wrócił pan w ro-
dzinne strony, do Bożego Daru. 
Zdradzi pan najbliższe plany pol-
skiej reprezentacji?
– W połowie czerwca w Warszawie 
moi zawodnicy przejdą testy me-
dyczne i wytrzymałościowe, a po-
tem wspólnie wyruszymy w Alpy. 
Jak już mówiłem, w Zakopanem 
wszystko dopisało, ale śniegu na 
przełomie maja i czerwca raczej 
nie mogliśmy się spodziewać. Alpy 
są pod tym względem pewniakiem.  
 

• Lukáš Bauer (pierwszy z lewej) ze swoimi podopiecznymi w Zakopanem. Fot. ARC
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Każdy prezes, co zrozumiałe, 

liczy na medale. Nie mogę jednak 

obiecać szybkiej poprawy z dnia 

na dzień

 PIŁKA NOŻNA – DYWIZJA: Wse-
cin – Dziećmorowice (sob., 17.30). 
MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA: 
CZ. Cieszyn – Břídličná (dziś, 17.00), 
L. Piotrowice – Bruszperk (sob., 
17.00), Pusta Polom – Datynie Dolne 
(niedz., 17.00). IA KLASA – gr. B: 
Hrabowa – Stonawa, Slavia Orło-
wa – Wracimów (sob., 17.00), Banik 
Olbrachcice – Libhošť, Śmiłowice 
– Dobrati ce, Bystrzyca – Jabłonków 
(niedz., 17.00). IB KLASA – gr. C: 
Wędrynia – Mosty koło Jabłonkowa, 
Zabłocie – Wacławowice, Sucha 
Górna – Lutynia Dolna, Gnojnik 
– Inter Piotrowice, Toszonowice – 
Nydek (sob., 17.00), L. Piotrowice 
B – Oldrzychowice, Wierzniowice 
– Sedliszcze (niedz., 17.00). MI-
STRZOSTWA POWIATU KARWIŃ-
SKIEGO: TJ Pietwałd – V. Bogumin, 
B. Rychwałd – L. Łąki, Żuków Górny 
– F. Orłowa, Sn Hawierzów – Dąbro-
wa, Gascontrol Hawierzów – Cierlic-
ko, Sj Pietwałd – Górne Błędowice 
(sob., 17.00). MISTRZOSTWA PO-
WIATU FRYDEK-MISTEK: Liskowiec 
– Piosek, Kozlowice – Bukowiec, 
Noszowice – Gródek, Starzicz – Nie-
bory (niedz., 17.00). ROZGRYWKI 
POWIATU FRYDEK-MISTEK: Jano-
wice – Milików (sob., 17.00), Śmiło-
wice – Nawsie (niedz., 10.00).  (jb)

 Straka zostaje!

Ta wiadomość ucieszyła z pew-
nością wszystkich kibiców kar-

wińskiego futbolu. Trener Franti šek 
Straka przedłużył kontrakt z pierw-
szoligowym klubem MFK Karwina. 
Z zespołem, który uratował przed 
spadkiem z najwyższej ligi, związał 
się do czerwca 2020 roku. 

– W Karwinie czuję się rewelacyj-
nie. Wartością dodaną jest rodzinna 
atmosfera panująca w całym klubie. 
Tutejsi włodarze zaczynali praktycz-
nie od zera, ale wybudowali pierw-
szoligową markę. Chciałbym więc 
pomóc tej drużynie również w no-
wym sezonie – powiedział „Głosowi” 
Franti šek Straka. 

W barażach karwiniacy uporali się 
w dwumeczu z drugoligową Jihlawą. 
U siebie wygrali 2:1, na wyjeździe w 
dramatycznym spotkaniu wymęczyli 
remis 1:1 dający ulgę i utrzymanie 
pierwszoligowej przynależności. – 
Nie zabrakło nerwówki, ale to nor-
malne w barażach. Wierzyłem w ten 
zespół. Mamy walczaków i bohate-
rów. W Jihlawie uratowali nas Ba 
Loua z Faškiem – podkreślił 61-letni 
szkoleniowiec. 

Nowy sezon Fortuna Ligi star-
tuje już w połowie lipca. W trakcie 
otwartego okienka transferowego 
karwiniacy nie zamierzają dokony-
wać zakupów w strefi e „outletowej”. 
– Potrzebne są wzmocnienia i to na 
wszystkich pozycjach – ocenił Straka. 
 (jb)
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CO W TEATRZE

SCENA POLSKA – CZ. CIESZYN: 
Mayday 2 (8, 9, godz. 17.30);
SCENA „BAJKA” – Łabędzie z kra-
iny Erin (7, godz. 10.00);
 LUTYNIA DOLNA – Łabędzie z 
krainy Erin (10, godz. 10.00);
SCENA CZESKA – ORŁOWA: 
Deník ničemy (7, godz. 19.00).

