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Kongres Polaków apeluje do premiera o zmianę 
decyzji w sprawie granic
Regulacje prawne dotyczące 

obostrzeń na czesko-polskiej 
granicy szkodzą też dobrym czesko-

-polskim relacjom, w których bu-
dowaniu Kongres Polaków w RC od 
wielu lat partycypował – czytamy w 

liście otwartym, który w sobotę po 
południu Kongres Polaków wystoso-
wał do premiera RC, Andreja Babiša. 

E-mail dotarł także do hetmana wo-
jewództwa morawsko-śląskiego, Ivo 
Vondráka oraz polskich placówek 

dyplomatycznych w RC. Z uwagi na 
ważność tematyki publikujemy go w 
całości na stronie 3.  (wot)

Graniczny pat
PROBLEM:�Jeszcze�w�piątek�przed�południem�wszystko�wskazywało�na�to,�że�granica�polsko-czeska�zostanie�
otwarta.�„Bomba�wybuchła”�kilka�godzin�później�–�najpierw�portal�Lidovky.cz�napisał�o�obostrzeniach�w�związku�
z�trudną�sytuacją�epidemiczną�na�Górnym�Śląsku,�potem�wszystko�potwierdziło�czeskie�Ministerstwo�Zdrowia.�
W�sobotę�Kongres�Polaków�wystosował�list�otwarty�do�premiera�RC,�Andreja�Babiša.

Tomasz Wolff 

Praktycznie w ostatniej chwili 
strona czeska zmieniła kolo-
ry na tzw. Semaforze. Zasady 

jego „działania” są proste. Do Repu-
bliki Czeskiej mogą wjechać obywa-
tele krajów, które są zaznaczone na 
kolor zielony. Do piątkowego popo-
łudnia podobnie było z Polską. Jed-
nak już w piątkowy wieczór całe wo-
jewództwo śląskie zostało zapalone 
na czerwono. Dwa dni wcześniej 
wprawdzie Ivo Vondrák, hetman 
województwa morawsko-śląskiego, 
napisał w komentarzu pod postem 
na swoim profi lu na Facebooku: 
„Na razie się nic nie otwiera. Dzi-
siaj zwróciłem się do premiera, aby 
nie otwierano granic z  wojewódz-
twem śląskim. Jako województwo 
nie możemy nic z  tym zrobić”, ale 
rzeczniczka województwa, Mirosla-
va Chlebounowa, wyjaśniła, że była 
to „prywatna inicjatywa hetmana 
skierowana do »kolegi partyjne-
go«”. Wydawało się, że wszystko 
zakończy się na tym poście... Stało 
się jednak inaczej.

Co oznacza piątkowa decyzja o 
czerwonym świetle dla wojewódz-
twa śląskiego? Przede wszystkim 
wprowadziła ogromny chaos. Wielu 
internautów pytało pod postami na 
naszym fanpage’u na Facebooku o 
szczegóły. Niektórzy wysyłali do nas 
wiadomości typu: „Bardzo proszę 
o radę. Mamy jechać autem z Brna 
do Tarnowa... (woj. małopolskie). 
Nie wiemy przez jaką granice poje-
chać bez testu na COVID-19. Jadę 
do rodziny”, „Co, jeśli mieszkam 
w Czechach z rodziną, tutaj pracu-
ję, tutaj urodziły mi się dzieci. Nie 

mam w Polsce żadnego meldunku. 
A chciałbym jechać do Polski odwie-
dzić 90-letnią babcię z wnukami. 
Czy muszę mieć test?” albo „Sam 
już nie wiem... Jest to jakaś masa-
kra, powiem szczerze. Nie jestem 
Czechem, mam w RC dom, pracuję 
i pozwolenie na pobyt – to tyle”. Na 
niektóre pytania trudno znaleźć jed-
noznaczne odpowiedzi nawet dziś. 

Jak więc wygląda sytuacja w ob-
rębie „czerwonego” województwa 
śląskiego? Na przejściach nie ma 
już polskich służb granicznych, a 
szczegóły dotyczące przekraczania 
granicy opublikowała w weekend 
Ambasada RP w Pradze. Mieszkań-

cy województwa śląskiego w ogóle 
nie wjadą na teren województwa 
morawsko-śląskiego (podobnie 
jak Belgowie, Brytyjczycy, Portu-
galczycy i Szwedzi), mogą to zro-
bić pracownicy transgraniczni, 
pod warunkiem, że przy wjeździe 
przedstawią negatywny wynik te-
stu na koronawirusa albo przejdą 
14-dniową kwarantannę. Ponadto 
mieszkańcy województwa śląskie-
go nie mogą przez Republikę Cze-
ską przejeżdżać tranzytem, chyba 
że wracają do Polski i posiadają 
notę dyplomatyczną od Ambasa-
dy Polskiej w Pradze. Dyskutujący 
internauci zwrócili uwagę, że w 

Polsce od jakiegoś czasu nie ma 
obowiązku meldunkowego, a w no-
wych dowodach osobistych nie ma 
adresu zamieszkania. Jak czytamy 
jednak na stronie internetowej pra-
skiej Ambasady, to obywatel polski 
musi udowodnić, że nie mieszka w 
województwie śląskim.

Czesi mają podobno być bardzo 
skrupulatni. Jak dowiedzieliśmy 
się nieofi cjalnie, spora grupa funk-
cjonariuszy „zdjętych” z innych 
granic ma teraz uszczelniać grani-
cę w naszym regionie.

Zamieszanie z granicą ma jesz-
cze jeden wymiar, na który zwrócił 
nam uwagę jeden z czytelników. 

Oto fragment listu, który otrzyma-
liśmy od stałego czytelnika „Głosu” 
z Czeskiego Cieszyna. – Tak na-
prawdę cały problem ograniczono 
do województwa śląskiego. Brakuje 
natomiast wytycznych dla obywa-
teli czeskich. Wiem, że nie mogę 
jechać na zakupy do Cieszyna, bo 
po powrocie przyjdzie mi przejść 
14-dniową kwarantannę, ale czy na 
przykład mogę jechać przez Śląsk 
do Krakowa albo nad polskie mo-
rze, to już jest zagadka – napisał. 

Jedyna rada, jakiej możemy 
udzielić na tę chwilę, to unikanie 
przejść granicznych w obrębie wo-
jewództwa śląskiego. 

• Na moście Przyjaźni zmieniło się tyle, że zniknęły z niego polskie służby gra-
niczne. Czeskie służby dalej trwają na posterunku. Fot.�SZYMON�BRANDYS
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80 lat później...
Prezydent�RP�Andrzej�Duda�razem�z�
byłymi�więźniarkami�oraz�marszałek�
Sejmu�Elżbietą�Witek�i�wicepremie-
rem�Piotrem�Glińskim�złożyli�w�nie-
dzielę�kwiaty�przed�Ścianą�Straceń�
w�byłym�KL�Auschwitz.�14�czerwca�
to�Narodowy�Dzień�Pamięci�Ofi�ar�
Niemieckich�Nazistowskich�Obozów�
Koncentracyjnych�i�Obozów�Zagła-
dy.�–�Ta�ziemia�woła�o�pamięć.�Woła�
o�to,�by�nigdy�coś�takiego�się�nie�
wydarzyło,�żeby�już�żaden�człowiek�

nie�ważył�się�wyrządzić�drugiemu�
takiego�bezmiaru�niewyobrażalne-
go�zła�–�powiedział�Andrzej�Duda.�
Prezydent�przeszedł�też�po�torach,�
którymi�przywieziono�w�1940�r.�
pierwszych�polskich�więźniów,�a�
przed�tablicą�upamiętniającą�ten�
transport�złożył�wieniec�ku�pamięci�
ofi�ar.�Większy�tekst�na�temat�pierw-
szego�transportu�do�Auschwitz�pu-
blikujemy�na�stronie�5.�
 (wik)

•••

Tragiczny pożar
Tragicznie�zakończył�się�piątkowy�po-
żar�jednego�z�domów�w�Karwinie-Mi-
zerowie.�Z�płonących�wnętrz�strażacy�
ewakuowali�78-letniego�mężczyznę,�
niestety�nie�przeżyła�77-letnia�kobie-
ta.�W�momencie�przyjazdu�strażaków,�
z�okien�domu�unosił�się�dym.�Straża-
cy�rozpoczęli�akcję�gaśniczą,�jedno-
cześnie�przeszukali�wnętrze�budynku.�
Podczas�przeszukiwania�pomieszczeń�
znaleźli�kobietę,�która�nie�dawała�
oznak�życia.�Wyniesiono�ją,�po�czym�
bezskutecznie�reanimowano.�W�tym�
samym�czasie�druga�grupa�straża-

ków�odnalazła�w�sąsiednim�pokoju�
starszego�mężczyznę,�który�był�przy-
tomny�i�komunikował�się�ze�straża-
kami.�On�także�został�ewakuowany�
i�otrzymał�pomoc�przedmedyczną.�
Ponieważ�jednak�miał�problemy�z�
oddychaniem�lekarz�wprowadził�go�
w�stan�śpiączki�farmakologicznej,�a�
następnie�zespół�pogotowia�ratun-
kowego�przetransportował�go�do�
karwińskiego�szpitala.�
Sam�pożar�strażacy�ugasili�w�20�mi-
nut,�dogaszanie�pogorzeliska�zajęło�
im�40�minut.�� (wik)

W I A D O M O Ś C I

Andrzej Gut-Mostowy,
wiceminister�rozwoju�RP

CYTAT NA DZIŚ

•••

Nie wykluczamy jakiejś formy wsparcia 

branży turystycznej zajmującej się 

zagranicznymi podróżami. Nie może ona 

jednak liczyć na przykład na dopłaty do 

zagranicznych wyjazdów 

W I A D O M O Ś C I

W OBIEKTYWIE »GŁOSU«...

Reakcje na list
Ofi cjalny list Kongresu Polaków 
do premiera RC odbił się szero-
kim echem w polskich mediach. 
Szeroko o tej inicjatywie napisała 
jeszcze w sobotni wieczór Polska 
Agencja Prasowa. Sprawą zaję-
ły się także TVN24 oraz strona 
internetowa popularnego tygo-
dnika „Polityka”. – List otwarty do 
premiera Babiša wystosował też 
Mariusz Wałach, prezes Kongresu 
Polaków w Republice Czeskiej. 
Prosi o ponowne przeanalizowanie 
decyzji dotyczących ograniczeń na 
polsko-czeskiej granicy w obrębie 
województwa śląskiego: »Niestety, 
część społeczeństwa traktuje tę 
decyzję jako polityczną i niedosta-
tecznie udokumentowaną z punktu 
widzenia epidemicznego«. Prezes 
Wałach podaje przykład powiatu 
karwińskiego w Czechach, grani-
czącego ze Śląskiem, który do tej 
pory nie był odizolowany od reszty 
kraju. Regiony wykazują podobną 
liczbę zachorowań w przeliczeniu 
na 100 tys. obywateli. Przy czym 
niewielka przewaga zachorowań 
w województwie śląskim w tych 
statystykach – napisał prezes – 
może być spowodowana testami na 
dużą skalę”. Prezesa Wałacha cytuje 
także „Dziennik Zachodni”. Gazeta 
napisała również o narastającym 
zdenerwowaniu na pograniczu. 
O liście napisały także ogólnokrajo-
we media w RC, m.in. ČTK, portale 
www.seznamzpravy.cz i www.
ceskenoviny.cz, a z regionalnych 
„Moravskoslezský Deník”.
Wczoraj Ambasada Republiki Cze-
skiej w Warszawie opublikowała 
oświadczenie, które można potrak-
tować niejako jako odpowiedź na 
List otwarty Kongresu Polaków. 
Czytamy w nim m.in.: Republika 
Czeska od dłuższego czasu moni-
torowała rozwój epidemii w woje-
wództwie śląskim i do ostatniego 
momentu miała nadzieję, iż nega-
tywny trend (nieustannie rosnąca 
krzywa zakażeń COVID-19) się 
odwróci. Z przyjęciem prewencyj-
nych obostrzeń odnośnie kontroli 
granicznej na granicy z wojewódz-
twem śląskim z nadzieją czekano do 
ostatniej możliwej chwili. Ambasada 
Republiki Czeskiej w Warszawie 
pragnie podkreślić, iż Republika 
Czeska nie ponosi i nie może pono-
sić odpowiedzialności za sytuację 
epidemiologiczną i ofi cjalne dane z 
województwa śląskiego.
W samym województwie śląskim 
odnotowano więcej przypadków 
COVID-19 niż w całej Republice 
Czeskiej. Ilość nowych przypadków 
zakażeń wykrytych w Polsce w 
ostatnich tygodniach kilkukrotnie 
zbliżyła się do najwyższych war-
tości w ramach całej UE w przeli-
czeniu na liczbę mieszkańców i to 
przede wszystkim ze względu na 
wzrost ilości wykrytych przypad-
ków w województwie śląskim. To 
fakty, o których informowało wiele 
polskich mediów. Polskie władze 
oraz media również regularnie do-
noszą o niezadowalającej sytuacji 
w województwie śląskim i obawach 
odnośnie dalszego rozwoju sytuacji.
Ambasada RC w Warszawie szcze-
rze żałuje, iż przyjęte prewencyjne 
obostrzenia utrudniają życie miesz-
kańcom województwa śląskiego 
i chciałaby ich zapewnić, iż jak 
tylko liczba aktywnych przypad-
ków zachorowań na COVID-19 w 
województwie śląskim spadnie do 
akceptowalnego poziomu, obo-
strzenia te zostaną przez Minister-
stwo Zdrowia Republiki Czeskiej 
niezwłocznie cofnięte”.

Tomasz Wolff 

W SKRÓCIE...

No i wreszcie zbliża się czas urlopów oraz związanego z tym w 
tym roku pospiesznego planowania wczasów i wycieczek. To, 

że akurat nie wypaliły nam zagraniczne wyjazdy, nie znaczy bowiem 
bynajmniej, że musimy tegoroczne wakacje spędzić na balkonowym 
leżaku, ogrodowej huśtawce lub na działce, wśród krzaków agrestu 
i porzeczki. Tym bardziej że rząd czeski od kilku tygodni, a nawet 
miesięcy przekonuje nas o tym, że na wczasy wyjechać powinniśmy, 
by na nowo odkryć uroki czeskiej i morawskiej ziemi, a przy okazji 
wesprzeć miejscowy ruch turystyczny. Zresztą czemu nie? Nie na dar-
mo żywe jest wciąż powiedzenie: „Cudze chwalicie, swego nie znacie”. 
A poza tym, któż z ręką na sercu mógłby powiedzieć, że zwiedził już 
w swoim kraju wszystkie historycznie lub inaczej atrakcyjne miasta, 
zamki, pałace, pasma górskie, jaskinie i inne warte zachwytu okolicz-
ności przyrody...

Chociaż zgadzam się z poglądem, że plusów krajowych wczasów 
(nie trzeba znać języków obcych, przeliczać cen podanych w obcej 
walucie, załatwiać dodatkowego ubezpieczenia itp.) jest niemało, nie 
przemawia do mnie sposób, w jaki niedawno jeden z czeskich maga-
zynów weekendowych polecał wycieczki po Czechach i Morawach. 
Prezentację poszczególnych atrakcji regionalnych oparł bowiem na 
tym, że tym razem w zwiedzaniu co ciekawszych miejsc nie będą nam 
przeszkadzali zagraniczni turyści. Gdyby chodziło o zwykłe podkre-
ślenie faktu, że w tym roku w miejscach turystycznych będzie pano-
wał większy luz, nie byłoby sprawy. Opieranie koncepcji artykułu i 
podkreślania w jego kolejnych śródtytułach, że wśród morawskich 
winnic będziemy jeździli na rowerach bez Słowaków, a gdzieś indziej 
bez Austriaków, że czeski Andrszpach zwiedzimy bez Polaków, a 
którąś z praskich atrakcji bez Holendrów, uważam jednak za mocno 
przesadzone. No bo czy od niczym niezakłóconego spokoju mimo 
wszystko nie liczy się bardziej zwykła ludzka gościnność? 