CO W KINACH

HAWIERZÓW – Centrum: TvMi-
niUni a zloděj otázek (7-10, godz. 
15.30); After (7-9, godz. 17.30); X-
Men (7-10, godz. 19.00); Ženy v běhu 
(7-9, godz. 20.00); Green book (10, 
godz. 17.30); Teroristka (10, godz. 
20.00); KARWINA – Centrum: Był 
sobie pies (7, godz. 17.00; 8, godz. 
15.00; 9, godz. 16.45); X-Men (7, 
godz.  19.30, 8, godz. 20.00); Szko-
ła melanżu (8, godz. 17.30);  Aladyn 
(9, godz. 14.00); Godzilla 2 (9, godz. 
19.00); Rocketman (10, godz. 17.00); 
X-Men (10, godz. 19.30); TRZY-
NIEC – Kosmos: X-Men (7, godz. 
17.30; 8, 9, godz. 20.00);  Godzilla 
II: Król potworów (7, godz. 20.0); 
Był sobie pies (8, 9, godz. 15.00); 
Rocketman (8, 9, godz. 17.30); Tero-
ristka (10, godz. 17.30); Ženy v běhu 
(10, godz. 20.00); BYSTRZYCA: 
Zabójcze maszyny (8, godz. 19.00); 
CZ. CIESZYN – Central: Ból i blask 
(7, godz. 17.30); Był sobie pies (8, 
9, godz. 15.30); Szkoła melanżu (8, 
9, godz. 17.30); X-Men (7-9, godz. 
20.00); CIESZYN – Piast: Shazam! 
(7-10, godz. 15.00); Rocketman (7-
10, godz. 17.30, 20.00).

CO NA ANTENIE

POLSKIE WIADOMOŚCI: ČT1 SM, 
niedziela, wiadomości regionalne 
od godz. 6.00; powtórka na antenie 
ČT2, niedziela od godz. 19.20.
POLSKIE AUDYCJE: po-pt: godz. 
19.05 Ostrawa 107,3 MHz i Trzyniec 
105,3 MHz.
RADIO KATOWICE: „U Polaków 
za Olzą” – niedz. godz. 8.10 na 103 
FM; powtórka: pon. godz. 23.05.

CO W TERENIE

CZ. CIESZYN – Biblioteka Miej-
ska przy ul. Havlíčka 6 zaprasza 
na imprezę z  cyklu „Podróże bli-
skie i dalekie” pt. „Rowerem po 
Węgrzech, Słowacji i Czechach”. 
O wyprawie rowerowej z małym 
dzieckiem opowie Sylwia Gru-
dzień. Spotkanie odbędzie się we 
wtorek 11. 6. o godz. 17.00. Wej-
ściówki 20 koron.
 Zarząd MK PZKO Cz. Cieszyn-
-Osiedle zaprasza członków i 
sympatyków na tradycyjna ja-
jecznicę, która o dbędzie się dnia 
7. 6. Spotykamy się na kręgielni 
przy ul. Svojsika o godz. 17.00. 
Prosimy przynieść jajka, wszystko 
inne zapewnia zarząd. Cieszymy 
się na dobrą zabawę!
 Czerwcowy wykład MUR-u 
oraz uroczyste zakończenie roku 
akademickiego 2018/2019 odbę-
dzie się w czwartek 6. 6. wyjątko-
wo o godz. 16.00 w Domu PZKO 
przy ul. Bożka. Prelekcję z okazji 
200. rocznicy urodzin Stanisława 
Moniuszki wygłosi Tomasz Piw-
ko, kilka pieśni kompozytora wy-
kona solistka Izabela Drong.
CZ. CIESZYN-STANISŁOWICE – 
MK PZKO zaprasza 7. 6. od godz. 
16.00 na smażenie jajecznicy po-
łączone z obchodami Dnia Matki 
i Dnia Dziecka w remizie strażac-
kiej w Stanisłowicach. Prosimy 
zabrać jajka, słoninę, szczypiorek.
KARWINA-N. MIASTO – MK 
PZKO zaprasza 8. 6. o godz. 15.30 
na tradycyjne smażenie jajeczni-
cy do świetlicy Koła.
KARWINA-RAJ – Klub Seniora 
MK PZKO zaprasza członków na 
spotkanie 11. 6. o godz. 15.30.
KLUB SENIORA „PRZYJAŹŃ” 
– Zaprasza na spotkanie 10. 6. o 
godz. 17.00 do Domu Polskiego 
PZKO w Karwinie-Frysztacie.
KOŃSKA-PODLESIE – MK PZKO 
zaprasza 7. 6. o godz. 17.00 na 
smażenie jajecznicy przed Do-
mem PZKO. Prosimy zabrać jajka.
PTTS „BŚ” – Zaprasza i infor-
muje, że są wolne miejsca na 
wycieczkę w Małą Fatrę (Párnica 
– Osnica – Štefanová) w dniu 22. 