NASZ »GŁOS«

Beata SchÖnwald
beata.schonwald@glos.live

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

BOGUMIN
Lokalna Grupa Działania 
regionu bogumińskiego 
rozpoczęła przyjmowa-
nie wniosków o dotacje 
z Programu Rozwoju 
Wsi. Dzięki wsparciu Unii 
Europejskiej w wys. 8,5 
mln koron do dyspozycji 
wnioskodawców będzie 
aż 14 mln koron. Według 
nowych ustaleń, które 
zostały wprowadzone do-
piero w tym roku, szansę 
na uzyskanie dofi nan-
sowania mają nie tylko 
rolnicy i przedsiębiorcy 
prowadzący działalność 
na terenie siedmiu miej-
scowości wchodzących 
w skład grupy, ale także 
poszczególne gminy oraz 
stowarzyszenia, które w 
nich działają.
 (sch)

CZESKI CIESZYN
Charytatywny Pokaz 
Mody „Kwiat Morwy”, 
którego organizatorami 
są uczniowie Polskiego 
Gimnazjum im. J. Sło-
wackiego, co roku od-
bywał się w czerwcu. W 
tym roku jego realizację 
powstrzymała pandemia 

koro-
nawirusa. 
Organizatorzy 
nie zrezygnowali 
jednak z tej popularnej 
imprezy dobroczynnej 
i przesunęli ją na 13 
października. Miej-
scem pokazu będzie 
podobnie jak w latach 
ub. Miejski Ośrodek 
Kultury „Strzelnica”.
 (sch) 

HAWIERZÓW
W Miejskim Centrum In-
formacji obok kina „Cen-
trum” oraz w budynku 
magistratu w dziale 
informacji i usług komu-
nalnych można dostać 
broszurkę, którą wydało 
miasto przy współpracy 
ze spółkami EKO-KOM i 
ASEKOL oraz miejskimi 
Usługami Technicznymi. 
Publikacja przybliża w 
całościowy, zrozumiały 
sposób system gospo-
darowania odpadami na 
terenie miasta. Czytelnik 
dowie się, gdzie może 
odpady oddać, jak będzie 

wyglądał recykling. Bro-
szura pn. „Dokąd z opa-
dami w Hawierzowie?” 
ukazała się w nakładzie 4 
tys. sztuk. 
 (sch)

JABŁONKÓW
Strażacy, strażnicy 
miejscy oraz pogoto-
wie ratunkowe działają 
wreszcie pod jednym, 
nowoczesnym dachem. 
W miejscu, gdzie stała 
wcześniej pochodząca z 
1893 roku i nienadająca 
się do dalszego użytku 
remiza strażacka, po-
wstało Zintegrowane 
Centrum Interwencji.
 (sch)

JABŁONKÓW

BOGUMIN

CZESKI CIESZYN

wtorek

środa

czwartek

dzień: 15 do 18 ºC 
noc: 18 do 16 ºC 
wiatr: 2-3 m/s

dzień: 15 do 22 ºC 
noc: 21 do 17 ºC 
wiatr: 1-4 m/s

dzień: 17 do 20 ºC 
noc: 18 do 16 ºC 
wiatr: 2-3 m/s

DZIŚ...

16
czerwca 2020

Imieniny obchodzą: 
Aneta, Benon, Justyna, 
Alina
Wschód słońca: 4.36
Zachód słońca: 20.55
Do końca roku: 198 dni
(Nie)typowe święta:
Ogólnopolskie Święto 
Wolnych Książek
Przysłowia: 
„Nie trzeba w czerwcu 
o deszcz prosić, przyjdzie 
jak zaczniemy kosić”

JUTRO...

17
czerwca 2020

Imieniny obchodzą: 
Adolf, Laura
Wschód słońca: 4.36
Zachód słońca: 20.55
Do końca roku: 197 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Czołgisty
Przysłowia: 
„Grzmoty czerwca, 
rozweselają rolnikom 
serca”

POJUTRZE...

18
czerwca 2020

Imieniny obchodzą: 
Amanda, Elżbieta, Marek
Wschód słońca: 4.36
Zachód słońca: 20.56
Do końca roku: 196 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Ewakuacji
Przysłowia: 
„Upał w sianokosy, żniwa 
– zima ostra i dokuczliwa, 
a jeżeli słota – w zimie 
dużo błota”

POGODA

HAWIERZÓW

• Z myślą o najstarszych członkach PTTS „Beskid Śląski” wprowadzono 
środowe spacery. Przedsięwzięcie jest kontynuowane, a w ostatniej, 
zorganizowanej 10 czerwca czterokilometrowej przechadzce po Nydku, 
wzięło udział 20 osób. Spacer trasą Nydek Góra – Dzioł – Strzelma – Ny-
dek prowadził nieoznakowanymi ścieżkami Leo Osuchowski. Atrakcją 
spaceru niewątpliwie były widoki na całą dolinę Nydku i okalające ją pa-
górki. Dopisała też pogoda, a prognozy na ten dzień sprawdziły się – lekka 
mżawka pojawiła się dopiero po południu.� „Zwrot”/Fot.�ARC

Aż�83�obiekty�sakralne�
diecezji�ostrawsko-
opawskiej�otworzyły�
w�piątkowy�wieczór�
swoje�podwoje�
dla�zwiedzających.�
Chociaż�w�nieco�
późniejszym�terminie,�
projekt�Noc�Kościołów�
doczekał�się�realizacji.�

Beata Schönwald

Oprócz kościołów katolickich 
wzięły w nim udział również 
świątynie protestanckie. My 

odwiedziliśmy jedną z nich – czesko-
braterski kościół ewengelicki na cze-
skocieszyńskim Rozwoju. 

Okazały wysmukły obiekt jest 
niekwestionowaną dominantą tej 
dzielnicy, zaś jego wieża magnesem 
przyciągającym wielu cieszyniaków. 
– Wyjście na wieżę jest tradycyjnie 
największą atrakcją naszych kolej-
nych edycji Nocy Kościołów. Widok, 

który rozciąga się z niej na całe mia-
sto, jest wart wysiłku – przekonywał 
pastor, Mojmír Blažek. Również tego-
roczna wspinaczka na wieżę cieszyła 
się dużym zainteresowaniem i już 
od godz. 18.00 w kościelnym westy-
bulu tworzyły się kolejki. Uczestnicy 
mieli do pokonania cztery piętra. Na 
każdym mogli wysłuchać wykładu 

Noc Kościołów z    wysokości wieży

przewodnika zawierającego wiele 
ciekawostek z historii i teraźniej-
szości kościoła.

– Kamień węgielny został wmu-
rowany na Piotra i Pawła 1926 roku. 
Budowa trwała mniej więcej półto-
ra roku, niemniej jednak wszystkie 
prace i inwestycje związane z jego 
wyposażeniem, jak np. zakup or-

ganów czy instalacja 
zegara wieżowego, 
trwały do 1934 roku. 
Świątynia została 
wzniesiona przez 
miejscowy zbór nale-
żący do niemieckiego 
Kościoła ewangelic-
kiego w Czechosłowa-
cji – opowiadał Mar-
tin Stařičný.

Wieża kościel-
na nie była jedyną 
atrakcją Nocy Ko-
ściołów na Rozwoju. 
Wewnątrz można 
było posłuchać pie-
śni chwalących Boga 
w wykonaniu kapeli 
młodzieżowej, na ze-
wnątrz przygotowa-
no atrakcje dla dzie-
ci. – W końcu tak się 
złożyło, że w związku 
z pandemią nie mu-
sieliśmy rezygnować 

z żadnego punktu programu. Jedy-
nym ograniczeniem są maseczki. 
Jesteśmy zaskoczeni, że już na sam 
początek przyszło tak wiele osób. 
To ludzie z zewnątrz, którzy nie 
są związani z naszym kościołem. 
Sami zborownicy uwijają się bo-
wiem przy organizacji – przyznał 
jeden z organizatorów. 

• Wspinaczka na wieżę była okazją, żeby zapo-
znać się z historią kościoła na Rozwoju. Fot.�BEATA�
SCHÖNWALD

List�otwarty�Kongresu�Polaków�do�premiera�RC
Szanowny Panie Premierze

W pierwszej kolejności proszę 
pozwolić na podziękowanie 

za zainteresowanie działalnością 
Kongresu Polaków w Republice 
Czeskiej, które przejawiło się mię-
dzy innymi wstępnym potwierdze-
niem pana udziału na Zgromadze-
niu Ogólnym KP zaplanowanym na 
3 października br. Mam nadzieję, 
że przy tej okazji będziemy mogli 
pana premiera dokładnie zazna-
jomić z działalnością Kongresu 
Polaków, skupiającego ponad 20 
polskich organizacji działających 
w Republice Czeskiej, i przybliżyć 
panu specyfi kę czesko-polskiego 
pogranicza na Śląsku Cieszyńskim.

•••
Zwracam się do pana w sprawie, 
która zmartwiła mieszkańców na 
czesko-polskim pograniczu na 
Śląsku Cieszyńskim. Chodzi o sy-
tuację, która w znaczący sposób 
wpłynęła na życie mieszkańców 
tego regionu. Śląsk Cieszyński jest 
regionem bardzo specyfi cznym; 
nie ma innego podobnego regionu 
w całej RC. To obszar podzielony po 
I wojnie światowej pomiędzy Cze-
chosłowację i Polskę, który wciąż 
zachował mocne więzi rodzinne, 
kulturowe, biznesowe i pracowni-
cze. Wręcz idealnym przykładem 
na to, jak wyglądają te więzi, jest 
miasto Cieszyn. Z punktu widze-
nia urbanistycznego jedno miasto 
i jeden żywy organizm, podzielony 
jednak na dwa państwa. Dla więk-
szości mieszkańców tego regionu, 
a zwłaszcza dla Polaków miesz-
kających w Republice Czeskiej, 
których interesów broni Kongres 
Polaków w RC, zamknięcie granic, 
jak również obowiązek posiadania 
negatywnego testu na koronawiru-
sa podczas przekraczania granicy, 
jest bolesną próbą. To obostrzenie 

w drastyczny sposób wpływa na 
codzienne życie po obu stronach 
Olzy. Dla człowieka mieszkającego 
poza naszym regionem te sprawy 
muszą być trudne do zrozumienia. 
Warto w tym miejscu dodać, że z 
ogromną radością oczekiwaliśmy 
na obiecywane przez rząd otwarcie 
granic zaplanowane na 15 czerwca 
2020 roku.

•••
Jak grom z jasnego nieba spadła na 
nas wiadomość z dnia 13 czerwca 
2020, że na podstawie decyzji rzą-
du czesko-polska granica w obrębie 
województwa śląskiego zostaje w 
dalszym ciągu zamknięta, podob-
nie jak dla obywateli kilku innych 
państw, w którym panuje trudna 
sytuacja epidemiologiczna, czyli 
Szwecji, Wielkiej Brytanii czy Bel-
gii. Do naszej organizacji natych-
miast napłynęły dziesiątki listów 
od rozgoryczonych mieszkańców, 

w których proszą nas o podjęcie 
kroków w tej sprawie.

Niestety, część społeczeństwa 
traktuje tę decyzję jako politycz-
ną i niedostatecznie wyjaśnioną z 
punktu widzenia epidemicznego. 
Jednocześnie zdajemy sobie spra-
wę, że sytuacja epidemiczna w 
województwie śląskim po polskiej 
stronie jest poważna, tak samo 
jak w powiecie karwińskim, który 
do tej pory nie był odizolowany 
od reszty kraju. Oba regiony wy-
kazują podobne liczby zachoro-
wań w przeliczeniu na 100 tysięcy 
obywateli, przy czym pewna (nie 
tak znacząca) przewaga śląskiego 
województwa w tych statystykach 
może być spowodowana testowa-
niem na dużą skalę w konkretnych 
strefach przemysłowych. Trudno 
zrozumieć, w jakim stopniu szerze-
niu zakażenia mogą zapobiec testy 
na koronawirusa, które są ważne 
aż 30 dni, a także zamknięcie tyl-
ko niektórych przejść granicznych, 

które mieszkańcy mogą ominąć ja-
dąc przez Słowację albo skorzystać 
z innych przejść granicznych w 
województwie opolskim. 

Z związku z powyższym uprzej-
mie proszę pana premiera w 
imieniu Kongresu Polaków w RC, 
który reprezentuje interesy Pola-
ków mieszkających w Republice 
Czeskiej, o ponowne przeanalizo-
wanie decyzji dotyczącej ograni-
czeń na czesko-polskiej granicy w 
obrębie województwa śląskiego. 
Chociaż zdajemy sobie sprawę z 
pańskiej odpowiedzialności za 
ochronę naszych obywateli, trak-
tujemy wprowadzone obostrzenia 
za nieefektywne z punktu widze-
nia epidemicznego, które w dodat-
ku są bardzo uciążliwe dla wielu 
mieszkańców regionu. Niestety te 
regulacje prawne w rzeczywistości 
szkodzą też dobrym czesko-pol-
skim relacjom, w których budowa-
niu Kongres Polaków w RC od wie-
lu lat partycypował. Nie sądzimy, 
że głównym motywem działania 
jest zniszczenie dobrych relacji na 
pograniczu, niemniej jednak nie 
możemy nie zauważyć, że wielu 
mieszkańców odczuwa utrudnie-
nia na granicy jako przejaw uprze-
dzeń wobec Polski, które w czasach 
normalizacji były pielęgnowane, a 
niestety czasami jeszcze dziś moż-
na się z nimi spotkać.

Panie premierze, będę panu bar-
dzo wdzięczny, jeśli zaznajomi się 
pan z powyższą problematyką i 
ponownie rozważy pan adekwat-
ność obostrzeń na czesko-polskiej 
granicy w obrębie województwa 
śląskiego z punktu widzenia ich 
efektywności epidemicznej, jak 
również wynikających z tego fak-
tu poważnych i bolesnych konse-
kwencji dla mieszkańców Śląska 
Cieszyńskiego.

Mariusz Wałach, 
prezes Kongresu Polaków 

w Republice Czeskiej
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KRÓTKO O KORONAWIRUSIE

SEJMIKI GMINNE 
PRZED ZGROMADZENIEM OGÓLNYM 
KONGRESU POLAKÓW W RC

Sejmik Gminny
w Ropicy

Polacy w Ropicy

21
czerwca

w sali obok biblioteki 
Początek o godz. 16.00

  Liczba mieszkańców Ropicy 
narodowości polskiej (według 
spisu z 2011 roku): 371

  Polskie organizacje i instytucje:
  Szkoła�Podstawowa�i�Przed-
szkole�(dyrektor�Irena�Byrtu-
sowa,�kierownik�przedszkola�
Zuzana�Mladá)

  MK�PZKO�(prezes�Bogusław�
Kotas)

  Koło�Macierzy�Szkolnej�przy�
SP�i�Przedszkolu�(prezes�Jó-
zef�Kozdra)

80 lat temu rozpoczęło się 
piekło Auschwitz
Po�pewnym�czasie�pociąg�zatrzymał�się�na�dużej�stacji�węzłowej�tuż�przy�budynku�dworca,�na�którym�widniał�duży�
napis�AUSCHWITZ�–�zapisał�w�swoich�wspomnieniach�Józef�Paczyński,�jeden�z�więźniów�pierwszego�transportu�
Polaków�do�KL�Auschwitz�(nr�obozowy�121).�Nikt�nie�znał�takiej�miejscowości.�Oświęcim�był�nam�znany,�ale�nie�
Auschwitz�–�dodał.

Marcin Żukowski*

Konzentrationslager (KL) 
Auschwitz, czyli niemiecki 
obóz koncentracyjny usy-

tuowany w małopolskim mieście 
Oświęcim, stanowi symbol maso-
wego, zorganizowanego, brutal-
nego ludobójstwa czasu II wojny 
światowej. To niewielkie, wówczas 
14-tysięczne miasto zostało w 1939 
r. włączone do Trzeciej Rzeszy i do-
stało niemiecką nazwę Auschwitz. 
Tamtejszy obóz koncentracyjny 
został założony w 1940 r. na bazie 
przedwojennych koszar wojska 
polskiego. Oświęcim stanowił bar-
dzo dobry węzeł komunikacyjny, 
co z pewnością sprzyjało organiza-
cji obozu właśnie w tym mieście. 

»To jakieś 
nieporozumienie...«
Pierwszy transport polskich więź-
niów politycznych liczący 728 
mężczyzn przybył do Auschwitz 14 
czerwca 1940 r. Wcześniej w oświę-
cimskim obozie osadzono 30 nie-
mieckich kryminalistów, którzy 
mieli pełnić role funkcyjnych. – Uj-
rzeliśmy opalone twarze, sadystycz-
nie zacięte usta, a złośliwe ogniki w 
oczach nie wróżyły nic dobrego. 
Na bluzach i spodniach mieli zie-
lone trójkąty, a pod nimi numery 
od 1 do 30. Za chwilę zawarczały w 
powietrzu kije i pejcze wyciągnięte 
ze spodni. Na słaniających się ze 
zmęczenia więźniów posypał się 
grad uderzeń popartych soczystymi 
przekleństwami – wspominał Kazi-
mierz Albin (nr ob. 118). 

Początkowo do KL Auschwitz kie-
rowano Polaków, których niemiec-
kie władze okupacyjne uznały za 
osoby niepożądane i niebezpiecz-
ne dla Trzeciej Rzeszy. Wśród nich 
znajdowali się przede wszystkim 
reprezentanci polskiej inteligen-
cji, uczestnicy konspiracji niepod-
ległościowej oraz organizatorzy 
życia kulturalnego, politycznego i 
społecznego. Więźniem politycz-
nym można było zostać m.in. za 
słuchanie zagranicznych radiosta-
cji, kolportaż i czytanie prasy kon-
spiracyjnej lub udzielanie pomocy 
Żydom (spośród wszystkich oku-
powanych przez Niemców państw 
jedynie w Polsce pomoc Żydom 
była karana śmiercią, względnie 
wysłaniem do obozu koncentra-
cyjnego). Absurdalność stanu w ja-
kim znaleźli się polscy więźniowie 
„polityczni” dobrze obrazuje wspo-
mnienie Bogumiła Antoniewicza 
(nr ob. 517): „Nasze aresztowanie i 
pobyt w więzieniu traktowaliśmy 
jako jakieś nieporozumienie. Dla 
nas, ludzi wychowanych w zasa-
dach praworządności, to wszystko 
było czymś niepojętym”.

Pozbycie narodu polskiego „gło-
wy”, czyli elity zdolnej do orga-
nizowania, kształtowania postaw 

i wychowywania społeczeństwa 
miało być dla niemieckich okupan-
tów drogą do uczynienia z Polaków 
taniej siły roboczej. Więźniami KL 
Auschwitz byli także przypadkowi 
Polacy złapani w tzw. ulicznych „ła-
pankach”, a w 1944 r. również cywi-
le wywiezieni z ogarniętej antynie-
mieckim powstaniem Warszawy. 
Dopiero w późniejszym czasie do 
Auschwitz i oddalonego o kilka ki-
lometrów Birkenau (Brzezinka) tra-
fi ali więźniowie innych narodowo-
ści, głównie Żydzi, Romowie i Sinti, 
a także jeńcy sowieccy i ludność cy-
wilna innych państw europejskich 
okupowanych przez Niemców.

Do Auschwitz trafi li także Po-
lacy wysiedlani z zamojskich wsi. 
Wspomina o tym w swoim „Rapor-
cie” rtm. Witold Pilecki – nr obozo-
wy 4859, „ochotnik” do Auschwitz, 
organizator konspiracji obozowej, 
autor raportów z miejsca kaźni, 
zamordowany po wojnie przez wła-
dze komunistyczne.

– W tym stanie rzeczy przyszło 
do obozu echo pacyfi kacji Lubelsz-
czyzny. Najprzód wśród palonych 
rzeczy i gorszych, podniszczonych 
butów, pewnego dnia znaleziono 
buty nasze, wiejskie, wielkie i małe, 
potym ubrania polskich chłopów, 
książeczki do nabożeństwa w języ-
ku polskim i wiejskie, proste różań-
ce. Pomruk wtedy przeszedł nasze 
„piątki”. Zaczęto stawać grupkami. 
– W oczach się widziało zdecydo-
wanie chłodne. Pięści ściskały się 
niecierpliwie... Były to rzeczy przy-
wiezione po zagazowanych w ko-
morach w Brzezince naszych, pol-
skich rodzinach – zapisał Pilecki.

Bolesne wspomnienia
Więźniów do Auschwitz można 
podzielić na dwie grupy. Pierwszą 
grupę stanowili ci, którzy niedługo 
po przyjeździe ginęli w komorach 
gazowych, a następnie byli spalani 
w obozowych krematoriach. W du-
żej mierze byli to Żydzi z różnych 
zakątków okupowanej Europy, ale 
nie tylko, o czym świadczą zapiski 
Witolda Pileckiego. Drugą grupę 
stanowili więźniowie, którzy w obo-
zie byli poddawani pracy w nieludz-
kich warunkach, mającej prowadzić 

do powolnej śmierci. Nie dziwi fakt, 
że więźniowie podejmowali próby 
wydostania się na wolność. 

Pierwsza udana ucieczka z KL 
Auschwitz miała miejsce 6 lipca 
1940 r. Dokonał jej więzień Tade-
usz Wiejowski. Uciekł w przebra-
niu pracownika cywilnego. Pięciu 
polskich robotników cywilnych 
za udzieloną pomoc zostało osa-
dzonych w obozie. Tylko jeden z 
nich przeżył, lecz zmarł krótko po 
wojnie. Skutkiem ucieczki Wiejow-
skiego był trwający 20 godzin apel, 
który miał zmusić pozostałych 
więźniów do wskazania osób po-
magających w ucieczce.

– W szeregach powiało grozą 
niemieckiej zemsty. Szeptem pyta-
liśmy jeden drugiego, co będzie da-
lej – wspominał Tadeusz Krupiński 
(nr ob. 224). – Na znak (komendan-
ta obozu) Hössa esesmani rzucili 
się między szeregi, tłukąc na lewo 
i prawo, zbijając więźniów z nóg 
kopniakami (…) – Kazimierz Albin 
(nr ob. 118). – Ogolone głowy, pie-
kące słońce, a w nocy prawie przy-
mrozek. To była gehenna – Jan 
Zdebik (nr ob. 378). – Dodatkową 
torturą był dla nas brak możliwo-
ści załatwienia potrzeb fi zjologicz-
nych. Wielu więźniów nie wytrzy-
mało i załatwiało się w miejscu, w 
którym stali – Bronisław Cynkar 
(nr ob. 183). – Dusiłem się w pasia-
ku, tak opuchła mi szyja. Po tym 
morderczym apelu czołgałem się 
ledwie do bloku, nie mogłem dojść, 
taki byłem słaby i popuchnięty – 
Marian Kołodziej (nr ob. 432).

Ucieczki najczęściej odbywały 
się z miejsc pracy poza obozem. 
Ich powodzenie było ściśle zależne 
od postaw ludności zamieszkałej w 
sąsiedztwie. W liście komendanta 
KL Auschwitz z lipca 1940 r. skie-
rowanym do wyższego dowódcy 
SS i policji we Wrocławiu czytamy: 
„ludność miejscowa jest fanatycz-
nie polska i (...) gotowa do każdego 
wystąpienia przeciwko znienawi-

dzonej załodze obozowej SS. Każdy 
więzień, któremu uda się ucieczka, 
może liczyć na wszelką pomoc, sko-
ro tylko dotrze do pierwszej polskiej 
zagrody”. Należy zaznaczyć, że 
ucieczki były obarczone odpowie-
dzialnością zbiorową, do której po-
ciągano pozostałych osadzonych.

Obozowe realia były niesamowi-
cie trudne do zniesienia. Więźnio-
wie mieli nadzieję na rychły koniec. 
Tadeusz Krupiński (nr ob. 224) zapi-
sał: „Mijały dni, tygodnie, miesiące. 
Łudziliśmy się w dalszym ciągu, że 
to trwać nie będzie zbyt długo. Może 
pół roku, może rok? W tych naszych 
rozważaniach spokój mącili nam 
niemieccy kapo, którzy jako »wete-
rani« lagrów hitlerowskich z ironią 
i brutalnie uświadamiali nam, że 
najcięższe w obozie są pierwsze trzy 
lata! Oczywiście nie wierzyliśmy w 
to. Nie mogło to nam pomieścić się 
w głowie. O takim terminie nikt nie 
chciał słyszeć”.

Trzech Polaków...
Polaków mieszkających w Cze-
chach może zainteresować fakt, iż 
w pierwszym transporcie znajdo-
wało się co najmniej trzech Polaków 
urodzonych na terenie dzisiejszej 
Republiki Czeskiej. Pierwszym z 
nich był Jan Lewicki, któremu na-
dano nr obozowy 42. Urodził się 
25 marca 1916 r. w Brnie. W 1941 r. 
został przeniesiony do KL Neuen-
gamme w Hamburgu. Szczęśliwie 

przeżył wojnę. Kolejnym był Zbi-
gniew Myczkowski, nr obozowy 
366. Urodził się 4 czerwca 1915 r. w 
Opawie. Niestety nie przeżył wojny. 
Zginął w Auschwitz 15 marca 1941 r. 
Ostatni to Władysław Magdoń, nr 
obozowy 701. Urodził się 30. 8. 1914 
r. w Szonychlu (Bogumin). Zginął w 
Auschwitz 11 lub 12 sierpnia 1942 r.

* Marcin Żukowski jest pracownikiem 
Instytutu Pamięci Narodowej Delega-
tury w Opolu. Korzystał z publikacji: 
P.M.A. Cywiński, „Początki Auschwitz 
w pamięci pierwszego transportu 
polskich więźniów politycznych”, 
Oświęcim 2015; „Auschwitz – pa-
mięć dla przyszłości”, IPN, Warszawa 
2003; „Raport Witolda”, Apostolicum, 
Ząbki 2017.

•••
idź wyprostowany wśród tych 

co na kolanach

wśród odwróconych plecami 

i obalonych w proch

ocalałeś nie po to aby żyć

masz mało czasu trzeba dać 

świadectwo

(...)

Bądź wierny. Idź

Z. Herbert

Od�2006�r.,�w�przypadającą�na�14�
czerwca�rocznicę�przyjazdu�pierw-
szego�transportu�Polaków�do�nie-
mieckiego�obozu�koncentracyjnego�
Auschwitz,�obchodzony�jest�w�Pol-
sce�Narodowy�Dzień�Pamięci�Ofi�ar�
Niemieckich�Nazistowskich�Obozów�
Koncentracyjnych�i�Obozów�Zagła-
dy.�Dzień�pamięci�został�ustano-
wiony�na�mocy�uchwały�Sejmu�RP.�
Uchwała�była�jednocześnie�wyra-
zem�hołdu�dla�30�polskich�posłów,�
więźniów�niemieckich�obozów�kon-
centracyjnych,�„którzy�tam,�oddając�
życie,�zakończyli�swoją�służbę”.

• Tarnów. Więźniowie pierwszego 
transportu do obozu.

• Zdjęcie sygnalityczne S. Ryniaka – pierwszego zarejestrowanego, polskiego 
więźnia KL Auschwitz. 
Zdjęcia:�Państwowe�Muzeum�Auschwitz-Birkenau,�Instytut�Pamięci�Narodowej

Wdzięczność 
dla medyków
Alpejska miejscowość Les Combes 
w Dolinie Aosty na północy Włoch, 
gdzie wakacje spędzali Jan Paweł II i 
Benedykt XVI, zaoferowała bezpłat-
ny pobyt we wrześniu pracownikom 
służby zdrowia, by w ten sposób 
wyrazić im wdzięczność za poświę-
cenie podczas pandemii. Dwa bez-
płatne noclegi dla przedstawicieli 
służby zdrowia i ich rodzin w hote-
lach i pensjonatach z widokiem na 
Mont Blanc przy granicy z Francją 
– to oferta przedstawiona w środę 
przez miejscowe władze, które chcą 
podziękować osobom zaangażo-
wanym w walkę z koronawirusem. 
Łącznie zaoferowano tam ponad sto 

takich pobytów. – Nie zapominamy 
o tych wszystkich, którzy w ostat-
nich miesiącach dźwigali najwięk-
szy ciężar pandemii – oświadczyli 
ofi arodawcy.

Dodatkowym prezentem od tam-
tejszej branży turystycznej będzie 
bilet wstępu do 10 miejscowych 
muzeów i parków przyrody. Jest 
tam między innymi muzeum upa-
miętniające wakacje, jakie spędzał 
w Les Combes św. Jan Paweł II.

•••
Zbędne kilogramy
Średnio o kilogram utyli Węgrzy od 
początku pandemii – wykazał opu-
blikowany w piątek sondaż prze-

prowadzony m.in. przez Narodowy 
Urząd Bezpieczeństwa Łańcucha 
Żywnościowego (Nebih) i Uniwer-
sytet w Debreczynie. O badaniu po-
informował portal Infostart.

Badanie wykazało, że mieszkań-
cy jedli mniej więcej tyle samo co 
zwykle, ale z powodu zamknięcia 
w czterech ścianach dużo mniej się 
ruszali. Sporo osób utyło więcej niż 
kilogram, ale jednocześnie co 10 
osoba uprawiała sport częściej niż 
wcześniej, więc chudła.

O ile wcześniej Węgrzy chodzili 
do sklepu spożywczego 2-3 razy w 
tygodniu, o tyle podczas pandemii 
zaczęli chodzić przeciętnie raz. To 
z kolei spowodowało, że kupowa-
li dużo świadomiej. Wzrosła też 

konsumpcja żywności o długim 
okresie przydatności do spożycia, 
spadła natomiast konsumpcja al-
koholi i napojów energetycznych.

•••
Mapy pomocne
Google dodaje do swoich map aktu-
alizacje zawierające informacje dla 
podróżnych związane ze zmianami 
w transporcie w związku z epidemią 
koronawirusa. Mapy mają w ramach 
tej usługi wyświetlać informacje od 
lokalnych organów administracji 
publicznej. Obecnie usługa dostęp-
na jest w Wielkiej Brytanii, USA, In-
diach, Meksyku, Francji, Tajlandii, 
Hiszpanii, Niderlandach, Kolumbii, 

Brazylii, Argentynie, Austrii i Belgii. 
Według serwisu Cnet, alerty związa-
ne z funkcjonowaniem transportu w 
czasie epidemii w kolejnych krajach 
mają zostać udostępnione wkrótce.