6. Zgłoszenia i informacje pod nr. 
605  239  165, www.ptts-beskidsla-
ski.cz.
 zaprasza w niedzielę 9. 6. doro-
słych, młodzież i dzieci do zwie-
dzania ZOO w Ostrawie z prze-
wodnikiem Basią Krzyżanek (732 
239 055). Spotykamy się przy bra-
mie wejściowej o godz. 9.00. Po-
łączenia pociągów i trolejbusów: 
z kierunku Trzyńca (godz. 7.26) i 
Karwiny (godz. 7.57), przyjazd do 
Ostrawy dworzec główny (godz. 
8.25). Przesiadka do trolejbusu 
nr 104 a na przystanku „Revírní 
brat. pokladna” do trolejbusu nr 
106. Dojazd na przystanek ZOO 
(godz. 8.50). Z kierunku Hawie-
rzowa przyjazd Ostrawa-Stodolní 
(godz. 8.38 lub 8.49), przesiadka 
do trolejbusu nr. 104 „Konzerva-
torium” (godz. 8.50 lub 9.00). 
Dojazd na przystanek ZOO (godz. 
9.00 lub 9.10). Program zwiedza-
nia ZOO z przewodnikiem można 
znaleźć na www.ptts-beskidsla-
ski.cz.
 zaprasza 11. 6. na wycieczkę 
na Łysą Górę. Odjazd pociągu: z 
Karwiny o godz. 6.00, z Trzyń-
ca o godz. 6.30, z Cz. Cieszyna o 
godz. 6.41, z Hawierzowa o godz. 
6.18 (przez Cz. Cieszyn) lub i 
godz. 6.33 (przez Kunczyce) do 
Frydka-Mistka, następnie auto-
busem (linia nr 18) o godz. 7.36 z 
przystanku z dworca kolejowego 
w kierunku Wisalaje do „Krásná, 
Nižní Mohelnice,rozc. Lysá hora 
(Papežov)”. Zejście z ŁG żółtym 
szlakiem kierunek Malchor, Še-
bestýna na przystanek „Krásná, 
Nižní Mohelnice, lesní správa”. 
Powrotne odjazdy autobusu do 
F-M: godz. 12:34, 14:04, 15:04, 
16:34 (linia nr 18). Kierownik wy-
cieczki – Nelka Macura, tel. 777 
858 441.
STONAWA – Dzieci ze szkoły i 
przedszkola, Macierz Szkolna, 
grono pedagogiczne oraz MK 
PZKO zapraszają na tradycyjny 
Festyn Szkolny w niedzielę 9. 6. o 

godz. 14.30 do sali i ogrodu Domu 
PZKO. W programie wystąpią 
dzieci z przedszkola, uczniowie 
szkoły, bufet i atrakcje dla dzieci 
i dorosłych zapewnione. Sprze-
daż kołaczy w sobotę 8. 6. w godz. 
15.00-16.00 w Domu PZKO.
JABŁONKÓW – Zarząd MK 
PZKO w Jabłonkowie zaprasza na 
przedstawienie zespołu teatral-
nego MK PZKO w Milikowie-Cen-
trum „Wiym wszystko” autorstwa 
Ireny i Jana Czudków w reżyserii 
Haliny Wacławek. Spektakl odbę-
dzie się w niedzielę, 16 czerwca o 
godz. 16.00, w Domu PZKO w Ja-
błonkowie.
SKRZECZOŃ – Miejscowe Koło 
PZKO serdecznie zaprasza na XV 
Międzynarodowy Turniej Piłki 
Nożnej, który 15 czerwca o godz. 
10.30 odbędzie się w nowej hali 
sportowej obok basenu w Bogu-
minie. W turnieju wezmą udział 
drużyny Klubu Weterana Sportu 
Grodków, Old Boys Chałupki i 
PZKO Skrzeczoń.

OFERTY

CYKLINOWANIE BEZPYŁOWE, 
parkiet, deska, odnawianie schodów. 
Mocne lakiery. Tel. +48 666 989 914.
 GŁ-301

MALOWANIE DACHÓW – blacha, 
dachy z papy (ipa), 3 x lakier.  
Tel. 732 383 700.
MALOWANIE PŁOTÓW wszelkiego 
gatunku. Tel. 732 383 700. Balicki.
 GŁ-286

CZYSZCZENIE I MALOWANIE DA-
CHÓW I ELEWACJI.  
www.nater-strech.cz.  
Tel. 776 051 335. GŁ-200

PRZEPROWADZKI + ekipa oraz 
usługi transportowe.  
Tel. +48 601 478 108. GŁ-261

PRZECIEKA CI DACH, kapie Ci do 
domu – zadzwoń: +48 609 852 057. 
Uszczelniamy wszystkie rodzaje da-
chów. GŁ-036

I N F O R M AT O R

I N F O R M A T O R

Ogłoszenia do »Głosu«  
przyjmowane są w dni powszednie: 

• W redakcji „Głosu” przy ul. Strzelniczej 
28, Czeski Cieszyn w godz. 8.30-15.30, 
tel. 558 731 766 e-mail: ogloszenia@glos.
live • W firmie Hudeczek Service, sp. z 
o.o. – Studio Graficzne, Hudeczek Service 
sp. z o.o., Olbrachcice, Stonawska 340, 
w godz. 8.00-15.00, e-mail: ad.servis@
hudeczek.cz. 
• W Odd. Literatury Polskiej, Biblioteki 
w Karwinie-Frysztacie (przy rynku) w po: 
13.00-18.00, wt: 8.00-12.30, 13.00-
18.00, czw: 8.00-12.30, 13.00-18.00, pt: 
8.00-12.30, 13.00-17.00. Poza godzina-
mi otwarcia podanie ogłoszenia można 
uzgodnić (telefonicznie pod nr.: 596 312 
477 lub 724 751 002, e-mail: knih-k1pl@
rkka.cz. 
Uwaga Ogłoszenia do „Kroniki rodzinnej” 
należy przysyłać bądź przynosić osobiście 

do redakcji do godz. 12.00 dnia poprzedza-
jącego wydanie gazety. W przypadku ne-

krologów czekamy do godz. 13.30, prosimy 
jednak wcześniej zgłosić telefonicznie fakt 

zamówienia ogłoszenia.
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„Głos” nale-
ży do Sto-
warzyszenia 
Dzienników 
Mniejszo-
ści Narodo-
wych i Et-
nicznych Eu-
ropy MIDAS

Kluby Kobiet i Seniora MK PZKO w Błędowicach 
zapraszają w środę 12 czerwca o godz. 15.00 
na spotkanie do Domu PZKO.

Dawno temu się spotkali, wnet się w sobie zakochali,
I choć lata upływają, oni nadal się kochają.
Dzieci swoje wychowali, dwóch wnuczek doczekali,
Złote Gody dziś świętują, wszyscy bardzo się radują...

50. rocznicę ślubu obchodzą dzisiaj nasi Kochani 
Rodzice

ANNA i EDWARD PUTNIORZOWIE
Z tej okazji wszystkiego najlepszego i kolejnych 
wspólnych lat w zdrowiu oraz miłości życzą Ewka 
i Adam z rodzinami.  GL-324

Nie umiera ten, kto trwa w pamięci innych.
Dnia 8 czerwca 2019 mija 10. rocznica, kiedy pożegnali-
śmy na zawsze naszą Najdroższą

śp. HILDEGARDĘ SIKOROWĄ
z Czeskiego Cieszyna-Mostów, dawniej z Łąk

Z szacunkiem wspominają syn z rodziną oraz synowa 
z rodziną. RK-072

Dziś, 7 czerwca, mija 1. rocznica śmierci 

śp. ZUZANNY MAROSZOWEJ
z Wędryni

Z szacunkiem i miłością w sercu wspominają syn i córka z rodzinami.
 GŁ-310

Dnia 9 czerwca 2019 obchodzi swój  jubileusz 60 lat 

pan GERHARD POLOK
Wiązankę życzeń wszystkiego dobrego, zdrowia, szczęścia i błogosła-
wieństwa Bożego składają żona Barbara, syn Michał i córka Aneta z ro-
dziną. GL-329

Odszedłeś, ale trwasz nadal w naszych sercach 
i wspomnieniach.

W niedzielę 9 czerwca minie pierwsza rocznica śmierci

śp. inż. ALOJZEGO KALETY
Wszystkich, którzy Go znali, o chwilę wspomnień pro-
szą żona Wisia z najbliższą rodziną.
 GŁ-321

Dziękuję za wspólnie spędzone chwile,
setki uśmiechów, gesty dobroci i miłość,
która wypełniała nasze życie.
Dziękuję…

Jutro, 8 czerwca 2019, minie 1. bolesna rocznica śmierci 
mego Najdrożego Męża

śp. inż. MIECZYSŁAWA HUDECZKA, Ph.D.
z Olbrachcic

Z nieustającym smutkiem, miłością i prośbą o modlitwę wspomina żona 
Urszula z najbliższą rodziną.  AD-019

Dnia 9 czerwca 2019 minie 10. rocznica zgonu

śp. ELŻBIETY DUŁAWOWEJ
O chwilę wspomnień proszą córki Halina i Nadzia.
 GŁ-285

W naszych sercach i myślach pozostaje stale.
Dzisiaj, 7 czerwca 2019, przypominamy sobie 10. roczni-
cę, kiedy od nas odeszła na zawsze

śp. HERMINA WAJNEROWA
z Dąbrowej

O pamięć i chwilę cichych wspomnień proszą córki 
z rodzinami. RK-071

Dnia 10 czerwca 2019 minie 1. rocznica śmierci naszego 
ukochanego Męża, Ojca i Dziadka

śp. EUGENIUSZA SZAROWSKIEGO
z Hawierzowa

O chwilę wspomnień proszą żona oraz córka i syn z ro-
dzinami.
 GŁ-327

Krótkie dni,
Krótkie noce,
Krótkie lata,
Tak mało powiedziałem,
Nie zdążyłem

     Czesław Miłosz

Dnia 8 czerwca minie 35 lat, kiedy odszedł od nas w wieku zaledwie 33 lat 
nasz Najdroższy Mąż, Tatuś, Dziadziuś, Brat, Szwagier i Wujek