Wśród informacji, które można 
znaleźć w nowej sekcji informacyj-
nej Google Maps, znajdują się m.in. 
dane o tym, czy na trasie przejaz-
du znajdują się punkty kontrolne 
(np. przy przekraczaniu granic). W 
przypadku wyznaczania trasy do 
centrum pobierania testów na CO-
VID-19 lub szpitala, Google Maps 
będą wyświetlać użytkownikom 
informacje na temat obowiązują-
cych w tych placówkach zasad sa-
nitarnych oraz procedury postępo-
wania.  (PAP)

Będzie dodatkowa 
polska klasa
Ropica�to�wieś�rozciągająca�się�między�Czeskim�Cieszynem�a�Trzyńcem,�znana�w�kraju�
i�za�granicą�z�pięknego�pola�golfowego.�My�jednak�skupimy�się�na�życiu�i�aktywności�
miejscowych�Polaków.

Danuta Chlup

Według ostatniego Spisu 
Powszechnego w 2011 
roku, osoby deklarują-

ce narodowość polską stanowi-
ły w Ropicy blisko jedną czwartą 
mieszkańców. Skupiają się w Miej-
scowym Kole Polskiego Związku 
Kulturalno-Oświatowego, w Ma-
cierzy Szkolnej, mają polskie klasy 
w ramach szkoły podstawowej oraz 
polski oddział przedszkola. 

– Działalność naszego Koła PZKO 
ostatnio raczej słabo wygląda – 
przyznaje bez ogródek prezes Bo-
gusław Kotas. – Dawniej mieliśmy 
nawet dwustu członków, teraz ok. 
80. Tylko mała część z nich jest ak-
tywna, a przede wszystkim brakuje 
nam młodych. Staramy się jednak 
organizować jakieś imprezy – bal 
wspólnie z Macierzą Szkolną, sma-
żenie jajecznicy, pieczenie placków. 

Koło nie ma własnej siedziby. 
Korzysta z salki w budynku Urzędu 
Gminy, która służy wszystkim sto-
warzyszeniom we wsi. Większe im-
prezy urządza w sali obok bibliote-
ki – tam odbędzie się także Sejmik 
Gminny Kongresu Polaków. Brak 
własnej siedziby Kotas uważa za 
plus, ponieważ w sytuacji, w jakiej 
jest Koło, byłby kłopot z jej utrzy-
maniem. Paweł Wania, gospodarz 
MK PZKO oraz pełnomocnik gmin-
ny KP, dodaje, że Koło PZKO bez-
płatnie korzysta z wymienionych 
lokali i to uważa za najważniejszą 
pomoc gminy dla PZKO. 

W salce w Urzędzie Gminy od-
bywają się także próby chóru mie-

szanego „Godulan – Ropica”, który 
ofi cjalnie należy do Koła PZKO w 
Trzycieżu, lecz chórzyści zjeżdżają 
się z różnych miejscowości. – To 
był z założenia chór obwodu gnoj-
nickiego, ale ostatnio dołączyli do 
nas także chórzyści „Harfy” z Cze-
skiego Cieszyna, która zawiesiła 
działalność – tłumaczy Kotas. Z 
chórem jest podobnie jak z ropic-
kim Kołem PZKO – średnia wieku 
jest wysoka, osoby po sześćdzie-
siątce zaliczane są do „młodych”. 

Nietypowa jest sytuacja pol-
skiej szkoły. Chodzi o fakt, że 

ma także klasę pozamiejscową w 
Trzyńcu-Nieborach. Nauczyciel-
ka Lidia Rucka przekazała nam 
pozytywną informację: – Liczba 
zapisanych uczniów w polskich 
klasach wzrosła do ponad 30 i 
dlatego w przyszłym roku szkol-
nym będziemy mieli w Ropicy 
dodatkową klasę. W sumie będą 
więc dwie klasy w Ropicy i jedna 
w Nieborach. 

Pod wspólną dyrekcją pracu-
je także jednooddziałowe polskie 
przedszkole, do którego zapisa-
nych jest 24 dzieci. Utrzymuje ono 

nie tylko ścisłe kontakty ze szkołą, 
ale też z Biblioteką Gminną. Biblio-
tekarka Maria Zientek co miesiąc 
urządza dla polskich przedszko-
laków zajęcia biblioteczne. Prócz 
tego wraz z nauczycielkami opra-
cowała dla rodziców listę książek 
polecanych dzieciom. Władze 
gminy i biblioteka pamiętają także 
o pierwszoklasistach – uczniowie 
otrzymują książki na zakończenie 
roku szkolnego. 

– Raz w miesiącu średniaki i star-
szaki spotykają się w ramach zajęć 
przedpołudniowych z panią biblio-

tekarką, która ma zawsze przygoto-
waną dla dzieci jakąś bajkę oraz zaję-
cia plastyczne z nią związane – mówi 
przedszkolanka Weronika Kičmer. 
– Dzieci bardzo to lubią i kiedy teraz 
wróciły do przedszkola, pytały, kie-
dy znowu pójdziemy do biblioteki. 
Ale chwilowo nie da się tego zorga-
nizować ze względu na sytuację. 

– Mamy dosyć dużo nowych 
polskich książek, dla dzieci i dla 
dorosłych, ponieważ udaje mi się 
zdobywać dotacje z  Ministerstwa 
Kultury. W ostatnich pięciu latach 
czterokrotnie otrzymaliśmy dota-
cję po 10 tys. koron, a gmina dodaje 
do tego kolejnych 10 tys. – cieszy 
się pani Maria. 

– W bibliotece mamy zapisanych 
ponad 200 czytelników, połowa 
z  nich czyta w języku polskim. To 
jest bardzo dobry wynik – podkre-
śla. Zakupione w tym roku polskie 
nowości książkowe zostaną wysta-
wione podczas Sejmiku Gminnego, 
wtedy będzie także można zwie-
dzić bibliotekę. 

• Bibliotekarka Maria Zientek (z 
prawej) i przedszkolanka Weronika 
Kičmer w ropickiej bibliotece. 
Fot.�DANUTA�CHLUP
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Sklep Haliny Zawadzkiej – niepozor-
ny, lecz umieszczony w strategicznym 
miejscu w centrum Trzycieża, należy 

do tych punktów handlowych, w których 
można kupić „wszystko”. Pani Halina już na 
początku swej działalności biznesowej, po-
nad ćwierć wieku temu, postawiła na różno-
rodność asortymentu. Tego założenia trzy-
ma się do dziś. 

– Moje pierwsze doświadczenia handlo-
we były związane z tak zwanym „Mexico 
Placem” w Czeskim Cieszynie – targowi-
skiem, gdzie kwitł handel na początku lat 90. 
Handlowałam razem z kuzynem, potem ze 
znajomymi – pani Halina przywołuje wspo-
mnienie o „dzikich” początkach prywatnego 
biznesu w Czechosłowacji po 1989 roku. 

Stacjonarny sklep w Trzycieżu uruchomi-
ła w Dniu Kobiet – 8 marca 1994 roku. Nie-
przypadkowo wynajęła lokal w budynku 
przy głównej drodze w kierunku Trzyńca, 
przed przejazdem kolejowym. Budynek ten 
należy do Miejscowego Koła PZKO i dochód 
z wynajmu zasila jego kasę. Zawadzka była 
początkowo jedynym najemcą, teraz w su-
mie trzy fi rmy mają tu lokale, a prócz tego 
jeden z ośrodków narciarskich wynajmuje 
powierzchnię reklamową na szczytowej ścia-
nie domu. 

Budynek, w którym Zawadzka prowadzi 
sklep „Miks 1000+1”, sąsiaduje z dawną sto-
dołą, gdzie znajduje się świetlica PZKO. Miej-
scowe Koło od 1978 roku wynajmowało w bu-
dynku lokal na świetlicę, lecz bezskutecznie 
starało się o kupno obiektu. To udało się do-
piero w 1992 roku. – Gmina postawiła wów-
czas warunek, że musimy kupić oba budynki 
z ogrodem, ponieważ stanowią całość. Były 
w okropnym stanie, jeden z nich to była wa-
ląca się stodoła. Kiedy udało nam się ją czę-
ściowo wyremontować, przenieśliśmy tam 
świetlicę, żeby móc wynajmować większy 
budynek i dzięki temu więcej zarobić – mówi 
pani Halina, która od lat aktywnie działa w 
PZKO, obecnie jest prezesem Koła. Dzięki 
pieniądzom z wynajmu PZKO-wcom udaje 
się stopniowo remontować obiekty. 

W sklepie „Miks 1000+1” 
można kupić artykuły pa-
piernicze, drogerię, chemię 
gospodarczą, zabawki, drobne 
artykuły i narzędzia rzemieśl-
nicze, karmę dla psów, kotów 
i kur. Zawadzka prowadzi do-
datkowo sprzedaż prasy, w 
tym „Głosu” oraz drobnych 
przekąsek typu batoniki. 

– Otwierając biznes, inspi-
rowałam się wielobranżowym 
sklepem w Gnojniku, gdzie 
można było kupić wszystko, 
co człowiek na wsi potrzebuje 
– wyjaśnia pani Halina. 

Od dwóch lat w sklepie są 
do nabycia niektóre lekarstwa 
– te, które według przepisów 
mogą być sprzedawane poza 
aptekami. To przede wszyst-
kim podstawowe leki przeciw 
gorączce i bólowi – ibuprofen 
i paralen, ziołowe pastylki i sy-
ropy, witaminy. – Kiedy zaczę-
ło się mówić o koronawirusie, 
w dwa dni sprzedaliśmy cały 
zapas paralenu – śmieje się właścicielka sklepu. 

Stan wyjątkowy nie miał negatywnego 
wpływu na działalność sklepu, ponieważ ze 
względu na ofertę artykułów drogeryjnych 
mógł normalnie funkcjonować. W pewnym 
okresie klientów było nawet więcej niż zwy-
kle, ponieważ ludzie bali się albo nie chcieli 
jeździć do miasta. 

Asortyment sklepu nieznacznie się tylko 
zmienił od lat dziewięćdziesiątych. – Daw-
niej sprzedawałam także farby oraz różne 
artykuły gospodarstwa domowego, na przy-
kład wiadra i narzędzia kuchenne. Wycofa-
łam się z tego, kiedy niedaleka hurtownia, 
z której sprowadzałam towary, zakończyła 
działalność – tłumaczy moja rozmówczyni. 

Zamiast tego poszerzyła zakres karmy dla 
zwierząt. W tym asortymencie widać dużą 
zmianę – ludzie na wsi, którzy dawniej kar-
mili zwierzęta tym, co zostało w kuchni, te-

raz kupują dla nich specjalne pożywienie. 
– Najlepiej to widać po karmie dla kotów. 
Początkowo miałam tylko najtańszy gatu-
nek i wszyscy byli zadowoleni, teraz mam 
kilka rodzajów w różnych cenach, ponieważ 
ludzie chcą mieć wybór. Najdroższe gatunki 
sprowadzam na zamówienie. Podobnie jest z 
karmą dla psów – opowiada sklepikarka. 

W sklepie znajduje się także punkt odbioru 
i nadawania paczek fi rmy logistycznej PPL. 

Halina Zawadzka nie żałuje swojej decy-
zji sprzed 26 lat. Przyznaje, że były zarówno 
trudniejsze, jak i lepsze okresy działalności, 
ale ogólnie jest zadowolona. – Taki sklep to 
żadna kopalnia złota, ale da się zarobić na 
utrzymanie – stwierdza. Odpowiada jej, że 
może dostosować godziny pracy do potrzeb 
rodziny. Za ladą staje po południu, kiedy 
przejmuje zmianę od pracującej przed połu-
dniem koleżanki.  (dc)

Olszarowie to jeden z najstar-
szych rodów zamieszkują-
cych Śląsk Cieszyński. Wią-

że się z tym problem, że nie sposób 
powiązać ze sobą wszystkich linii 
tej familii. Prawdopodobnie były 
trzy główne.

Pierwsza mieszkała w Domasło-
wicach. W metrykach parafi i ewan-
gelicko-augsburskiej w Cieszynie 
zanotowano, że w 1737 roku Adam 
Olszar, wdowiec z Domasłowic, po-
ślubił Zuzannę Buławę z Cierlicka, 
a jego syn Jan w 1764 roku ożenił 
się z Marią Kanią z Grodziszcza. 
Prawdopodobnie więcej można by-
łoby dowiedzieć się z metryk para-
fi i rzymskokatolickiej w Domasło-
wicach, które jednak spłonęły już w 
1773 roku. Być może z Domasłowic 
wywodzili się Olszarowie z Szono-
wa. W 1763 roku Andrzej Olszar, 
syn Michała Olszara, „wojaka ze 
Szonowa”, poślubił Marię Janczar z 
Lesznej Dolnej.

»…jyny ty 
nocom łucikej…«
Na terenie parafi i domasłowickiej 
w połowie XVIII wieku mieszkał 
niejaki Franciszek Olszar. Biedny 
chłopak, służył u siedlaka. Kiedy 
trwała branka do wojska austriac-
kiego, jeden z bogatych sąsiadów 
chciał go umieścić w wojsku za-
miast swojego syna. Widząc, co się 
święci, siedlak-opiekun powiedział 
Olszarowi: „Wiysz co synku, ty ni 
mosz jinego wyjścia, jyny ty nocom 
łucikej na pruskom strone, bo tu sie 
nie obstrojisz”.

Tak więc uciekając przed armią 
Franciszek Olszar przekroczył 
granicę austriacko-pruską i pozo-
stał już na pruskiej stronie (swoją 
drogą, rekruci z pruskiej strony 
uciekali na austriacką). Jego po-
tomkowie wrócili na Śląsk Cie-
szyński, lecz używali już nazwiska 
Olszak (a nie Olszar). Jednym z 
nich był Rafał Olszak (1900-1978). 
Urodzony w Suchej Górnej, z zawo-
du górnik, z zamiłowania badacz 
dziejów Śląska Cieszyńskiego. Hi-
storię Franciszka Olszara opisał w 
nieopublikowanym pamiętniku, 
przechowywanym w archiwum w 
Karwinie.

Linia z Lesznej
O wiele łatwiej odtworzyć losy linii 
Olszarów z Lesznej. Jej protopla-
stą był prawdopodobnie Tomasz 
Olszar, który w 1634 roku kupił 
grunt w Lesznej Górnej. W 1692 
roku tę nieruchomość nabył Paweł 
„zięć Olszarów” – czyli najpewniej 
mąż córki Tomasza. W księdze 
gruntowej nie zanotowano nazwi-
ska Pawła. Zdarzało się w XVII i 
na początku XVIII wieku, że zię-
ciowie przejmowali nazwisko te-
ściów, szczególnie jeżeli nabywali 
ich gospodarstwa. Przypuszczam, 
że Paweł, „zięć Olszarów”, mógł z 
czasem stać się po prostu Pawłem 
Olszarem.

Spośród Olszarów z Lesznej 
Górnej, żyjący w XIX wieku sie-
dlak Adam Olszar został określo-
ny na łamach „Nowego Czasu” 
jako „istny patryarcha wśród na-
szej ludności”. Jego synem był 
Jan (1837-1901), przez pewien czas 
wójt wioski. Jan należał do Towa-
rzystwa Rolniczego Księstwa Cie-
szyńskiego, był prezbiterem zboru 
w Goleszowie. Zginął tragicznie 22 
lipca 1901 roku w Dobrej. Spadł z 
wozu tak nieszczęśliwie, że „koło 
załamało mu piersi”.

Linia z Sibicy
Najstarszym znanym przedstawi-
cielem linii z Sibicy był Jan Olszar, 
który jako ojciec pojawia się w cie-
szyńskich metrykach chrztów w la-
tach 1632–1636. Posiadał gospodar-
stwo w Sibicy, co stwierdza urbarz 
z 1647 roku. W 1654 roku sprzedał je 
swojemu synowi Janowi (1632-1692).

Sibiccy Olszarowie byli prote-
stantami, jednak większość z nich 
albo zmarła bezpotomnie, albo 
opuściła rodzinną wieś. Pozostał 
tam kolejny Jan Olszar, który w 
1723 roku przy okazji ślubu z Ma-
rią Skałą zobowiązał się wychować 
dzieci w wierze katolickiej. W tym 
czasie Kościół rzymskokatolicki 
wspierany przez aparat państwowy 
wymuszał nieraz takie oświadcze-
nia, nic więc dziwnego, że sporo 
mieszkańców wsi na Śląsku Cie-
szyńskim deklarowało jedno, a 
robiło drugie. Akurat Maria i Jan 
Olszarowie wychowali dzieci na 

katolików, co znaczy, że specjalnie 
do protestantyzmu nie byli przy-
wiązani.

Potomkowie tej pary mieszkali 
nie tylko w Sibicy, ale dali też po-
czątek liniom Olszarów z Brandysa 
i Mostów koło Cieszyna. Z punk-
tu widzenia badań genealogicz-
nych ciekawa jest sytuacja dwóch 
innych Janów Olszarów z Sibicy, 
ojca i syna. Ojciec (1735-1805) był 
trzykrotnie żonaty, po raz trzeci od 
1787 roku z Zuzanną Filipek. Syn 
(1773-1806) w 1793 roku poślubił 
inną Zuzannę Filipek. Tak więc oj-
ciec i syn, nazywający się tak samo, 
poślubili kobiety, które nosiły to 
samo imię i nazwisko panieńskie. 
Wątpię, by tego typu zbieżność 
zdarzyła się jeszcze na Śląsku Cie-
szyńskim, ale ten przypadek po-
kazuje, jaki problem w badaniach 
stanowi niewielka pula popular-
nych imion używana w tamtych 
czasach. Dlatego przeglądając 
księgi metrykalne bądź tu mądry, 
o którego Jana Olszara i Zuzannę z 
Filipków chodziło…

Zapomniany 
działacz narodowy
Najbardziej zasłużonym przedsta-
wicielem sibickiej linii rodu był 
Jan Olszar (1835-1921). Aż dziwne, 
że nie znalazł się w żadnym słowni-

ku biografi cznym, a niewątpliwie 
na to zasługuje. Z Sibicy przeniósł 
się do Końskiej, a stamtąd w 1863 
roku do Kalembic (dzisiaj w grani-
cach Cieszyna). Cieszył się dużym 
uznaniem, bo już w 1864 roku zo-
stał wybrany do wydziału gminy 
i zasiadał w nim nieprzerwanie 
przez 45 lat! Był również wójtem, 
ufundował krzyż na cmentarzu w 
Pastwiskach. W latach 1892-1897 
i 1904-1905 zasiadał w zarządzie 
Macierzy Szkolnej Księstwa Cie-
szyńskiego. Ot, kolejny działacz 
społeczny i narodowy, który jednak 
jakimś cudem umknął dotychcza-
sowym badaczom. Wiadomo, Jan 
Olszar to nie postać pokroju Jana 
Michejdy czy Józefa Londzina, ale 
zasiadanie w zarządzie najważniej-
szego polskiego stowarzyszenia na 
Śląsku Cieszyńskim to nie byle co.

W naszym regionie w zakresie 
biografi styki zrobiono sporo, lecz 
ciągle pozostaje wiele luk do uzu-
pełnienia. Przykład Olszara po-
kazuje, że jeżeli słowniki milczą o 

naszych przodkach czy krewnych, 
to wcale nie wyklucza, że byli wy-
różniającymi się postaciami. Może 
po prostu czekają na odkrycie. 

P U B L I C Y S T Y K A E KO N O M I A

Sklep w budynku PZKO
POLSKI BIZNES (78)NASZE RODY /16/

Michael Morys-Twarowski Olszarowie

Kwesti onariusz fi rmowy

Rok założenia: 1994

Branża: handlowa�

Liczba pracowników: 2

Kontakt: 
Sklep�„Miks�1000�plus�1”,�
Trzycież�nr�83

Skąd ten ród?
Jeżeli�spojrzeć�na�popularność�
nazwiska�w�źródłach�z�XVII�wieku,�
to�za�rodzinną�wieś�Olszarów�na-
leżałoby�uznać�Sibicę.�Być�może�
mieszkali�w�niej�od�powstania�w�XV�
wieku.�Zakładając,�że�nazwisko�Ol-
szar�to�spolszczona�wersja�Alscher,�
należałoby�przyjąć,�że�pierwszy�
Olszar�na�Śląsk�Cieszyński�przybył�
z�terenów�zamieszkałych�przez�
ludność�niemieckojęzyczną�–�skąd�
dokładnie,�nie�wiadomo.

Gdzie doczytać?
  Michael�Morys-Twarowski,�
„Olszarowie�z�Sibicy�na�Śląsku�
Cieszyńskim�od�XVII�do�
początku�XX�wieku”,�„Zeszyty�
Naukowe�Uniwersytetu�
Jagiellońskiego.�Prace�
Historyczne”�144,�2017�(artykuł�
dostępne�on-line�w�serwisach�
academia.edu,�ejournals.eu�oraz�
depot.ceon.pl).

Skąd to nazwisko?
Co autor, to inna etymologia. W 1895 roku na łamach 
„Gwiazdki Cieszyńskiej” ukazał się artykuł zatytułowany 
„Nazwiska słowiańskie w cieszyńskiej ziemi”, gdzie 
wywodzono nazwisko Olszar od olszy. W książce „Nazwiska 
cieszyńskie” Władysława Milerskiego czytamy, że 
„nazwisko Olszar przypuszczalnie nie pozostaje w związku 
z nazwiskiem Olsza, jest raczej spolszczeniem nazwiska 
niemieckiego Alscher”. Tymczasem w „Słowniku nazwisk 
mieszkańców południowego Śląska XIX wieku” Izabeli Łuc, 
hasło Olszar odsyła do nazwiska Alschner, które pośrednio 
miało pochodzić od słowa „olsza”.
Trop z Alscherami wydaje się trafny. W okresie 
międzywojennym genealog Roman von Prochazka 
zidentyfi kował Józefa Alschera (ur. 1746), syna opawskiego 
mieszczanina, z rolnikiem Józefem Olszarem z Sibicy. 
Identyfi kacja okazała się błędna, bo rolnik zwał się Jan (a 
nie Józef) i był synem chłopa z Sibicy, ale samo powiązanie 
nazwisk Alscher i Olszar wydaje się trafne.

GROSZ DO GROSZA

Henryka Bittmar Jedni zarabiają, inni tracą
Na każdym kryzysie, także tym 

spowodowanym przez pande-
mię koronawirusa, jedni ponoszą 
straty, a inni zyskują. W tej drugiej 
grupie są przeważnie ci, którzy już 
wcześniej byli bardzo bogaci i bardzo 
zapobiegliwi. Na pewno nie będą be-
nefi cjentami obecnego kryzysu oso-
by, które wieczorami chałupniczo i 
ofi arnie szyły maseczki, aby potem 
za darmo lub po symbolicznej cenie 
oferować je potrzebującym.

Li Xiti ng i inni
Jeden z najbogatszych mieszkań-
ców Singapuru, Li Xiting, współza-
łożyciel fi rmy Mindray produku-
jącej sprzęt medyczny, w jednym 
tylko miesiącu wzbogacił się dzięki 
pandemii o miliard dolarów. Firma 
Mindray produkuje między innymi 
respiratory, które znajdują teraz od-
biorców w ponad 100 krajach. Nie 
jest to jednak jedyny benefi cjent 
obecnego kryzysu. Gigant handlu 
internetowego, fi rma Amazon, robi 
wspaniałe interesy dzięki temu, że 
tradycyjny handel przez wiele tygo-
dni był w wielu krajach praktycznie 
zamrożony. Im mniej zarabiały zwy-

kłe sklepy, tym większe obroty noto-
wały fi rmy handlujące w Internecie. 
Dobrze więc wiedzie się w koronawi-
rusowych czasach także stosunko-
wo niedużym fi rmom działającym 
on-line. Popyt na niektóre produkty 
zwiększył się wielokrotnie, ludzie 
kupowali o wiele częściej maszyny 
do szycia, do pieczenia chleba, lap-
topy czy telewizory, ale także książ-
ki, środki do dezynfekcji, zabawki. 
Inna sprawa, że w Czechach wiele 
takich właśnie internetowych bizne-
sów borykało się w ostatnich miesią-
cach z niedostatkiem siły roboczej. 
Innymi słowy – klientów i zamówień 
było coraz więcej, pracowników zaś 
coraz mniej. Tak czy owak, obroty 
czeskich e-shopów mogą w tym roku 
za sprawą pandemii podskoczyć o 
20 proc. do rekordowego pułapu 
190 mld koron. Takie on-line super-
markety, jak Košík.cz czy Rohlík.cz, 
zwiększyły w okresie największych 
obostrzeń koronawirusowych swoje 
obroty nawet o 200 proc.

Płacimy i oglądamy
Kryzys nie daje się też na razie we 
znaki chociażby popularnej platfor-

mie Netfl ix, oferującej za zryczał-
towaną opłatą dostęp do fi lmów, 
seriali, a także programów doku-
mentalnych czy historycznych. Lu-
dzie, którzy od miesięcy z koniecz-
ności więcej czasu spędzają w domu, 
chętniej płacą za dostęp do zasobów 
Netfl ixu. W ciągu pierwszych trzech 
miesięcy bieżącego roku platformie 
przybyło prawie 16 mln użytkow-
ników, dwa razy więcej, aniżeli w 
ostatnim kwartale roku ubiegłego. 
Obecnie Netfl ix ma na całym świe-
cie ponad 182 miliony abonentów, 
wpływy w pierwszym kwartale tego 
roku osiągnęły ponad 5,7 mld do-
larów – o 27 proc. więcej, aniżeli w 
analogicznym okresie roku minio-
nego. Takie fi rmy, jak Microsoft czy 
Zoom korzystają z tego, że wielu lu-
dzi zostało zmuszonych do pracy w 
trybie home offi  ce i co za tym idzie 
– do korzystania z dobrych progra-
mów umożliwiających chociażby 
łatwe organizowanie i prowadzenie 
wideokonferencji. Jeszcze inni ro-
bią obecnie gigantyczne interesy, 
handlując drogimi nieruchomościa-
mi w amerykańskiej Dolinie Krze-
mowej. 

Zarobić na strachu
W czasach każdej epidemii wygrywa 
też branża farmaceutyczna. Ludzie 
boją się wirusów i bakterii, próbują 
za wszelką cenę chronić przed cho-
robą siebie i najbliższych, co za tym 
idzie – łatwiej ulegają wpływom re-
klamy, kupują leki i suplementy, na 
które w normalnych czasach często 
nawet by nie spojrzeli. Korzysta na 
tym przemysł farmaceutyczny, za-
rabiają pośrednicy, niektórzy sprze-
dawcy, a także branża reklamowa. 
Podobna sytuacja była zresztą przed 
ponad 10 laty, kiedy świat zaczął bać 
się pandemii świńskiej grypy. Wte-
dy Światowa Organizacja Zdrowia 
(WHO) ogłosiła, że zagrożenie osią-
gnęło poziom 5 w 6-punktowej skali. 
Na całym świecie na zapobieganie i 
leczenie niezwykle groźnej, jak się 
mogło wydawać, świńskiej grypy za-
częto przeznaczać olbrzymie sumy 
pieniędzy. Wkrótce WHO stwierdzi-
ło, że jedynym skutecznym lekiem 
na świńską grypę jest przeciwwiru-
sowy specyfi k o nazwie tamifl u, pro-
dukowany przez szwajcarską fi rmę 
Roche. W tej samej chwili popyt na 
tamifl u sięgnął zenitu, ludzie biegali 

od apteki do apteki, gorączkowo pró-
bując zdobyć rzekomo cudowny lek 
tak na wszelki wypadek. Nic dziwne-
go, że na rynku zaczęło go w krótkim 
czasie brakować. W tamtym okresie 
akcje fi rmy Roche poszybowały w 
górę, a sam lek sprzedawał się na 
aukcjach internetowych nawet za 
200 dolarów. Jak zaś się niebawem 
okazało, liczba osób, które zmarły na 
świńską grypę na świecie była raczej 
niewielka, a nawet mniejsza niż licz-
ba zgonów spowodowanych zwykłą 
grypą sezonową. Dziś, z perspekty-
wy dziesięciu lat, niektórzy eksperci 
wyrażają nawet opinię, że pandemia 
świńskiej grypy była fałszywa, a za-
mieszanie z chorobą miało na celu 
tylko jedno – wywołać strach wśród 
ludzi i dać zarobić międzynarodo-
wym koncernom farmaceutycznym.

Cóż, pieniądze nie śmierdzą. Tak 
przynajmniej mówi łacińska senten-
cja, której autorstwo przypisano ce-
sarzowi rzymskiemu Wespazjanowi. 
Ten krytykowany przez własnego 
syna za to, iż wprowadził podatek od 
toalet publicznych, miał odpowie-
dzieć ze spokojem, że przecież „pe-
cunia non olet”. 

• Fragment notatki o śmierci i po-
grzebie Jana Olszara z Lesznej Gór-
nej: „Nowy Czas”, 1901 nr 16. 
Zdjęcia:�ARC

• Metryka chrztu Jana Olszara (ur. 1632) z Sibicy: Parafi a rzymskokatolicka 
pw. św. Marii Magdaleny w Cieszynie, Metryki chrztów, t. 1.

CASSEY

Od dziecka lubiłam zwierzaki. Pierwsze-
go pieska miałam w wieku 5 lat. Razem 

z mężem preferowaliśmy duże czworonogi, 
mieliśmy czterokrotnie bernardyna, ten 
ostatni był ogromny, ważył ponad 100 kg i 
przeżył 13 lat. Z  wiekiem zdecydowaliśmy 
się na mniejszą rasę. Wybór padł na labra-
dora. Nasz Cassey – mówimy na niego Ke-
sik – ma mamę z Moraw i tatę z Irlandii. Jest 
supermiły. Jako szczeniak wszystko wokół 
siebie niszczył, obojętnie, czy były to ubra-
nia, buty, ręczniki czy komórki. Teraz ma 
już 7,5 roku, jest dorosły i... też tak się zacho-
wuje. Po śmierci Męża jest dla mnie główną 
oporą – razem oglądamy telewizję, jemy 
śniadania, idziemy na spacer…  A kiedy mu 
powiem: „Bardzo cię lubię, Kesiku”, od razu 
daje mi całusa.

Mam jeszcze innych przyjaciół – dwa 
koty: Ryszarda i Blacka. Ale zostawię to na 
przyszłość!

 Ula Hudeczek

NASZE KOCHANE ZWIERZAKI

• Halina Zawadzka oferuje szeroki asorty-
ment towarów. Fot.�DANUTA�CHLUP

• Wiado-
mo już, że 
tegoroczne 
Dożynki w 
Hawierzo-
wie-Błę-
dowicach 
odbędą się 
dopiero 26 
września, 
czyli prawie 
miesiąc 
później niż 
zakładał 
pierwotny 
plan. Jednak dzięki dotacjom wojewódzkim w wysokości 80 tysięcy koron orga-
nizatorzy mogą przygotować dla gości bogaty program kulturalny. Zarząd MK 
PZKO stanął przed trudną decyzją, bowiem chyba nikt nie potrafi  sobie wyobrazić 
września bez Dożynek Śląskich, w tym roku już ich 51. edycji. – Środki fi nansowe 
z województwa były jednym z czynników, dzięki którym zdecydowaliśmy, że im-
preza zostanie przesunięta. Swoją rolę odegrał również fakt, że w tym roku chce-
my do programu włączyć dzieci z naszej podstawówki – przyznał MK PZKO, Piotr 
Chroboczek.  „Zwrot”/Fot.�„Zwrot”

W OBIEKTYWIE
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S P O R T Donald Trump, 
prezydent�Stanów�Zjednoczonych

Klękanie sportowców podczas hymnu jest zniewagą dla naszego 
kraju i naszej fl agi 

Fot.�ARC

RETROSKOP 

Po drodze minął już dwanaście stacji. „Retro-
skop” niczym pociąg pospieszny mknie do 

przodu, pomimo iż obiektami jego zaintereso-
wania są ludzie i wydarzenia z czasów minio-
nych. Ot, taki paradoks czasowy, którego bałby 
się pewnie nawet Albert Einstein... Pytanie z 
ubiegłego wtorku, dwunaste w kolejności, do-
tyczyło Tadeusza Semadeniego (1902-1944), 
nazywanego „ojcem polskiego pływania”. Jak 
słusznie zauważył jeden z naszych czytelników, 
Semadeni był nie tylko zapalonym pływakiem, 
ale też wielkim patriotą. Poległ młodo, w wieku 
42 lat w powstaniu warszawskim.

Prawidłowej odpowiedzi na dwunaste py-
tanie w naszej zabawie udzieliła m.in. Janina 
Procházka z Karwiny-Mizerowa, która skądinąd 
uczestniczy regularnie we wszystkich odsło-
nach „Retroskopu”. Do pani Janiny uśmiechnę-
ło się szczęście na trzeciej lotnej premii wyścigu. 
Dokładne informacje dotyczące odbioru nagro-
dy za zwycięstwo w zabawie zostaną zawarte w 
e-mailu, który wyślemy na podany adres pry-
watny. 

Przed nami trzynaste pytanie, w którym z 
basenów pływackich przenosimy się na boiska 
piłkarskie mistrzostw Europy. Jak zapewne 
wszystkim wiadomo, gdyby nie pandemia koro-
nawirusa, od pięciu dni emocjonowalibyśmy się 
mistrzostwami Europy, do których awans wy-
walczyły m.in. reprezentacje Polski i Republiki 
Czeskiej. Impreza została przełożona na 2021 
rok, nic nie stoi jednak na przeszkodzie, żeby 
pozostać przy temacie, tyle że w stylu „retro”. 

PYTANIE NR 13
Po raz pierwszy w tej rubryce 
pytanie nie będzie dotyczyło 
polskiego sportowca, z proza-
icznych powodów zresztą. Pił-
karska reprezentacja Polski w 
mistrzostwach Europy wystąpi-
ła trzykrotnie, a po raz pierwszy 
w 2008 roku na turnieju w Au-
strii i Szwajcarii, gdzie odpadła 
w fazie grupowej. Po raz drugi 
cztery lata później jako współ-
organizator turnieju z Ukrainą, 
a po raz ostatni w 2016 roku we 
Francji – odnosząc największy 
sukces, awans do ćwierćfi nału. 
XXI wiek nie spełnia jednak kry-
teriów „retro” zabawy. Spełnia je 
natomiast urodzony w Hulinie 
w powiecie kromierzyskim bo-
hater niniejszej odsłony. W 1976 
roku, podczas pamiętnego fi nału 
mistrzostw Europy w Belgradzie, 
został jednym z bohaterów rzu-
tów karnych w zwycięskim star-
ciu reprezentacji Czechosłowacji 
z Niemcami. Drużyna Czechosło-
wacji w karnych pokonała Niem-
ców 5:3, odnosząc największy 
sukces w historii. 

Na odpowiedzi czekam do naj-
bliższej niedzieli pod adresem: 
bittmar@glos.live.   (jb)

Żarty się skończyły
Z�czternastego�miejsca�w�tabeli�ruszą�do�walki�w�fazie�dodatkowej�Fortuna�Ligi�piłkarze�
Karwiny.�Zadecydował�o�tym�zremisowany�2:2�pojedynek�z�Mladą�Bolesławią.�Przewaga�
Karwiny�nad�ostatnim�w�tabeli�FK�Przybram�wynosi�pięć�punktów.�Znacznie�słodszy�remis�
wywalczyli�w�niedzielę�piłkarze�Banika�Ostrawa,�którzy�po�wyniku�0:0�z�Libercem�przebili�
się�do�mistrzowskiej�grupy�fazy�dodatkowej.�

Janusz Bitt mar

Kibice nad Olzą doczekali 
się w niedzielę aż czterech 
bramek. W zremisowanym 

2:2 meczu z Mladą Bolesławią pod-
opieczni trenera Juraja Jarábka 
pokazali przebłyski geniuszu, jak 
w przypadku goli zdobytych przez 
Ondřeja Lingra i Adriela Ba Louy, 
ale też gorsze oblicze. Do linii de-
fensywnej wrócił wprawdzie klu-
czowy stoper Milan Rundić, ale 
właśnie w obronie gospodarze po-
pełniali najwięcej błędów. – Remis 
to dla nas strata dwóch punktów. 
Chcieliśmy wygrać, żeby rozpo-
cząć fazę dodatkową z lepszej po-
zycji wyjściowej. Skończyło się na 
marzeniach, bo pozostajemy na 
czternastej pozycji – skomentował 
spotkanie trener gospodarzy, Juraj 
Jarábek. 

Do walki o uratowanie pierwszej 
ligi karwiniacy przystąpią w sobo-
tę 20 czerwca w wyjazdowym me-
czu z Teplicami. Rywal z zachodu 
Czech w ostatni weekend bez trudu 
uporał się u siebie z FK Przybram 
4:0, spychając przybramski klub na 
ostatnie miejsce w pierwszoligowej 
tabeli. Po zakończeniu przewidzia-
nych w harmonogramie Fortuna 

Ligi spotkań w grupie spadkowej 
(każdy z sześciu zespołów zagra 
pięć meczów) poznamy spadkowi-
cza do drugiej ligi, którym będzie 
ostatni klub w tabeli, a także dwie 
drużyny wyłonione z baraży. – W 
barażach z drugoligowymi klu-

bami wszystko może się zdarzyć, 
chcemy więc uniknąć nerwówki i 
jak najszybciej uciec z czternastej 
pozycji – zadeklarował Ondřej Lin-
gr, najlepszy strzelec Karwiny w 
wiosennym sezonie.  

Banik Ostrawa w ostatniej ko-

lejce rundy zasadniczej wymęczył 
drugi z rzędu arcyważny remis, 
tym razem pod Jeszczedem w Li-
bercu. Podobnie jak w przypadku 
zremisowanego 2:2 domowego 
spotkania ze Slavią Praga, również 
tym razem podopieczni trenera 

Luboša Kozla zachwycili swoją 
grą wyłącznie członków fanklubu 
defensywnego futbolu. W obliczu 
dobrej dyspozycji bramkarza Jana 
Laštůvki oraz gigantycznego pecha 
libereckich napastników, miejsca-
mi wręcz druzgocąca przewaga 
gospodarzy na niewiele się zdała. 
Banik rozpocznie walkę w grupie 
mistrzowskiej z szóstego miejsca 
i od razu od mocnego wejścia: do-
mowego pojedynku ze Slavią Praga 
zaplanowanego na 20 czerwca o 
godz. 20.00. W związku z tym, że 
przewaga Slavii nad drugim Pilz-
nem nadal wynosi zaledwie sześć 
punktów, w Ostrawie zapowiada 
się jedno z kluczowych spotkań 
tego sezonu.  

FORTUNA LIGA

KARWINA – 
ML. BOLESŁAW 2:2
Do przerwy:�2:1.�Bramki:�18.�Lingr,�
44.�Ba�Loua�–�20.�Klíma,�72.�Mašek.�
Karwina:�Bolek�–�Ndefe�(84.�Eduar-
do),�Šindelář,�Rundić,�Čonka�–�Smrž�
(80.�Tijani),�Jean�Mangabeira�(80.�
Hanusek),�Qose�–�Ba�Loua�(83.�
Guba),�Lingr,�Taiwo�(79.�Vukadino-
vić).��

LIBEREC – 
OSTRAWA 0:0
Ostrawa:�Laštůvka�–�Fillo�(33.�
Svozil),�Stronati�,�Pokorný,�Holzer�–�
Kaloč,�Hrubý�(89.�Drozd)�–�Potočný,�
Kuzmanović,�Buchta�(61.�Reiter,�89.�
Baroš)�–�O.�Šašinka�(61.�Lalkovič).
Lokaty�–�grupa�mistrzowska:�1.�
Slavia�72,�2.�Pilzno�66,�3.�Sparta�
50,�4.�Jablonec�49,�5.�Liberec�47,�6.�
Ostrawa�45;�grupa�spadkowa:�11.�
Ołomuniec�36,�12.�Teplice�31,�13.�
Zlin�27,�14.�Karwina�26,�15.�Opawa�
23,�16.�Przybram�21�pkt.

• Przebłyski całkiem niezłej… siat-
kówki w wykonaniu piłkarzy Karwiny i 
Mladej Bolesławi. Fot.�IVO�DUDEK

Martin Galia 
o recepcie na długowieczność
Nawet�w�wieku�41�lat�nie�odcina�kuponów�od�sławy.�Wychowanek�klubu�HCB�Karwina,�Marti�n�Galia,�po�raz�
drugi�z�rzędu�sięgnął�po�nagrodę�dla�najlepszego�czeskiego�piłkarza�ręcznego.�Tym�razem�za�postawę�w�sezonie�
2019/2020,�zakończonym�przedwcześnie�z�powodu�pandemii�koronawirusa.�Dla�głównego�bramkarza�
reprezentacji�RC,�w�barwach�klubowych�związanego�obecnie�z�Górnikiem�Zabrze�w�polskiej�superlidze,�
szczypiorniak�jest�miłością�na�całe�życie.�

Janusz Bitt mar

Na twoim przykładzie widać do-
bitnie, że piłkarze ręczni dojrze-
wają jak wino. Jesteś zaskoczony, 
że po raz drugi zostałeś wybrany 
najlepszym szczypiornistą Repu-
bliki Czeskiej? Kto był twoim pry-
watnym faworytem?
– Otrzymałem to piękne wyróż-
nienie po raz drugi z rzędu, a więc 
na początek chciałbym wszystkim 
podziękować za przychylność. Dla 
mnie to duża nobilitacja i potwier-
dzenie obranej strategii sportowej. 
Jak widać na moim przykładzie, po 
czterdziestce też można uprawiać 
sport na najwyższym poziomie. Je-
stem zaskoczony decyzją kapituły, 
bo uważam, że w tym sezonie kilku 
zawodników bardziej zasłużyło na 
tę nagrodę. Myślałem, że nagro-
da w tym roku trafi  w ręce Pavla 
Horáka, zawodnika broniącego 
barw bundesligowego klubu THW 
Kiel, który notabene też zapisał się 
złotymi zgłoskami w historii kar-
wińskiej piłki ręcznej.

Masz receptę na sportową długo-
wieczność?
– Dla bramkarza przekroczenie 
czterdziestki nie oznacza automa-
tycznie końca kariery, czy też ob-
niżenia formy. Rzecz jasna trzeba 
nieustannie dbać o własne zdro-
wie, utrzymywać się w świetnej 
kondycji fi zycznej, ale w odróżnie-
niu od zawodników w polu, nas 
sportowa emerytura dopada nieco 
później. W moim przypadku klu-
czowe jest dobre samopoczucie 
życiowe, szczęśliwy związek mał-
żeński, zdrowe dzieci. To wszystko 
udało mi się osiągnąć i chciałbym 
podziękować rodzinie za wsparcie. 
Bez tego wsparcia nie można upra-
wiać wyczynowo tak trudnej kon-
kurencji, jaką jest piłka ręczna. To 
sport bardzo inwazyjny, w którym 
nie trudno o poważne kontuzje. 
Zresztą coś wiem na ten temat.  

O sportowej długowieczności 
rozmawiałem ostatnio również z 
bramkarzem Banika Ostrawa, Ja-
nem Laštůvką, który też sportową 
markę wyrobił sobie w Karwinie. 
Zastanawiałeś się może, który z 
was bardziej się nagimnastykuje 
podczas meczu?
– Technika bramkarska stosowana 
w piłce ręcznej różni się od piłkar-
skiej, ale zasada jest taka sama – 
stracić jak najmniej bramek. Honza 
Laštůvka znajduje się jednak w tro-

chę trudniejszej sytuacji, bo w jego 
przypadku nawet jeden błąd może 
zadecydować o przegranej jego ze-
społu. Ja w trakcie meczu mogę so-
bie pozwolić na więcej błędów, bo 
wiem, że będzie jeszcze sporo oka-
zji, żeby się zrehabilitować. Z tego 
wynika też inny szczegół odróż-
niający futbol od szczypiorniaka, 
a mianowicie poziom koncentracji 
bramkarza. W futbolu można przez 
89 minut dosłownie nudzić się w 
bramce, ale potem pojawia się jed-
na udana akcja przeciwnika, którą 
trzeba obronić. W moim kierunku 
szybują piłki nieustanie. To bardzo 
męczące, niemniej nie odczuwam 
tego w trakcie walki, bo poziom ad-
renaliny jest tak ogromny, że orga-
nizm się spręża na maksimum. 

Piłka w szczypiorniaku potrafi  
osiągać szybkość nawet 140 km 
na godzinę. Czy ludzkie oko po-
trafi  ją dostrzec, kiedy jest ona 
rzucana w twoim kierunku z taką 
prędkością z okolicy pola bramko-
wego?
– Na mistrzostwach Europy obro-
niłem piłkę lecącą z prędkością 
141 km na godzinę. To był rekord 
tych mistrzostw, który wydarzył 
się w naszym spotkaniu z Macedo-
nią. Generalnie mocniej uderzają 
zawsze zawodnicy rozgrywają-
cy, a nieco słabiej szczypiorniści 
grający na skrzydłach. Bramkarz 
musi reagować błyskawicznie, ale 
podstawa naszego rzemiosła tkwi 
w jednym istotnym elemencie: 
przezwyciężeniu strachu. Dobre 
ustawienie jest ważne, ale najważ-
niejsze, żeby w decydującej chwili 

nie przestraszyć się piłki pędzącej 
w twoim kierunku niczym pocisk 
artyleryjski. 

Kontuzje to chleb powszedni 
wszystkich piłkarzy ręcznych. 
Osobiście nie znam wyczynowego 
szczypiornisty, który przez życie 
spędzone na parkiecie przeszedł-
by cały i zdrowy. Jakie są twoje 
doświadczenia i kontakty z leka-
rzami?
– Przeszedłem chyba najwięcej 
operacji spośród wszystkich bram-
karzy w Europie. Staw skokowy, ko-
lana, łokieć, rywale raczej mnie nie 
oszczędzali i to nie tylko w Bundes-
lidze. To jednak efekt mojego spe-
cyfi cznego stylu gry, nastawionego 
na liczne skoki, szybkie zmiany 
pozycji. Mówią o mnie, że jestem 
takim ofensywnym golkiperem. 
Poziom opieki lekarskiej z roku na 
rok jest coraz wyższy i dzięki temu 
kontuzje, które w przeszłości mo-
gły człowieka wyeliminować z ca-
łego sezonu, dziś można wyleczyć 
w stosunkowo krótkim czasie. Do-
szło też do skrócenia okresu reha-
bilitacji po udanej operacji. 

Czy piłka ręczna zmieniła się moc-
no na przestrzeni twojej wyczyno-
wej kariery? 
– Trzydzieści lat to szmat czasu. 
Piłka ręczna na przestrzeni tych lat 
zmieniła się niesamowicie. Zwłasz-
cza w samym podejściu do gry, któ-
ra wymaga obecnie nienagannej 
kondycji fi zycznej. Kluby mają nie 
tylko jednego trenera kondycyjne-
go, ale kilku, a każdy koncentruje 
się na trochę innych aspektach. 

Metodyka tre-
ningowa też 
uległa dużej 
m e t a m o r f o -
zie. Na dużą 
skalę wyko-
r z y s t y w a n e 
są media spo-
łecznościowe, 
nowo cz e sne 
a p l i k a c j e . 
To wszystko 
ogromny krok 
do przodu. 
Korzystają na 
tym wszystkie 
kluby, nie tyl-
ko najbogat-
sze. Identycz-
na sytuacja 
panuje zresztą 
w innych kon-
k u r e n c j a c h 
sportowych. 
Szybkość, dy-

namika, świetne przygotowanie 
taktyczne, bez tych trzech fi larów 
nie można marzyć o sukcesie. 

Jesteś obecnie zawodnikiem Gór-
nika Zabrze. Jak spędzasz wolny 
czas po przymusowym przed-
wczesnym zakończeniu sezonu?
– To taki wolny czas z przymruże-
niem oka. Cały czas trenuję indy-
widualnie, żeby dobrze się przy-
gotować do nowego sezonu, który 
rusza we wrześniu. Jeśli wszystko 
pójdzie zgodnie z planem, to przy-
gotowania do sezonu rozpocznie-
my w Zabrzu 13 lipca. W czasie 
pandemii wykorzystałem do mak-
simum możliwości, jakie Karwina 
oferuje sportowcom. Są świetne 
ścieżki rowerowe, boiska do piłki 
nożnej, w wolnych chwilach bie-
gam też po Parku Boženy Němco-
wej. Dzięki uprzejmości włodarzy 
Banika Karwina mogę trenować z 
„A” zespołem w hali. Piłka ręczna 
staje się też częstym tematem roz-
mów w karwińskich kawiarniach, 
bo miasto żyje nie tylko futbolem, 
ale też szczypiorniakiem. Byłem 
chociażby częścią składową dru-
żyny, która na początku XXI wie-
ku zasmakowała gry w Lidze Mi-
strzów. To były piękne czasy, ale 
ja wierzę, że jeszcze powrócą. W 
zakończonym przedwcześnie sezo-
nie Banik pokazał się z korzystnej 
strony w Pucharze Challenge, co 
dobrze wróży na przyszłość. 

Z jakimi ambicjami podchodzi 
Górnik do nowego sezonu?
– Sezon zakończyliśmy na świet-
nym trzecim miejscu. W Polsce 

piłka ręczna cieszy się dużą po-
pularnością, a klubowe rozgrywki 
stoją na wysokim poziomie. Wy-
nika to między innymi z faktu, 
że polska ekstraklasa jest w pełni 
profesjonalna. W czeskich ekstra-
ligowych zespołach sytuacja jest 
nieco inna: część graczy to zawo-
dowcy, a część przychodzi na tre-
ningi po pracy. W Polsce znaleźli 
mocnego partnera strategicznego 
dla ekstraklasy, a to przekłada się 
na wyższe zarobki dla zawodni-
ków i lepsze kontrakty medialne. 
Polskie kluby są przez to obecne 
również w najbardziej prestiżo-
wych rozgrywkach na Starym 
Kontynencie, Lidze Mistrzów. 
Piłkę ręczną w Polsce wypromo-
wały też sukcesy tamtejszej re-
prezentacji, mam tu na myśli erę 
trenera Bogdana Wenty. Wszyscy 
kibice wiedzą, kim jest Bogdan 
Wenta, ale jeśli zapytać czeskich 
fanów o jedno znane nazwisko ze 
świata czeskiego szczypiorniaka, 
to ewentualnie usłyszymy, że to 
Filip Jícha, a potem nastąpi dłu-
ga cisza. W naszym kraju niestety 
wciąż brakuje większej promocji 
pilki ręcznej, tym bardziej cieszę 
się z  ostatnich dużych sukcesów 
reprezentacji. Przypomnę, na mi-
strzostwach Europy w 2018 roku w 
Chorwacji zajęliśmy świetne szó-
ste miejsce. Na tym warto stawiać. 

Wszystkie sporty zespołowe bo-
rykają się z ubytkiem bazy człon-
kowskiej w najmłodszych katego-
riach. Z czego to wynika? Myślisz, 
że PlayStati on wygrywa z realnym 
życiem?
– Niestety tak. W czasach naszej 
młodości wolny czas spędzaliśmy 
na boisku. Teraz dzieci po powro-
cie ze szkoły nierzadko ślęczą aż 
do nocy przed komputerem albo, 
jak wspominałeś, grając na Play-
Station. I jest jeszcze jeden smutny 
fenomen współczesnych czasów, 
mianowicie nastawienie na sukces 
za wszelką cenę. Nierzadko po tru-
pach. 

Czy jest szansa, że po zakończe-
niu kontraktu z Górnikiem kibice 
doczekają się twojego powrotu do 
Banika Karwina?
– W Zabrzu obowiązuje mnie jesz-
cze roczny kontrakt. A potem? Nie 
wykluczam powrotu do Karwiny. 
Obiecuję, że jeśli wrócę, to nie w 
roli sportowego emeryta, ale ak-
tywnego zawodnika, który chciał-
by pożegnać się z karierą godnie, 
a więc na ekstraligowym parkiecie. 
Zobaczymy, co z tego wyniknie.  

• Marti n Galia w barwach reprezenta-
cji RC. Fot.�IVO�DUDEK
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Pół roku temu, 16 grudnia 2019, odszedł nasz Kochany i Zacny Mąż, Oj-
ciec, Dziadek i Pradziadek

BRONISŁAW FIRLA 
z Suchej Górnej,

który 15 czerwca obchodziłby swoje 96. urodziny
Z żalem wspominają żona Hildegarda, córka Wiesława i syn Bohdan z ro-
dzinami.
� GŁ-340

Jutro, 17 czerwca, minie druga rocznica śmierci nasze-
go Kochanego 

śp. KAROLA MACURY
z Karwiny-Raju

Wszystkich, którzy Go znali i szanowali, o chwilę wspo-
mnień proszą żona, syn, córka i siostra z rodzinami.
� RK-047

WSPOMNIENIA PROGRAM TV

I N F O R M A T O R 

WTOREK 16 CZERWCA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 9.45 Wiejski lekarz (s.) 10.25 
Opowiadania filmowe 11.30 AZ kwiz 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Sama w domu 14.00 Wszystko, co 
lubię 14.30 Zeznanie 14.50 Wszyst-
ko-party 15.35 Napisała: Morderstwo 
(s.) 17.05 Menu dla Emy 17.30 AZ 
kwiz 18.00 Wiadomości regional-
ne 18.25 Gdzie jest mój dom? 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.10 Opowiadaj (s.) 21.00 Anielska 
diablica (film) 22.45 Sprawy detekty-
wa Murdocha (s.) 23.30 Kryminolog 
(s.) 0.30 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne 
przedszkole 9.00 UčiTelka 12.00 My, 
mądrzy naczelni 12.50 Pompeje: Ta-
jemnice skamieniałych ciał 13.35 Bu-
downiczowie statków 14.20 Świad-
kowie czasu 14.50 Nie poddawaj się 
plus 15.15 Nie poddawaj się 15.45 Eu-
ropa dziś 16.15 Skarb pana Arna (film 
anim.) 16.35 Odkryte skarby 17.20 
Wspaniałe hotele 18.15 GurmetLab 
18.45 Wieczorynka 18.55 Zatopione 
losy 19.15 Magazyn religijny 19.50 
Wiadomości w czeskim j. migowym 
20.00 Wiosna w kryzysie 21.15 Z mi-
łości nienawiść 22.10 1945-1953: Dro-
ga do zimnej wojny 23.05 Opowieść 
podręcznej (s.) 0.00 Zatonięcie Tita-
nica 1.30 Gomorra (s.). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Hele-
na (s.) 9.15 Comeback (s.) 9.50 Policja 
kryminalna Anděl (s.) 11.00 Co o tym 
sądzą Czesi 12.00 Południowe wiado-
mości 12.25 Krok za krokiem (s.) 12.50 
Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 
14.05 Detektyw Monk (s.) 16.00 Dr 
House (s.) 16.57 Popołudniowe wia-
domości 17.20 Co o tym sądzą Czesi 
18.20 Comeback (s.) 18.50 Gospoda 
(s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Policja kryminalna Anděl (s.) 
22.40 Zabójcza broń (s.) 23.35 Dr Ho-
use (s.) 0.30 Detektyw Monk (s.). 
PRIMA 
6.15 Puchaty patrol (s. anim.) 7.00 
Nowy dzień 9.25 M.A.S.H. (s.) 10.30 
Nasza farma w Irlandii (s.) 12.30 
Strażnik Teksasu (s.) 13.30 Ostatni 
gliniarz (s.) 14.30 Policja Hamburg 
(s.) 15.30 Policja w akcji 16.30 Wia-
domości kryminalne 16.50 Policja w 
akcji 17.40 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości 19.55 Showtime 20.05 
Pogoda 20.15 Słoneczna (s.) 21.35 7 
przypadków Honzy Dědka 22.50 Jak 
zbudować marzenie 0.00 Policja w 
akcji 1.45 Strażnik Teksasu (s.). 

ŚRODA 17 CZERWCA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 10.35 Opowiadaj (s.) 11.30 
AZ kwiz 12.00 Południowe wiado-
mości 12.30 Sama w domu 14.00 
Menu dla Emy 14.25 Dziadek Bárta 
15.20 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 20.10 Pod jednym 
dachem (s.) 21.40 Złodziej zielonych 
koni (film) 23.10 Przyjaciółki z domu 
smutku (film) 0.20 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne 
przedszkole 9.00 UčiTelka 12.00 Psy 

– niesamowite zwierzęta 12.45 Nosy 
Be, perła Madagaskaru 13.40 Global-
ny termostat 14.30 Kawałek drewna 
14.55 Folklorika 15.25 Nasza wieś 
15.50 Telewizyjny klub niesłyszących 
16.20 Sprawozdanie o stanie cywili-
zacji 16.30 Mroczny charyzmat Ad-
olfa Hitler 17.20 Tubylcy, zwierzęta i 
ja 18.15 Natura bez granic 18.45 Wie-
czorynka 18.55 Babel 19.20 Francja a 
echa stron rodzinnych 19.50 Wiado-
mości w czeskim j. migowym 20.00 
Kamera w podróży 21.00 Podróż po 
Wielkim Paśmie Karakorum 21.30 
Papua Nowa Gwinea: Dwa światy 
21.55 Lotnicze katastrofy 22.45 Go-
morra (s.) 23.30 W potrzasku (s.). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Hele-
na (s.) 9.20 Comeback (s.) 9.50 Policja 
kryminalna Anděl (s.) 11.00 Co o tym 
sądzą Czesi 12.00 Południowe wia-
domości, sport, pogoda 12.25 Krok za 
krokiem (s.) 12.45 Przychodnia w ró-
żanym ogrodzie (s.) 14.00 Detektyw 
Monk (s.) 16.00 Dr House (s.) 16.57 
Popołudniowe wiadomości 17.20 Co 
o tym sądzą Czesi 18.20 Comeback 

(s.) 18.50 Gospoda (s.) 19.30 Wiado-
mości, sport, pogoda 20.20 Zamień-
my się żonami 21.40 Utajniony szef 
23.00 Zabójcza broń (s.) 23.55 Dr Ho-
use (s.) 0.50 Detektyw Monk (s.). 
PRIMA 
6.15 Puchaty patrol (s. anim.) 7.00 
Nowy dzień 9.25 M.A.S.H. (s.) 10.30 
Nasza farma w Irlandii (s.) 12.30 
Strażnik Teksasu (s.) 13.30 Ostatni 
gliniarz (s.) 14.30 Policja Hamburg 
(s.) 15.30 Policja w akcji 16.30 Wia-
domości kryminalne 16.50 Policja w 
akcji 17.40 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości 19.55 Showtime 20.05 
Pogoda 20.15 Błękitny kod (s.) 21.35 
Show Jana Krausa 22.45 Mroczny 
Kraj (s.) 0.05 Policja w akcji 1.50 
Strażnik Teksasu (s.). 

CZWARTEK 18 CZERWCA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 10.35 Koszula 11.00 Wszyst-
ko, co lubię 11.30 AZ kwiz 12.00 Po-
łudniowe wiadomości 12.30 Sama w 
domu 14.00 Durrellowie (s.) 14.50 
Czy chcecie dobrowolnie zawrzeć 
związek małżeński? (film) 15.25 Na-
pisała: Morderstwo (s.) 17.00 Wszyst-
ko, co lubię 17.30 AZ kwiz 18.00 Wia-
domości regionalne 18.25 Gdzie jest 
mój dom? 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.10 Opowiadaj 
(s.) 21.00 Gejzer 21.35 Pr. dyskusyjny 
22.30 Kryminolog (s.) 23.35 Sprawy 
detektywa Murdocha (s.) 0.20 AZ-
-kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne 
przedszkole 9.00 UčiTelka 12.00 Ro-
dzina słoni i ja 12.50 Duże maszyny 
13.30 Skauci bez lilii 14.25 Natura bez 
granic 15.05 Magazyn chrześcijański 
15.30 Che Guevara 16.25 1945-1953: 
Droga do zimnej wojny 17.25 Dziki 
Meksyk 18.15 Podróż po Wielkim Pa-
śmie Karakorum 18.45 Wieczorynka 
18.55 Przygody nauki i techniki 19.20 
Zatopione losy 19.50 Wiadomości w 
czeskim j. migowym 20.00 Indie - z 
biegiem Gangesu 21.00 Podróż po 
Seszelach 21.25 Wielkie miłości 21.55 
Buziaczki (film) 23.40 Queer 0.05 
Początki samochodów autonomicz-
nych. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Hele-
na (s.) 9.20 Comeback (s.) 9.50 Policja 
kryminalna Anděl (s.) 11.00 Co o tym 
sądzą Czesi 12.00 Południowe wia-
domości 12.25 Krok za krokiem (s.) 
12.50 Przychodnia w różanym ogro-
dzie (s.) 14.00 Detektyw Monk (s.) 
15.55 Dr House (s.) 16.57 Popołudnio-
we wiadomości 17.20 Co o tym sądzą 
Czesi 18.20 Comeback (s.) 18.50 Go-
spoda (s.) 19.30 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.20 Policja kryminalna 
Anděl (s.) 22.35 Kajínek (film) 0.55 
Detektyw Monk (s.). 
PRIMA 
6.15 Puchaty patrol (s. anim.) 7.00 
Nowy dzień 9.25 M.A.S.H. (s.) 10.30 
Nasza farma w Irlandii (s.) 12.30 
Strażnik Teksasu (s.) 13.30 Ostatni 
gliniarz (s.) 14.30 Policja Hamburg 
(s.) 15.30 Policja w akcji 16.30 Wia-
domości kryminalne 16.50 Policja w 
akcji 17.40 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości 19.55 Showtime 20.05 
Pogoda 20.15 Winogrodnicy (s.) 
21.30 Prima Partička 22.40 Tak jest, 
szefie! 23.55 Policja w akcji 1.35 Straż-
nik Teksasu (s.).

POLECAMY

• Anielska diablica
Wtorek�16�czerwca,�godz.�21.00,� 
TVC�1

• Kajínek
Czwartek�18�czerwca,�godz.�22.35,� 
NOVA

• Podróż po Wielkim Paśmie Ka-
rakorum
Środa�17�czerwca,�godz.�21.00,� 
TVC�2
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„Głos” nale-
ży do Sto-
warzyszenia 
Dzienników 
Mniejszo-
ści Narodo-
wych i Et-
nicznych Eu-
ropy MIDAS

CO�W�KINACH

TRZYNIEC – Kosmos: Powtórka 
(16, godz. 20.00); Gentlemani (17, 
godz. 20.00); Na topie (18, godz. 
20.00); KARWINA – Centrum: 
V síti (16, godz. 19.00); Bourák 
(17, godz. 19.00); Lassie (18, godz. 
18.00); HAWIERZÓW – Centrum: 
Kraina miodu (16, godz. 19.30); Bo-
urák (17, godz. 19.30); Córka boga 
(18, godz. 19.30); CZ. CIESZYN – 
Central: Chlap na střídačku (18, 
godz. 18.00).

CO�NA�ANTENIE

POLSKIE AUDYCJE. po-pt. godz. 
19.05 Ostrawa 107,3 MHz i Trzyniec 
105,3 MHz.
RADIO KATOWICE. „U Polaków 
za Olzą” – niedz. godz. 13.05 na 103 
FM. Archiwum audycji: radio.kato-
wice.pl/Zaolzie.

CO�W�TERENIE

KARWINA, Biblioteka Regio-
nalna – z przyczyn technicznych 
Oddział Literatury Polskiej oraz 
Oddział Muzyki i Sztuki w Karwi-
nie-Frysztacie będą nieczynne w 
terminie od 29. 6. do 13. 9. Wypoży-
czenia realizowane przed zamknię-
ciem biblioteki będą automatycz-
nie i bez sankcji prolongowane 
do 13. 9. Książki można oddać we 
wszystkich filiach Biblioteki Re-
gionalnej w Karwinie i oczywiście 
skorzystać z innych oferowanych 
usług. Prosimy śledzić strony inter-
netowe i media społecznościowe 
Biblioteki Regionalnej w Karwinie, 
tam podawane będą informacje o 

postępie prac remontowych. Dzię-
kujemy za zrozumienie.
KARWINA-RAJ – Klub Seniora 
MK PZKO zaprasza członków na 
spotkanie 23. 6. o godz. 15.00.
CZ. CIESZYN – ZG PZKO zaprasza 
na Konwent Prezesów w środę 17. 6. 
do sali Domu PZKO przy ulicy Boż-
ka w Czeskim Cieszynie. Rejestra-
cja od godz. 16.00, rozpoczęcie o 
godz. 16.30.
OLBRACHCICE – Zarząd MK 
PZKO zaprasza członków i sym-
patyków na smażenie jajecznicy, 
które odbędzie się we wtorek 23. 6. 
o godz. 16.00 w Gospódce pod Dę-
bem (PAMOL). Prosimy zabrać ze 
sobą 2 jajka.

OFERTY

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

WYSTAWY

CZ. CIESZYN, KONGRES POLA-
KÓW, ul. Grabińska 458/33: do 
25. 6. wystawy pt. „Fryderyk Cho-
pin – geniusz muzyczny” i „Sta-
nisław Żółkiewski – życie i śmierć 
hetmana”. Czynne: od wtorku do 
piątku w godz. 8.00-15.00. 
MUZEUM ZIEMI CIESZYŃSKIEJ, 
SALA WYSTAW w Karwinie, Ry-
nek Masaryka 10/8, Karwina-
-Frysztat: stała ekspozycja pt. „Mi-
gawki z historii Karwiny”. Czynna: 
po-pt: w godz. 9.00-17.00, nie: w 
godz. 13.00-17.00.
 SALA WYSTAW w Jabłonko-
wie, Rynek Mariacki 14: do 31. 8. 
wystawa pt. „Wałasi na Śląsku Cie-
szyńskim”. Czynna: po-pt: w godz. 
9.00-17.00, nie: w godz. 13.00-17.00.

Znajdź�nas�
na Facebooku



Znajdź�nas�
na YouTubie



NAJBLIŻSZE SEJMIKI GMINNE

25
czerwca
17.30

25
czerwca
18.00

PRAGA BRNO

DOM MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH KLUB »POLONUS«

Lepiej późno  
niż wcale
Anonsowany�już�na�początku�roku�kolejny�spektakl�Amatorskiego�
Zespołu�Teatralnego�im.�Jerzego�Cieńciały�MK�PZKO�w�Wędryni�
doczeka�się�wreszcie�realizacji.�W�piątek�26�bm.�w�miejscowej�
„Czytelni”�odbędzie�się�premiera�komedii�„No�comment�lub�idioci�
w�polityce”,�a�w�sobotę�jej�powtórka.

Beata Schönwald

Pierwotnie sztuka słowac-
kiego autora, Jozefa Ba-
naša, w reżyserii Janusza 

Ondraszka i tłumaczeniu Izabeli 
Żur, z muzyką Andrzeja Macosz-
ka oraz scenografią Józefa Kurka, 
miała zostać wystawiona w poło-
wie kwietnia. Natomiast pod ko-
niec miesiąca wędryński zespół 
chciał z nią wyjechać na Polską 
Wiosnę Teatralną do Lwowa. Pan-
demia koronawirusa i związane z 

nią restrykcje przerwały jednak 
próby i przekreśliły plany na naj-
bliższe miesiące. – Po ogłoszeniu 
stanu wyjątkowego musieliśmy 
zrezygnować z prób, kiedy jednak 
sytuacja się poprawiła, wrócili-
śmy do pracy nad tym spekta-
klem. W tzw. międzyczasie każdy 
we własnym zakresie powtarzał 
wyuczony już wcześniej tekst. Te-
raz, kiedy premiera jest na wycią-
gnięcie ręki, spotykamy się nawet 
po dwa razy w tygodniu. Ta spra-
wa okropnie się ciągnie, dlatego 
chcielibyśmy wreszcie zagrać ten 

spektakl – przyznał Janusz On-
draszek.  

Po czerwcowej premierze wę-
dryńscy aktorzy chcieliby zapre-
zentować swoje nowe przedsta-
wienie nie tylko na jesiennych 
festiwalach we Lwowie lub Wil-
nie, ale także pokazać go na ca-
łym Zaolziu. – To bardzo chwy-
tliwa sztuka. Jej tematem jest 
bezlitosna walka o fotel premiera. 
Wierzę, że przy jej odbiorze pu-
bliczność będzie płakać ze śmie-
chu – zapewnił reżyser.

 

18
czerwca
17.00

21
czerwca
16.00

24
czerwca
17.00

JABŁONKÓW ROPICA HAWIERZÓW

DOM PZKO SALKA OBOK BIBLIOTEKI DOM PZKO BŁĘDOWICE

Na podsumowanie roku szkolnego – 
Dni Kultury Studenckiej! 
Krótsze, ale będą! Dni Kultu-

ry Studenckiej organizowane 
przez Stowarzyszenie Młodzieży 
Polskiej w RC zaplanowano na pią-
tek i sobotę. – Nasz program nie 
będzie wprawdzie tak bogaty, jak w 
poprzednich edycjach, ale zadbali-
śmy o to, by było ciekawie – mówi 
Dorota Bartnicka, wiceprzewodni-
cząca Samorządu Uczniowskiego 
Polskiego Gimnazjum im. Juliusza 

Słowackiego, które imprezę współ-
organizuje. 

Tegoroczne spotkania młodzie-
ży z Zaolzia w Klubie „Dziupla” w 
Czeskim Cieszynie rozpocznie w 
piątek o godz. 16.00 wernisaż wy-
stawy fotografii młodych twórców 
– Michała Vybrańca i Oskara Oža-
ny. Godzinę później na prelekcję 
o Tanzanii zaprosi Renata Zogata, 
wolontariuszka, która podczas mi-

sji w tym kraju uczyła dzieci m.in. 
języka angielskiego. 

Z kolei w sobotę organizatorzy 
DKS zachęcają do wzięcia udziału 
w podcastowej przygodzie. Po-
pularna w ostatnim czasie forma 
publikowania audycji interneto-
wych ma też swoją zaolziańską 
odsłonę „O naszych po naszymu”. 
O godz. 18. jeden z odcinków roz-
mów prowadzonych w internecie 

przez Romana Ligockiego i To-
masza Franka zagości na żywo 
w Dziupli. Streaming będzie do-
stępny online na stronie inter-
netowej projektu www.facebook.
com/onaszych/

Dwudniową imprezę zakończy 
koncert elektro-akustycznego ze-
społu Dr. Ong. Z powodu zaistnia-
łej sytuacji ilość miejsc ograniczo-
na jest do 32 osób.  (szb)

CZYTAJ NAS  
CODZIENNIE! 

 www.glos. l ive
Aktualny serwis  

o Polakach na Zaolziu
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UŚMIECHNIJ SIĘ NASI DZIAŁACZE

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

Fot.�JANUSZ�BITTMAR

MINIKWADRAT MAGICZNY I KRZYŻÓWKA SYLABOWA LOGOGRYF

MINIKWADRAT MAGICZNY II

Wśród autorów poprawnych rozwiązań zostanie 
rozlosowana książka. Rozwiązania prosimy 

przysyłać na e-mail: info@glos.live. Termin�ich�nad-
syłania�upływa�w�piątek�26�czerwca�2020�r.�Nagrodę�
książkową�za�poprawne�rozwiązanie�zadań�z�2�czerwca�
otrzymuje Roman Ruśniok z Czeskiego Cieszyna. Au-
torem�dzisiejszych�łamigłówek�jest�Jan�Kubiczek.

Rozwiązanie minikwadratu magicznego I z 2 czerwca: 
1.�STAW,�2.�TABOR,�3.�AORTA,�4. WRAK 
Rozwiązanie minikwadratu magicznego II z 2 czerwca: 
1.�SŁUP,�2.�ŁAPKA,�3.�UKROP,�4. PAPA
Rozwiązanie logogryfu łamanego z 2 czerwca: 
PRAWDA

MIECZYSŁAW BITTMAR

Członkiem Polskiego Związku Kulturalno-
-Oświatowego zostałem 55 lat temu, w dzie-
wiątej klasie podstawówki. Funkcję sekretarza 

Koła w Nowym Boguminie objąłem w 1970 r., kilka 
miesięcy po maturze w średniej szkole przemysło-
wej. Początkowo nie bardzo wiedziałem, co mnie 
czeka, ale szybko się w zarządzie zaaklimatyzowa-
łem i nigdy tej decyzji nie żałowałem. Byłem wtedy 
najmłodszym członkiem zarządu. A funkcję sekreta-
rza pełnię do dziś. 

Kilkanaście lat byłem też sekretarzem komitetu 
miejskiego PZKO, a prawie 20 lat członkiem bogu-
mińskiego chóru mieszanego „Preludium”. Z ma-
cierzystym Kołem przeżyłem jego wzloty i upadki, 
najważniejszym wydarzeniem ostatniego półwie-
cza była na pewno budowa Domu PZKO. Stanął on 
w 1974 r. Wraz z jego otwarciem zaczął się prawdzi-
wy renesans w pracy Koła. Wtedy organizacja nasza 
zrzeszała około 300 członków.

Niestety pięć lat temu byliśmy zmuszeni Dom 
sprzedać. Koła nie było już stać na jego utrzymanie 
i przeprowadzanie niezbędnych remontów. Koło jed-
nak istnieje nadal, spotykamy się w wynajętym loka-
lu, urządzamy wycieczki, wyjeżdżamy do sąsiednich 
Kół, współpracujemy z innymi Kołami w ramach 
bogumińskiego obwodu. Niestety lata świetności na-
leżą już do przeszłości. Pozostały wspomnienia, fo-
tografie, kroniki, no i wiele niezapomnianych chwil. 
W bogumińskim PZKO poznałem też swoją żonę. Praca społeczna była niewątpliwie moim wielkim hobby, ale w 
życiu są przecież inne ważne rzeczy – ponad wszystkim oczywiście rodzina, a także sport, głównie piłka nożna i 
ping-pong, podróże – lubię zwiedzać miasta i ciekawe zakątki w Czechach, na Słowacji i w Polsce. Kocham książ-
ki, od dziecka interesuję się geografią, polityką oraz historią Bogumina i okolic. Zbieram stare pocztówki i mapy.

Przez całe życie zawodowe byłem związany z bogumińską hutą i druciarnią, ostatnich 20 lat spędziłem w tam-
tejszym laboratorium metrologicznym.  (wik)

Poziomo i pionowo jednakowo:

1. gaz niezbędny do 
życia

2. kukiełka lub pa-
cynka

3. brygada, drużyna, 
ekipa

4. miasto w Irlandii

Wyrazy trudne lub 
mniej znane: NAAS

Poziomo i pionowo jednakowo:

1. podwodne skupi-
sko korali 

2. antywłamaniowy 
lub przeciwlot-
niczy

3. hasło w słowni-
ku lub fragment 
utworu muzycz-
nego

4. przedstawiciel 
malarstwa naro-
dowego, rumuń-
skiego (1831-1891)

Wyrazy trudne lub 
mniej znane: AMAN

1 2 3 4

1

2

3

4

1 2 3 4

1

2

3

4

POZIOMO: A. dodawany do kiszonych ogórków 
B. przyrząd optyczny do oglądania małych przedmio-
tów - mebel kojarzący się z sądem, sejmem lub ko-
ściołem C. część kościoła zajmowana przez wiernych 
- część twarzy, np. z zarostem D. jezioro w Etiopii, z 
którego wypływa Nil Błękitny.
PIONOWO: 1. księżyc po łacinie 2. zaokrąglona góra 
lub sześćdziesiąt sztuk - cukrowa, słodki kłębuszek na 
patyku 3. cenna srebrzystobiała kuleczka - narzędzie 
do spulchniania i wyrównywania ziemi uprawnej 
4. antonim zalety.

Wyrazy trudne lub mniej znane: KOPA, TANA

Rozwiązaniem jest nazwa miasta w zachodniej 
Polsce, położonego na Dolnym Śląsku. Prawie w 
całości leży na lewym brzegu Odry.

1. siostra króla Artura
2. rzeka, nad którą stoi zabytkowa Brama Żuraw w 

Gdańsku
3. źle traktowała Kopciuszka
4. małpa wąskonosa występująca na Madagaskarze
5. wiosenna wyprawa za miasto; piknik
6. imię żeńskie kojarzące się z wysoką rośliną ogro-

dową o barwnych kwiatach

Wyrazy trudne lub mniej znane: MANGABA

A

1 2 3 4

B

C

D

1 M A

2 M A

3 M A

4 M A

5 M A

6 M A