śp. MUDr ANDRZEJ KOŁORZ
Krewnych i przyjaciół o chwilę wspomnień i modlitwę proszą żona Ur-
szula, syn Michał, córka Joanna z mężem Stanisławem, wnuczkowie Ku-
buś i Adaś, siostra Alicja z mężem Zdeňkiem, siostrzenice Alicja i Magda-
lena z rodzinami, szwagierka Jadwiga. GL-323

POLECAMY W TELEWIZJI
Tajemnice Trójkąta Bermudzkiego
Poniedziałek 10 czerwca, 9.55 i 21.00
TVC 1

PROGRAM TV

PIĄTEK 7 CZERWCA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 9.45 Doktor Martin (s.) 10.35 
Szpital na peryferiach (s.) 11.30 AZ kwiz 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Sama w domu 14.00 Na tropie 14.25 
Reporterzy TVC 15.10 Podróżomania 
15.40 Losy gwiazd 16.35 Łopatologicz-
nie 17.30 AZ kwiz 18.00 Wiadomości 
regionalne 18.25 Gdzie jest mój dom? 
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.00 Rogata miłość (bajka) 
21.30 Wszystko-party 22.25 Poirot (s.) 
23.20 Sprawy detektywa Murdocha (s.) 
0.05 AZ kwiz 0.35 Obiektyw. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne przed-
szkole 9.00 Cudowna Ameryka 9.55 
Wyprawa Napoleona do Egiptu 10.45 
Mowa pieniądza 11.05 Tajemnice staro-
żytnego Egiptu 11.20 Królestwo natury 
11.50 Chcesz mnie? 12.25 Ucieczki na 
Kostarykę 13.15 Kierunek Dunkierka 
14.20 Zapomniane ofiary 15.10 Zardze-
wiałe piękno 15.35 Tokio, planeta Edo 
16.30 Jedną nogą w absolucie 17.00 
Sąsiedzi 17.25 Psy 18.15 Kraina wina 
18.45 Wieczorynka 18.55 Europa dziś 
19.20 Magiczne góry 19.50 Wiadomości 
w czeskim j. migowym 20.00 Cudow-
na planeta 21.00 Dzika Nowa Zelandia 
21.55 Lotnicze katastrofy 22.40 Opo-
wieść podręcznej (s.) 23.35 Każdemu 
swoje (film) 1.05 Nie poddawaj się. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Ulica (s.) 
9.45 Przychodnia w różanym ogrodzie 
(s.) 11.00 Co o tym sądzą Czesi 12.00 
Południowe wiadomości 12.25 Krok za 
krokiem (s.) 12.50 Przychodnia w róża-
nym ogrodzie (s.) 14.05 Detektyw Monk 
(s.) 15.55 CSI: Kryminalne zagadki Mia-
mi (s.) 16.57 Popołudniowe wiadomości 
17.25 Co o tym sądzą Czesi 18.25 Ulica 
(s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Ostravak Ostravski (film) 22.05 
Raj dla par (film).
PRIMA 
7.25 M.A.S.H. (s.) 9.25 Policja w akcji 
10.25 Jana i poszukiwacz przygód: Po-
wrót do Afryki (film) 12.15 Południowe 
wiadomości 12.30 Policja Hamburg (s.) 
13.30 Lekarz z gór (s.) 14.30 Komisarz 
Rex (s.) 16.35 Popołudniowe wiadomo-
ści 16.50 Policja w akcji 17.50 Nakryto 
do stołu! 18.55 Wiadomości 19.55 Top 
Star 20.15 Kochamy Czechy 22.00 Cza-
sy ostateczne: Pozostawieni (film) 0.25 
Komisarz Rex (s.). 

SOBOTA 8 CZERWCA 

TVC 1 
6.00 Co umiały nasze babcie, a o czym 
my zapomnieliśmy 6.25 Łopatologicz-
nie 7.15 O pasterzu i łabędzich królew-
nach (bajka) 7.40 Marzenia kominiarza 
Sazivca (bajka) 8.20 Gejzer 8.50 Slovác-
ko się nie sądzi (s.) 9.30 Columbo (s.) 
11.05 Wszystko-party 12.00 Tydzień 
w regionach 12.25 Nasze hobby 13.00 
Wiadomości 13.05 Złota królewna 
(bajka) 14.05 Szczęście króla Alfonsa 
(bajka) 15.05 Rozterki kucharza Sva-
topluka (s.) 16.05 Florenc 13.30 (film) 
17.30 Poirot (s.) 18.25 Chłopaki w akcji 
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.00 Cuda natury 21.10 Gdzie 
się podziała siódma kompania? (film) 
22.40 Napisała: Morderstwo. Celtycka 
zagadka (film) 0.05 Bananowe rybki. 
TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Andy na safari 
6.20 Ava Riko Teo (s. anim.) 6.30 Kiwi i 
Strit 6.35 Nowości z natury 6.45 Rodzi-

na Rabatków (s. anim.) 7.05 Zgubione 
zabawki 7.20 Chrząszczyki 7.30 Studio 
Kolega 9.00 Nasza wieś 9.30 Ta nasza 
kapela 9.55 Folklorika 10.25 Granica w 
sercu 10.50 Lotnicze katastrofy 11.40 
Świt 6 czerwca 1944 12.30 Wiadomość 
od Vladimíra Beneša 12.45 Babel 13.15 
Napisała: Morderstwo. Południe, połu-
dniowy zachód (film) 14.40 Europej-
skie zamki i pałace 15.35 Krainy północ-
nego słońca 16.05 Dzika Nowa Zelandia 
16.55 Cudowna planeta 17.50 Kamera 
w podróży 18.45 Wieczorynka 18.55 Są-
siedzi 19.30 Dwa horoskopy 19.50 Wia-
domości w czeskim j. migowym 20.00 
Operacja Kusza (film) 22.00 Ostatni 
samuraj (film) 0.30 Słońce północy (s.). 
NOVA 
7.50 Tom & Jerry Show (s. anim.) 8.15 
Krok za krokiem (s.) 8.35 Trzy piórka 
(bajka) 9.45 Księga dżungli (film anim.) 
11.25 Przyprawy 12.20 Dzwoń do TV 
Nova 13.00 Poradnik domowy 14.10 
Zamieńmy się żonami 15.35 Na ratu-
nek wielorybom (film) 17.40 Wakacje 
Jasia Fasoli (film) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Battleship. Bitwa 
o Ziemię (film) 22.50 Ghost Rider (film) 
1.00 Na ratunek wielorybom (film). 
PRIMA 
7.15 M.A.S.H. (s.) 8.55 Auto Salon 10.05 
Bikesalon 10.35 Grupa z pensjonatu 
11.45 Kochamy Czechy 13.25 Czechy 
i Słowacja mają talent 15.05 Wybuch 
nastąpi o piątej (film) 16.50 Czas stoi 
po stronie mordercy (film) 18.55 Wia-
domości 19.55 Top Star 20.15 Musical 
czyli Droga do szczęścia (film) 22.10 W 
obronie własnej (film) 0.15 Czasy osta-
teczne. Pozostawieni (film). 

NIEDZIELA 9 CZERWCA 

TVC 1 
6.40 Florenc 13.30 (film) 8.10 Uśmiechy 
Karla Zicha 8.50 Łopatologicznie 9.45 
Kalendarium 10.00 Kamera na szlaku 
10.30 Obiektyw 11.00 Cukiernia (s.) 
12.00 Pytania Václava Moravca 13.00 
Wiadomości 13.05 Porwana rusałka 
(bajka) 14.05 Wodnicka bajka (bajka) 
15.00 Ośmiornice z II piętra (s.) 16.05 
Przyjechała karuzela (film) 17.25 List do 
ciebie 18.25 Co umiały nasze babcie, a o 
czym my zapomnieliśmy 18.55 Progno-
za pogody, wiadomości, sport 20.00 
Pod jednym dachem (film) 22.00 168 
godzin 22.30 Koptashow 23.05 Spóź-
nione morderstwo (film). 
TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Andy na safari 
6.20 Ava Riko Teo (.s anim.) 6.30 Kiwi i 
Strit 6.35 Nowości z natury 6.45 Rodzi-
na Rabatków (s. anim.) 7.05 Zgubione 
zabawki 7.20 Chrząszczyki 7.30 Stu-
dio Kolega 9.00 Czechosłowacki tygo-
dnik filmowy 9.15 Poszukiwania czasu 
utraconego 9.45 Święci i świadkowie 
10.00 Transmisja mszy 11.05 Sprawa 
dla ombudsmanki 11.30 Nie poddawaj 
się 12.25 Chcesz mnie? 12.55 Słowo na 
niedzielę 13.00 Magazyn chrześcijański 
13.25 Przez ucho igielne 13.55 Magazyn 
religijny 14.20 Na pływalni z Ivanem 
Acherem 14.50 Podróż po Tokuszimie 
15.15 Psy 16.05 Historia świata 17.00 
Atlantyk 17.55 Wyprawa do Timbuk-
tu 18.45 Wieczorynka 18.55 Granica 
w sercu 19.20 Ciekawostki z regionów 
19.50 Wiadomości w czeskim j. migo-
wym 20.00 Gang Spike’a (film) 21.40 
W upalną noc (film) 23.25 Poszukiwa-
nia nazistów 0.15 Ucieczka z Alcatraz. 
NOVA 
7.10 Looney Tunes Show (s. anim.) 
8.00 Tom i Jerry Show (s. anim.) 8.20 
Krok za krokiem (s.) 8.45 Muzykanci z 

miasta Bremy (bajka) 9.50 Małolaty na 
obozie (film) 11.30 Atramentowe serce 
(film) 13.35 Na przyszłość będziemy 
mądrzejsi (film) 15.20 Ostravak Ostrav-
ski (film) 17.10 Sygnał (film) 19.30 Wia-
domości, sport, pogoda 20.20 Policja 
Modrava (s.) 21.30 Odłamki 21.55 Za-
bójcy (film) 0.30 Na przyszłość będzie-
my mądrzejsi (film). 
PRIMA 
7.15 M.A.S.H. (s.) 8.20 Świat ogarnięty 
wojną 9.35 Prima ZOOM Świat 10.05 
Pohlreich grilluje 11.00 Partia 11.55 Po-
radnik domowy 12.50 Poradnik Ládi 
Hruški 13.35 Jak zbudować marzenie 
14.45 Moja dziewczyna (film) 16.55 
Musical czyli Droga do szczęścia (film) 
18.55 Wiadomości 19.55 Sport Star 
20.15 Mroczny Kraj (s.) 21.35 V.I.P. mor-
derstwa (s.) 22.55 Rybka zwana Wandą 
(film) 1.15 Bikesalon. 

PONIEDZIAŁEK 10 CZERWCA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Slovácko się nie są-
dzi (s.) 9.40 Łóżko 10.00 168 godzin 
10.30 Dylematy kucharza Svatopluka 
11.30 AZ kwiz 12.00 Południowe wia-
domości 12.30 Druga młodość (s.) 13.35 
Śladami gwiazd 14.05 Pr. rozrywkowy 
15.10 Spóźnione morderstwo (film) 
16.05 Napisała: Morderstwo (s.) 16.55 
Podróżomania 17.30 AZ kwiz 18.00 
Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie 
jest mój dom? 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.00 Morderstwa 
w kręgu (s.) 21.20 Infiltracja 22.10 Re-
porterzy TVC 22.50 Na tropie 23.20 
Koptashow 23.50 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne przed-
szkole 9.00 Kamera w podróży 9.55 Ta-
jemnice Trójkąta Bermudzkiego 10.40 
Psy 11.30 Babel 11.55 Magazyn religijny 
12.25 Klucz 12.50 Czechosłowacki tygo-
dnik filmowy 13.05 Na winnym szlaku 
13.35 Granica w sercu 14.00 Czeskie 
wsie 14.25 Przygody nauki i techniki 
14.55 Lotnicze katastrofy 15.40 Ślady, 
fakty, tajemnice 16.10 Święci i świadko-
wie 16.25 Drugie życie Lidic 17.25 Damy 
w Spitfirach 18.15 Krainy północnego 
słońca 18.45 Wieczorynka 18.55 Cze-
skie ślady w Ameryce Łacińskiej 19.15 
Historie przedmiotów 19.50 Wiadomo-
ści w czeskim j. migowym 20.00 Świt 6 
czerwca 1944 21.00 Tajemnice Trójkąta 
Bermudzkiego  21.45 Śledztwo w spra-
wie obywatela poza wszelkim podejrze-
niem (film) 23.40 Gang Spike’a (film) 
1.15 Queer. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.50 Ulica (s.) 
9.45 Policja Modrava (s.) 10.55 Co o tym 
sądzą Czesi 12.00 Południowe wiado-
mości 12.30 Krok za krokiem (s.) 12.50 
Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 
14.05 Detektyw Monk (s.) 16.00 CSI: 
Kryminalne zagadki Miami (s.) 16.57 
Popołudniowe wiadomości 17.25 Co o 
tym sądzą Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Spe-
ce (s.) 22.25 Zabójcza broń (s.) 23.15 Bez 
śladu (s.) 0.00 Detektyw Monk (s.). 
PRIMA 
6.40 My Little Pony (s. anim.) 7.25 
M.A.S.H. (s.) 9.25 Policja w akcji 10.25 
Samotna decyzja (film) 12.15 Południo-
we wiadomości 12.30 Policja Hamburg 
(s.) 13.30 Lekarz z gór (s.) 14.30 Komi-
sarz Rex (s.) 16.35 Popołudniowe wia-
domości 16.50 Policja w akcji 17.50 Na-
kryto do stołu! 18.55 Wiadomości 19.55 
Top Star 20.15 Błękitny kod (s.) 21.30 
Skarby ze strychu 22.45 Pohlreich gril-
luje 23.30 Policja w akcji. 

WALUTY

BENZYNA

Ceny paliw na stacjach  
z dnia 6. 6. 2019

 Bielsko-Biała, CH Auchan
E95  5,18 zł
ON  5,11 zł
LPG 2,12 zł

 Cieszyn, Circle K
E95  5,27 zł
ON  5,19 zł
LPG 2,19 zł

 Cieszyn, Shell
E95  5,25 zł
ON  5,17 zł

 Zebrzydowice, Orlen
E95  5,25 zł  
ON  5,19 zł

 Czeski Cieszyn, Shell
E95  33,50 kc  
ON  32,90 kc  (wik)

Kursy walut w kantorach  
z dnia 6. 6. 2019

Cieszyn, ul. Zamkowa
  kupno sprzedaż
CZK  0,162 0,168
EUR  4,250 4,310
USD  3,780 3,870

Bielsko-Biała, CH Auchan
  kupno sprzedaż
CZK  0,164 0,170
EUR  4,230 4,330
USD  3,770 3,870

 Czeski Cieszyn, dworzec
  kupno sprzedaż
PLN 5,950 6,100
EUR 25,400 26,500
USD 22,500 23,400

Czytaj nas codziennie! 
www.glos.live
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• W tym odcinku naszej foto-
grafi cznej zabawy jeszcze raz 
prezentujemy ujęcie z Cierlicka 
(powyżej) ze zbiorów pana Židka 
oraz widok Rynku w Cieszynie 
(obok) z archiwum Alicji Brannej z 
Czeskiego Cieszyna. 

Zdjęcia prosimy wysyłać na ad-
resy: 
dabkowski@glos.live 
info@glos.live.
Serdecznie zapraszamy 
do współpracy!

WEHIKUŁ CZASU

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

Tak było...

...tak jest

KRZYŻÓWKA

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

w środę 19 czerwca. Nagrodę książkową za poprawne rozwiązanie krzyżówki z 24 
maja otrzymuje Jadwiga Palowska z Karwiny-Raju. Autorem dzisiejszego zadania 
jest Jan Kubiczek.

Rozwiązanie krzyżówki z 17 maja: 

ZAKAZ TO NAJLEPSZA PROPAGANDA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

A

27 12 20

B

2 8 34 9

C

36 4

D

7 28 1

E

6

F


13 26 
G

21 37 35

H

25 16 3 14 15 11

I

18 33 22 23

J
20 5 29 17

K

19 24 31 32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Rozwiązaniem dodatkowym krzyżówki jest aforyzm autor-
stwa Gabrieli Zapolskiej, właśc. Marii Gabrieli Janowskiej, z 
domu Piotrowskiej herbu Korwin, primo voto Śnieżkiej-Błoc-
kiej (ur. 30 marca 1857 w Podhajcach, zm. 17 grudnia 1921 we 
Lwowie) – polskiej aktorki, dramatopisarki, powieściopisarki 
i publicystki. 

POZIOMO: A. część kościoła - po wtorku - drzewo Jana z Czarno-
lasu B. „... do młodości“ - księżna czeska, żona Mieszka I - jedne z 
najgroźniejszych pasożytów człowieka - drapieżny ptak padlinożer-
ny C. bandycka szajka - absolutna doskonałość - kochanka cesarza 
Nerona D. buddyjska mniszka - czas przeszły dokonany w grece - 
Indianie zamieszkujący na północ od lewego brzegu środkowego 
biegu rzeki Salago - 365 dni E. bezzałogowy statek powietrzny - 
operacyjna lub gimnastyczna F statek Noego - wyspa w Aleutach 
G. dokumenty sądowe - skrót European Assistance for Science and 
Technology H. łapie myszy - piłkarski sędzia - straganowy sprze-
dawca - Os dla chemika I. koń czystej krwi lub mieszkaniec Bliskie-
go Wschodu - Tristan (1896-1963), poeta dadaista - żona Chebera 
J. format kompresji plików w komputerze - dzielnica Warszawy 
- poemat Juliusza Słowackiego - gwiazdozbiór Strzała K. rodzaj na-
leśnika z Rosji - pierwotniak z niby-nóżkami - stałe zatrudnienie.

PIONOWO: 1. przepływa przez Malbork - ukryty przez piratów lub 
zbiór kosztowności 2. imię Małysza lub Asnyka – historia mówiona, 
czyli… History 3. twardy metal V, o liczbie atomowej 23 - komputer 
z lat 80. 4. chodzi wspak 5. główna tętnica 6. fabryka produkująca 
koronki 8. głośne wołanie - angielskie wśród przypraw 10. pora po-
rannego rozjaśniania się nieba - sycylijski wulkan 11. ma symbol Ra 
- stolica nad Tybrem 13. zabawa na sto... - jadalny morski skorupiak 
14. imię Pugaczowej - była przed blizną 16. jezioro w północno-
-wschodniej części Krainy Wielkich Jezior Mazurskich - gwałtowny 
ruch, rozpad 18. sterole roślinne, związki przypominające budową 
cholesterol 19. antonim zakazu 20. nie wywołuj z niego wilka 21. 
efekt krzesania lub polski samolot odrzutowy szkolno-treningowy 
- wznoszony za zdrowie solenizanta 22. kajdany lub kawał zwinię-
tej kiełbasy - międzynarodowy producent gier wideo oraz konsol 
do gier 23. punkt na sferze niebieskiej określający kierunek ruchu 
Słońca względem wybranej grupy gwiazd - potrawa z jaj smażona 
na patelni w formie placka.

Wyrazy trudne lub mniej znane: ABIPON, AMA, AORYST, 
APEKS, FITOSTEROLE, JAEL, OŚWIN, SEGA, SGE, TZARA, 
WŁOŚNIE

Znajdź nas na YouTubie

�


