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Z posłami o dotacjach, 
ślubach i muzeum 
WYDARZENIE: Posłowie czeskiego Parlamentu oraz prezesi największych polskich organizacji w RC rozmawiali 
w poniedziałek w Ostrawie o sprawach istotnych dla polskiej mniejszości narodowej. Gospodarzem spotkania była 
konsul generalna RP, Izabella Wołłejko-Chwastowicz. Rozmowy odbyły się w siedzibie Konsulatu. 

Danuta Chlup

Dotacje na media mniejszo-
ściowe, w szczególności 
na „Głos” i „Zwrot”, przy-

wrócenie możliwości udzielania 
ślubów cywilnych w języku pol-
skim, potrzeba powołania do życia 
ekspozycji muzealnej poświęconej 
Zaolziu i żyjącym tu Polakom – to 
były główne tematy, które Helena 
Legowicz, prezes Polskiego Związ-
ku Kulturalno-Oświatowego oraz 
Mariusz Wałach, prezes Kongre-
su Polaków, omawiali z posłanką 
Pavlą Golasowską (KDU-ČSL) z 
Trzyńca i posłem Alešem Juchelką 
(ANO 2011) z Ostrawy. Juchelka jest 
przewodniczącym Stałej Sejmo-
wej Komisji ds. Rodziny, Równych 
Szans i Mniejszości Narodowych, 
Golasowská jej wiceprzewodniczą-
cą. W rozmowach uczestniczyła 
także redaktor naczelna „Zwrotu” 
– Halina Szczotka i redaktor „Gło-
su” – Danuta Chlup. 

Golasowská poinformowała, że w 
tym roku udało się po negocjacjach 
z ministrem kultury Lubomírem 
Zaorálkiem podnieść kwotę dotacji 
na media mniejszościowe o blisko 
5 mln koron w stosunku do pier-
wotnego projektu. Przyznała, że na 
razie nie wiadomo, jak będzie wy-
glądała sytuacja w następnych la-

tach. W przeszłości dota-
cje sięgały 30 mln koron, 
w ostatnich latach spadły 
do ok. 20. 

W dobrym kierunku 
rozwija się sprawa ślubów 
cywilnych w języku pol-
skim, które były możliwe 
do 2015 roku, lecz później 
zostały zniesione. Teraz, 
przy okazji nowelizacji 
ustawy o metrykach, Go-
lasowská zgłosiła popraw-
kę do projektu ustawy, 
przywracającą możliwość 
ślubów w języku mniej-
szości narodowej. – Mini-
ster spraw wewnętrznych 
skontaktował się ze mną 
po zgłoszeniu poprawki 
i powiedział, że on oso-
biście nie widzi w tym 
problemu – powiedziała posłanka, 
dodając, że wiele będzie zależało 
od tego, czy partie koalicji rządo-
wej wesprą jej projekt. Wałach po-
dziękował Golasowskiej za szybkie 
i konkretne działania. 

Helena Legowicz przedstawi-
ła zamysł utworzenia Muzeum 
Zaolzia, który pojawił się już w 
poprzednich kadencjach PZKO. 
Obecnie, w roku, kiedy obchodzi-
my stulecie podziału Śląska Cie-
szyńskiego, przybiera on na ak-
tualności. Legowicz i Wałach byli 

zgodni co do tego, że optymalnym 
rozwiązaniem byłoby stworzenie 
ekspozycji nt. Zaolzia i polskiej 
mniejszości narodowej w ramach 
Muzeum Ziemi Cieszyńskiej w Cze-
skim Cieszynie, które właśnie dzi-
siaj zostanie uroczyście otwarte po 
dużym remoncie budynku przy ul. 
Głównej. Ekspozycja poświęcona 
temu tematowi byłaby jak najbar-
dziej uzasadniona w tej placówce. 

– Temat ten będzie poruszany 
na Zgromadzeniu Ogólnym Kon-
gresu Polaków, które odbędzie się 3 

października – powiedział Wałach, 
dodając, że muzeum jest placówką 
województwa morawsko-śląskie-
go, dlatego rozmowy będzie trzeba 
prowadzić przede wszystkim z wła-
dzami województwa. 

Legowicz dodała, że były plany 
stworzenia muzeum w budynku 
PZKO w Czeskim Cieszynie i była 
nawet możliwość pozyskania na 
to dotacji z Polski, jednak Zarząd 
Główny zrezygnował z projektu, 
mając na uwadze, że Związek nie 
byłby w stanie fi nansować utrzy-

mania placówki muzeal-
nej. 

Pomysł, aby zabiegać o 
stworzenie ekspozycji o 
Polakach z Zaolzia w Mu-
zeum Ziemi Cieszyńskiej, 
spodobał się także konsul 
Wołłejko-Chwastowicz. 

– Wiem, że polskie Mi-
nisterstwo Spraw Zagra-
nicznych ostatnio daje 
dotacje na polskie ekspo-
zycje w muzeach istnie-
jących już w danych kra-
jach. Prędzej wesprzemy 
powstanie ekspozycji w 
istniejącym muzeum niż 
tworzenie nowego – zwró-
ciła uwagę dyplomatka. 

Na spotkaniu w Kon-
sulacie poruszono także 
problem nadal zamknię-

tej granicy czesko-polskiej na Ślą-
sku, niemożności podróżowania 
do i z województwa śląskiego bez 
konieczności posiadania negatyw-
nych testów na covid-19. Konsul 
Wołłejko-Chwastowicz określiła 
nowe zasady jako absurdalne – cho-
ciażby dlatego, że mieszkańcy Ślą-
ska mogą wjechać do RC przez inne 
przejścia graniczne. 

– Mamy zamkniętą bramkę bez 
płotu – określiła obrazowo sytu-
ację. Posłowie zgodzili się z jej opi-
nią.  

• Głównymi uczestnikami spotkania byli (od le-
wej): Mariusz Wałach, Helena Legowicz, Izabella 
Wołłejko-Chwastowicz, Pavla Golasowská i Aleš 
Juchelka. Fot. DANUTA CHLUP
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Już wcześniej coś takiego podejrzewałam. Jednak po wtorku, kiedy 
przeczytałam o nowych zasadach, które mają dotyczyć funkcjo-

nowania szkół po 22 czerwca, jestem już tego pewna. Czescy epide-
miolodzy oraz minister szkolnictwa, Robert Plaga, zawarli tajny pakt 
z SARS-CoV-2. Gdyby było inaczej, nie byliby w stanie tak dokładnie 
określić, w jakich sytuacjach wirus dzieci zaatakuje, a w jakich ich 
skupianie się i mieszanie jest bezpieczne.

Rozporządzenie ministra ma prawdopodobnie w swoim założeniu 
iść szkołom na rękę. Pozwala im bowiem na zorganizowanie uroczy-
stości zakończenia roku szkolnego na zasadach praktycznie nieróż-
niących się do tych z ubiegłych lat. Zezwolone są też m.in. wieczorki 
pożegnalne, robienie wspólnych zdjęć. Takie imprezy, jak czytamy, 
można urządzać bez ograniczeń. Jedynym kryterium, które muszą 
spełnić, to takie, że nie mogą mieć charakteru edukacyjnego. Przy 
spełnieniu tego warunku dzieci może być w jednym miejscu dużo, 
mogą pochodzić z różnych klas i różnych, dotąd sterylnie oddzielo-
nych od siebie 15-osobowych grup. Pomyślałby ktoś – wreszcie powrót 
do normalności. No bo chyba każdy, kto kiedykolwiek chodził do 
szkoły, przyzna mi rację, że ostatnie dni czerwca są po to, żeby nie 
siedzieć już w klasie, ale wyjść na spacer, posprzątać ogródek szkolny, 
wyjechać na wycieczkę. O rozdaniu świadectw już nawet nie wspomi-
nając, bo to też powinno mieć swój styl, powagę i publiczność. 

W czym więc problem? Ano w tym – i tu mają źródło moje podejrze-
nia o owym tajnym pakcie – że zajęcia lekcyjne, czyli te o charakterze 
edukacyjnym, nadal muszą być prowadzone w dotychczasowym 
reżimie sanitarnym, czyli w grupach liczących nie więcej niż 15 
uczniów. Nie wiem, może gdybym bardziej uważała na lekcjach, to nie 
dziwiłabym się teraz, że w czasie nauki wirusy są bardziej aktywne niż 
w innych okolicznościach? 

DZIŚ...
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Imieniny obchodzą: 
Gerwazy, Protazy, 
Romuald
Wschód słońca: 4.36
Zachód słońca: 20.56
Do końca roku: 195 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Kota Garfi elda
Przysłowia: 
„Na świętego Gerwazego, 
jest w ogrodzie coś 
pięknego”

JUTRO...
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Imieniny obchodzą: 
Bogna, Florentyna, 
Bożena
Wschód słońca: 4.37
Zachód słońca: 20.56
Do końca roku: 194 dni
(Nie)typowe święta:
Światowy Dzień 
Uchodźcy
Przysłowia: 
„Na początku lata ranne 
grzmoty, są zapowiedzią 
rychłej słoty”

POJUTRZE...
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Imieniny obchodzą: 
Alicja, Alojzy
Wschód słońca: 4.37
Zachód słońca: 20.57
Do końca roku: 193 dni
(Nie)typowe święta:
Święto Muzyki
Przysłowia:
„Dzień świętego Alojzego, 
przyczynia wina dobrego”

Czasopismo naukowe „Nature”

NASZ »GŁOS«

CYTAT NA DZIŚ

POGODA

•••
Dystansowanie społeczne i inne 

niefarmaceutyczne interwencje, na 

przykład zamykanie szkół i przedsiębiorstw, 

pozwoliły znacznie ograniczyć liczbę 

zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

CZESKI CIESZYN
W związku z restrykcjami, 
jakie rząd czeski wprowa-
dził wobec mieszkańców 
województwa śląskiego 
w sprawie przekraczania 
granicy, Scena Polska Te-
atru Cieszyńskiego będzie 
musiała zrezygnować z 
sobotniego przedstawie-
nia. Jako specjalny ukłon 
w stronę widzów z Polski 
chciała wystawić popu-
larną komedię „Mayday”. 
Od poniedziałku czesko-
-polska granica miała być 
bowiem już otwarta.  (sch)

HAWIERZÓW
Letnie kąpielisko Henryk 
rozpoczęło sezon z wy-
remontowanym dużym 
basenem pływackim. Starą 
betonową konstrukcję 
zastąpiła niecka ze stali 
nierdzewnej. Nowością 
jest również nowa po-
sadzka położona wokół 
wszystkich basenów. Jak 
dotąd miasto zainwesto-
wało w modernizację par-
ku wodnego 44 mln koron. 
Na tym jednak nie koniec. 
W planie jest także posze-
rzenie terenów wypoczyn-
kowych w kierunku rzeki 

Łu-
cyny i 
stworzenie 
tam m.in. bo-
iska do siatkówki 
plażowej. (sch)

KARWINA
Remont trzech histo-
rycznych kamienic na 
rynku Masaryka we 
Frysztacie nabiera 
coraz bardziej realnych 
kształtów. Na początku 
tygodnia radni wyrazili 
zgodę na podpisanie 
umowy o przyjęciu dotacji 
inwestycyjnej z budżetu 
Województwa Morawsko-
Śląskiego. Chodzi o 50 mln 
koron. Rozpoczęcia długo 
oczekiwanego remontu 
można się spodziewać 
jeszcze w tym roku. Na 
chwilę obecną trwa prze-
targ na wykonawcę prac. 
Według projektu, w do-
mach mają powstać miesz-
kania oraz pomieszczenia 
komercyjne. (sch)

TRZYNIEC
Według aktualnych sta-
tystyk, w mieście przy-

padają dwa samochody 
na trzy mieszkania. To 
powoduje, że parkowanie 
staje się coraz większym 
problemem zarówno dla 
właścicieli aut, jak i dla 
władz samorządowych, 
które z jednej strony chcą 
zapewnić mieszkańcom 
dostateczną liczbę miejsc 
parkingowych, z drugiej 
zaś nie chcą rezygnować 
z terenów zielonych. W 
tym celu miasto zamówiło 
fachowe opracowanie 
koncepcji parkowania na 
terenie miasta. Mieszkańcy 
mogą się z nią zapoznać 
za pośrednictwem strony 
internetowej miasta lub 
kanału YouTube. (sch)

HAWIERZÓW

CZESKI CIESZYN

KARWINA

TRZYNIEC

• Do Polski powrócił obraz „Przy fortepianie”. Nieznane dzieło Jacka Mal-
czewskiego zaginęło podczas II wojny światowej. Przed ofi cjalną prezentacją 
musi teraz przejść kwarantannę. Jesienią ub. roku obraz Jacka Malczewskiego 
miał być sprzedany w jednym z domów aukcyjnych w Londynie, jednak prze-
jęły go brytyjskie służby. „Przy fortepianie” to bardzo wczesna praca Mal-
czewskiego. Pochodzi z 1877 r. i pozostała w zbiorach Muzeum Narodowego 
w Warszawie do wybuchu powstania warszawskiego. Po upadku powstania 
losy obrazu pozostawały nieznane do listopada 2019 r. Dzieło widniało 
jednak na liście polskich strat wojennych wśród 63 tysięcy innych, których 
Polska wciąż szuka na całym świecie. Szybką identyfi kację płótna umożliwiła 
sygnatura z symbolem Muzeum Narodowego – słynnym „MN” nadal znajdu-
jącym się na jego odwrocie!  (wik)
Fot. Danuta Matloch/Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W październiku 2021 
roku odbędzie się 
kolejny Zjazd Polskiego 
Związku Kulturalno-
Oświatowego. 
Wkrótce rozpoczną 
się przygotowania 
do tego wydarzenia. 
Takie ustalenia 
padły na środowym 
Konwencie Prezesów 
PZKO w Czeskim 
Cieszynie. Rozmawiano 
także o zacieśnieniu 
współpracy między 
Sceną Polską a kołami PZKO.

Danuta Chlup

Konwent przyjął uchwałę zo-
bowiązującą Zarząd Główny 
PZKO do rozpoczęcia przygo-

towań do Zjazdu, który ma się odbyć 
2 (ewentualnie 10) października przy-
szłego roku w Domu Kultury „Strzel-
nica” w Czeskim Cieszynie. 

Helena Legowicz, prezes PZKO, za-
apelowała do obecnych, aby już roz-

Zjazd PZKO w przyszłym roku

poczęli w swoich kołach dyskusję 
o tym, kto mógłby kandydować 
do najwyższych organów związ-
kowych – Zarządu Głównego i 
Komisji Rewizyjnej. Poinformo-
wała zebranych, że przed Zjazdem 
konieczne będzie wprowadzenie 
zmiany w statucie PZKO. Wszystko 
dlatego, że sąd prowadzący rejestr 
stowarzyszeń uważa za niezgodny 

z prawem zapis umożliwiają-
cy stosowanie w nazwach kół 
skrótu p. s., wywodzącego się 
od określenia „pobočný spo-
lek”. Według sądu poprawne 
jest jedynie używanie całej 
nazwy. Odwołania PZKO do 
wyższych instancji zostały 
odrzucone. 

Podczas obrad porusza-
no sprawy fi nansowe. Jana 
Branna, księgowa Zarzą-
du Głównego, przedstawiła 
sprawozdanie fi nansowe za 
ub. rok. Związek zakończył 
rok dodatnim wynikiem go-
spodarczym w wysokości 
ok. 300 tys. koron. Legowicz 
mówiła o dotacjach z Czech 
i Polski oraz o ich rozlicza-
niu w obecnej specyfi cznej 
sytuacji, kiedy wiele imprez, 
które otrzymały wsparcie, 
nie mogło się odbyć. Prezes 
przypomniała największe ze-

szłoroczne imprezy organizowane 
lub współorganizowane przez ZG 
PZKO: Festiwal PZKO, koncert po-
święcony Stanisławowi Hadynie, 
Benefi s Karola Suszki, Koncert 
Świąteczny. Wspomniała także o 
przeprowadzonych remontach: to-
alet w budynku przy ul. Bożka oraz 
korytarza na parterze siedziby ZG 
PZKO przy ul. Strzelniczej. 

Mariusz Wałach, prezes Kon-
gresu Polaków, przypomniał o za-
planowanym na 3 października 
br. Zgromadzeniu Ogólnym po-
łączonym z obchodami 30-lecia 
Kongresu. Prosił o jak najszybsze 
zgłoszenie do Kancelarii Kongresu 
ewentualnych zmian nazwisk dele-
gatów, które mogą wynikać z prze-
sunięcia pierwotnie zaplanowane-
go kwietniowego terminu obrad na 
październik. 

Gościem Konwentu był Bogdan 
Kokotek, kierownik artystyczny 
Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskie-
go. Zachęcił zebranych do promo-
wania teatru w poszczególnych 
miejscowościach Zaolzia. 

– I my, i państwo, działamy na tej 
samej niwie – chodzi nam o kultu-
rę i oświatę. Chciałbym wrócić do 
tradycji współpracy Sceny Polskiej 
i PZKO. Kiedyś Scena miała w każ-
dym Kole pełnomocnika do wza-
jemnych kontaktów. Chcielibyśmy 
do tego wrócić – mówił Kokotek. 
Prosił prezesów, by zastanowili się 
nad taką formą współpracy. Po-
nadto zaproponował kołom krót-
kie programy – fragmenty przed-
stawień, z którymi Scena Polska 
mogłaby odwiedzać nawet małe 
miejscowości. Podkreślił, że takie 
spotkania nie obciążałyby kół fi -
nansowo.  

• Uczestnicy Konwentu Prezesów głosują 
nad uchwałą o zwołaniu Zjazdu PZKO. 
Fot. DANUTA CHLUP

Kolejne wnioski

Konsul generalna RP, Izabella 
Wołłejko-Chwastowicz, przy-

jęła w środę kolejnych 21 wniosków 
o Kartę Polaka. Tym razem dy-
żur konsularny odbył się w Domu 
PZKO w Karwinie-Raju. Pierwotnie 
miał odbyć się w marcu, lecz ze 
względu na epidemię termin został 
odroczony. 

– Nasze Koło PZKO zwróciło się 
do Konsulatu z prośbą o takie spo-
tkanie. Zainspirowało nas to, że już 
dwa albo trzy razy odbyły się dyżury 
konsularne w Zarządzie Głównym 
PZKO w Czeskim Cieszynie. Dzisiaj 
składają wnioski nasi członkowie 
oraz osoby z innych karwińskich 
Kół PZKO – powiedziała „Głosowi” 
Ksenia Stuchlik z zarządu MK PZKO 
w Karwinie-Raju. Sama również, 
wraz z mężem, złożyła w tym dniu 
wniosek o Kartę Polaka. Kiedy będą 

już mieli gotowe dokumenty, za-
mierzają je wyrobić także dzieciom. 

Wniosek złożyła także Irena 
Mierzwa. – Wykorzystałam fakt, że 
pani konsul przyjeżdża do Karwi-
ny, ale w razie konieczności byłam 
gotowa pojechać do Ostrawy. Chcę 
mieć Kartę Polaka, po pierwsze ze 
względu na korzyści, jakie z tego 
wynikają podczas podróżowania 
po Polsce, a po drugie uważam, że 
skoro jestem Polką, to powinnam 
mieć tę Kartę – powiedziała emery-
towana bibliotekarka. 

Konsul Wołłejko-Chwastowicz 
wyraziła chęć przybycia także do 
innych miejscowości, gdzie zbierze 
się grupa osób pragnących wyrobić 
Karty Polaka. Na środowym Kon-
wencie Prezesów PZKO poinformo-
wała o tym prezes Związku, Helena 
Legowicz.  (dc)

Najgorsza jest bezsilność
Czesko-polska granica w naszym 

regionie pozostaje zamknięta. 
Jak długo potrwa ta sytuacja, nie 
wiadomo. – Myślę jednak, że trze-
ba być dobrej myśli. Bo tak jak z go-
dziny na godzinę województwo ślą-
skie zmieniło kolor w „Semaforze” 
z zielonego na czerwony, sądzę, że 
wkrótce w podobny sposób zmieni 
się z koloru czerwonego na zielony 
– powiedziała „Głosowi” Gabriela 
Hřebačkowa, burmistrz Czeskiego 
Cieszyna.

Tomasz Pustówka, wiceprezes 
Kongresu Polaków w RC, stwierdza 
zaś, że zamknięta granica kompli-
kuje życie zarówno Polakom jak i 
Czechom. – I nie idzie wyłącznie 
o niemożność pójścia na kawę na 
polską stronę, ale o naprawdę po-
ważne, losowe sprawy. Wydaje nam 
się, że Kongres Polaków właśnie w 
takich momentach powinien za-
bierać głos i próbować politycznie 
interweniować – mówił Tomasz Pu-
stówka, który przyznał przy okazji, 
że uzasadnienie epidemiologicz-
ne podjętych decyzji nie do końca 
przekonuje. – Wprowadzone ogra-
niczenia są natomiast bardzo moc-
nym ciosem dla wszystkich miesz-
kańców pogranicza – stwierdził.

Mniej dyplomatyczni byli samo-
rządowcy z polskiej strony granicy. 
Burmistrz Cieszyna Gabriela Stasz-
kiewicz przyznała, że najbardziej 
rozczarował ją sposób, w jaki ob-
wieszczono zamknięcie granicy. – 
Gdyby te informacje dotarły do nas 
tydzień wcześniej, przynajmniej 
pracownicy transgraniczni mogli-
by zrobić testy i przygotować się do 
nowej sytuacji – zauważyła.

Ostrzej wypowiedział się staro-
sta cieszyński Mieczysław Szczu-
rek. „Jestem zszokowany tym, że 
po drugiej stronie Olzy obowiązuje 
prawo, które boleśnie dyskryminu-
je osoby zamieszkujące terytorium 

Śląska w porównaniu do reszty 
polskich województw. Niestety, 
ale w moim odczuciu zostaliśmy 
przez praskie władze boleśnie po-
dzieleni, skategoryzowani wyłącz-
nie za to, gdzie mieszkamy. Na ta-
kie działanie czeskiego rządu nie 
ma mojej zgody i nigdy nie będzie. 
Braciom Czechom przypominam, 
że w obliczu choroby powinniśmy 
sobie wzajemnie pomagać, powin-
niśmy się wspierać, gdyż wszyscy 
należymy do jednej wielkiej, unij-
nej Wspólnoty Europejskiej” – na-
pisał w specjalnym oświadczeniu 
Mieczysław Szczurek. Zaapelował 
przy okazji do polskiego rządu, 
by ujął się za Ślązakami i zaczął 
rozmawiać ze stroną czeską do 
momentu osiągnięcia pełnego 
sukcesu, jakim będzie ponowne 
otwarcie granic dla wszystkich 
polskich obywateli. 

Realistą jest jednak Bogdan 
Kasperek, dyrektor biura Stowa-
rzyszenia Rozwoju i Współpracy 
Regionalnej „Olza”, będącego pol-
ską częścią Euroregionu „Śląsk 
Cieszyński”. – Okoliczności nie są 
sprzyjające, ale najbardziej przy-

gnębiające są uczucia, które nam 
towarzyszą – mówił w poniedzia-
łek. – Po polskiej stronie granicy na 
pewno najgorsza jest bezsilność. 
Już trzeci miesiąc zmagamy się 
z problemami, o których można 
książki pisać. Ta sytuacja wszyst-
kich nas mocno męczy i powoduje, 
że przestajemy być dyplomatami. 
Mimo to robimy swoje. Działamy, 
konsultujemy, rozmawiamy z poli-
tykami w Polsce i Europie. Czujemy 
bowiem, że jedna z podstawowych 
zasad naszego wspólnego funkcjo-
nowania w Unii Europejskiej zo-
stała naruszona. Tak to odbieramy 
– mówił. 

•••
We wtorek Ivo Vondrák, hetman 
województwa morawsko-śląskie-
go rozmawiał z marszałkiem wo-
jewództwa śląskiego Jakubem 
Chełstowskim podczas specjalnej 
wideokonferencji. Tematem była 
zamknięta granica. Ustalono zacie-
śnienie współpracy między służba-
mi sanitarnymi w obu regionach i 
opracowanie modelu wymiany in-
formacji.  (wik)

Płonął gaz, policja 
ma podejrzanego

W Czeskim Cieszynie płonę-
ły wczoraj dwa nadziemne 

zbiorniki z gazem LPG (ciekłym 
propan-butanem) w sąsiedztwie 
stacji paliw przy ul. Karwińskiej. 
Pożar wybuchł w godzinach poran-
nych. Po południu, przed zamknię-
ciem numeru, gaz nadal płonął. 
Interweniowało dziesięć zastępów 
strażackich. 

– Gaz spala się pod kontrolą stra-
żaków. Pech chciał, że w poniedzia-
łek zbiorniki zostały napełnione na 
80 proc. objętości – wyjaśnił Petr 
Kůdela, rzecznik straży pożarnej. 
Przewidywał, że proces spalania 
może potrwać jeszcze przez kilka 
godzin. Strażacy za pomocą kame-
ry termicznej na bieżąco sprawdza-
li temperaturę zbiorników oraz po-
ziom ciekłego gazu w zbiornikach. 

– Do tej pory nie wykluczono 
możliwości eksplozji, dlatego część 
ulicy Karwińskiej została zamknię-

ta aż do czasu, kiedy pożar zosta-
nie bezpiecznie ugaszony. Strażacy 
są przez większość czasu ukryci za 
swoimi cysternami lub okolicznymi 
budynkami – informował Kůdela. 

Pożar zgłoszono po godzinie 
czwartej rano. Strażacy natych-
miast rozpoczęli gaszenie i schła-
dzanie zbiorników wodą, a równo-
cześnie ewakuowali z pobliskiego 
hotelu robotniczego dziesięciu pra-
cowników. Kolejnym osobom zale-
cono, aby nie odwiedzały znajdu-
jących się w pobliżu sklepów. W 
okolicy nie ma domów mieszkal-
nych – opisał sytuację rzecznik. 

Policja zatrzymała osobę podej-
rzaną o spowodowanie pożaru. 
Karolina Bělunkowa, rzeczniczka 
Wojewódzkiej Komendy Policji w 
Ostrawie, poinformowała media, 
że sprawca może zostać ukarany 
pozbawieniem wolności w wymia-
rze od 3 do 8 lat.  (dc)

Fot. SZYMON BRANDYS

• Konsul Izabella Wołłejko-Chwastowicz przyjmuje wnioski od mieszkanek 
Karwiny. Fot. DANUTA CHLUP
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Janusz Bittmar

Po prawie trzech miesiącach przymu-
sowej przerwy ślamazarnie, ale jednak, 
żywa kultura wraca do względnej nor-
malności. Policzyłeś już straty duchowe?
– Najważniejsze, że udało nam się 
przetrwać ten czas. Wiele projektów 
trzeba było jednak przełożyć na póź-
niej. Znany jest już oficjalny termin, 
kiedy zaczniemy grać dla publiczności 
– 4 września. Sezon teatralny pokrywa 
się w zasadzie ze szkołą. Z tym, że już 
w czerwcu można zaobserwować uby-
tek widzów, a we wrześniu oni wraca-
ją, choć trochę leniwie, jak dzieci do 
szkoły.

Nastawiasz się na wrześniowy restart, 
tymczasem niektórzy epidemiolodzy 
twierdzą, że od września trzeba się szy-
kować na drugą falę pandemii. Czy też 
już cię męczy to ciągłe straszenie?
– Uważam, że cały ten taniec wokół ko-
ronawirusa jest lekko przesadzony.

Spędziłeś te trzy miesiące pogrążony w 
intelektualnej hibernacji, czy też może 
próbowałeś nadrobić zaległości?
– Cały czas nadrabiam zaległości, ta 
przerwa upłynęła więc w sumie na ro-
boczo. Oprócz głównego etatu w Te-
atrze Morawsko-Śląskim współpracuję 
też gościnnie z innymi placówkami. 
Gdyby nie epidemia, to teraz byłbym 
w Zlinie. W zasadzie wszystkie projekty 
zostały przesunięte w czasie o rok.

Poproszę o konkrety.
– Z powodu stanu wyjątkowego w Re-
publice Czeskiej nie odbyła się premie-
ra „Rewizora” Mikołaja Gogola, a także 
„Testosteronu” Andrzeja Saramonowi-
cza. Oba spektakle w reżyserii naszego 
kierownika artystycznego, Vojtěcha 
Štěpánka. Jeśli chodzi o moje projek-
ty, to przesunięto premierę spektaklu 
„Laterna”, dramatu – eseju na podsta-
wie sztuki Aloisego Jiráska. To reflek-
sja historyczna na kanwie najczęściej 
granego tekstu Jiráska, „Lucerny”. I 
to wszystko będziemy gonić do końca 
roku kalendarzowego. Niektóre pro-
jekty zostaną pewnie spisane na straty, 
bo są powiązane z konkretnymi nazwi-
skami twórców, którzy współpracują z 
nami na zasadach gościnnych. Nie bę-
dzie więc łatwo zsynchronizować ich 
terminy z naszymi.

Czujesz złość, że tak to się wszystko 
potoczyło?
– Nie, to jest siła wyższa.

Wielu aktorów w obliczu zamkniętych 
granic i teatrów zaczęło grać w sieci. Jak 
ty podchodzisz do fenomenu ostatnich 
tygodni, spektakli streamingowych poka-
zywanych na żywo w Internecie?
– Teatr jest oparty na bezpośrednim 
kontakcie z widzem. To taka różnica, 
jak między płytą kompaktową a kon-
certem. Niemniej rozumiem moich 
kolegów, że chcą przynajmniej w ten 
sposób utrzymać kontakt z widzem. 
Jest jedna fenomenalna młoda scena 
w Ostrawie, teatr „Mír”, która podąża 
w trochę innym kierunku, niż reszta. 
To ludzie bardzo młodzi, lubujący się 
w nowoczesnych mediach, więc czas 
pandemii wykorzystali w stu procen-
tach.

Życie to jest teatr
Z Januszem Klimszą, reżyserem Teatru Narodowego Morawsko-Śląskiego w Ostrawie, związanym w przeszłości 
m.in. ze Sceną Polską Teatru Cieszyńskiego, spotykam się w samym centrum jego ulubionego miasta w kawiarni 
literackiej „Pant”. Teatr w czasach zarazy był głównym tematem naszego spotkania.

Czy w tej materii ktoś zwrócił się do cie-
bie z prośbą o współpracę?
– Zwracano się do mnie w kwestii praw 
autorskich. Na stronach internetowych 
teatrów w czasie pandemii pojawiło się 
sporo archiwalnych spektakli, również 
tych wyreżyserowanych przeze mnie. 
Oczywiście byłem na tak.

Ostrawa jest fenomenem na teatralnej 
mapie Republiki Czeskiej. To nie tylko zróż-
nicowane stylistycznie sceny teatralne, ale 
też regularne przeglądy teatralne, odważne 
projekty wykraczające poza mainstream…
– Dodałbym, że jest tu też sporo świet-
nych aktorów. Dwadzieścia lat wstecz 
miejscowi aktorzy przestali grać w 
inscenizacjach, serialach czy filmach 
wyprodukowanych przez ostrawską te-
lewizję. Mówię o rolach znaczących. Z 
telewizją zaczęli współpracować kole-
dzy z Pragi. Jest takie przekonanie, że 
prascy aktorzy generują łatwy sukces, 
bo to tzw. „ksichty” (gęby – przyp. JB) 
przyciągające widza. Ja twierdzę, że te-
lewizja publiczna nie może działać tak 
jak telewizja komercyjna, ale na razie 
niewiele się w tej materii zmieniło. Ist-
nieją pewne specyficzne umiejętności, 
które aktorzy o mniej znanych twarzach 
mają opanowane do perfekcji, widz ich 
jednak nie zobaczy, bo w obsadzie jest 
znany pewniak, męczący się z materią. 
Dotyczy to również języków, języków 
środowiskowych, gwar. To dotyczy ko-
legów z naszego regionu w dwojnasób. 
Szkoda niewykorzystanych szans na 
wprowadzenie nowej twarzy w jej natu-
ralnym, jeśli można tak rzec, biotopie. 

Jaki masz stosunek do seriali telewizyj-
nych i telenowel?
– To cała wiedza. Główkuje nad tym 
masa osób. Mam na myśli dobre seriale, 
a takich nie brakuje.

Odmówiłbyś reżyserii spotu reklamowe-
go w telewizji?
– Zależy jakiego. Wracając do twoje-
go poprzedniego pytania, komercyj-
ne projekty wcale nie są takie proste 
w realizacji, jak się może na pierwszy 
rzut oka wydawać. Logika komedii to 
matematyka aplikowana. W tej i w tej 
minucie nastąpi to i to. Pojawia się opo-
nent, który w określonej minucie prze-
kształca się we wspólnika. Mówię o rze-
telnych produkcjach, nie o wciskaniu 
kitu, robionego na kolanie. 

Lubisz przełamywać stereotypy?
– Nie chcę robić rzeczy oczywistych. 
Miałem taki okres w życiu, kiedy mówi-
łem szefom w teatrze: dobra, jestem na 
etacie i za atrakcyjne tematy niech się 
zabierają gościnni reżyserzy, a ja będę 
odrabiał tzw. czarną robotę. Obecnie 
zmieniam zdanie, bo lat mi nie ubywa, 
a pula tekstów wartych zachodu jest 
ogromna.

W ten klimat wpisuje się wspomniany 
Alois Jirásek? Obowiązkowa lektura w 
szkołach średnich?
– Uwaga, Jirásek nie był żadnym eunu-
chem literackim. Był wielkim erudytą, 
z wykształcenia historykiem. Porów-
nywali go nad Wełtawą z Henrykiem 
Sienkiewiczem. Sienkiewicz był dla 
Czechów „weltmanem”, koresponden-
tem największych gazet zagranicznych. 
Gościł w Afryce, kiedy tam trwało po-
wstanie Mahdiego, pierwsze znaczące 
powstanie islamskie. Na kanwie tych 
wydarzeń napisał „W pustyni i w pusz-
czy”. Powieść „Quo Vadis”, za którą 
otrzymał Nagrodę Nobla, napisał w 
Rzymie. Nie wiem, czy będąc we Flo-
rencji, zauważyłeś, że jak się przejdzie 
przez most Złotników, to na drugim czy 
trzecim budynku na Piazza Pitti jest ta-

bliczka z napisem: „Tu Dostojewski na-
pisał »Idiotę«”. Turgieniew, Dostojew-
ski, Sienkiewicz pisali wielkie rzeczy 
we Włoszech, w Niemczech, we Francji. 
Jirásek w tym czasie szperał w archi-
wach, ale dzięki temu jego wiedza jest 
porażająca. W latach pięćdziesiątych 
zrobiono z niego niemal prekursora re-
alizmu socjalistycznego. Nie może być 
bardziej mylnej interpretacji, był zresz-
tą nominatem do Nobla, o czym akurat 
mówi się niewiele.

Czytasz recenzje teatralne?
– Już nie, od dziesięciu lat nie mam do 
tego zdrowia. Uznaję krytykę teatralną 
pod jedynym warunkiem, mianowi-
cie wtedy, gdy robią to ludzie z bran-
ży. Był w Polsce dyrektor teatru Piotr 
Tomaszuk, zwany „Katem”, u którego 
pracowałem gościnnie. Wszyscy mówi-
li, że jak on przyjdzie, to cię na pewno 
zgnoi. Mnie akurat nie zgnoił, niemniej 
wyraził sporo wątpliwości. Ja mu po-
tem w połowie przyznałem rację, ale 
wiedziałem, co on do mnie mówi, bo 
był to wywód klarowny, podparty ar-
gumentami. Kiedy Piotr pracował w 
Ostrawie, też go nie oszczędzałem i też 
to akceptował. To samo można odnieść 
do sportu, bo wiem, że jesteś też dzien-
nikarzem sportowym. Kibic zawsze 
będzie widział sprawę trochę inaczej. 
Przychodzi jednak trener i to jego słu-
chają piłkarze, bo jego ogląd nie bierze 
się z tapczanu.

Interesujesz się sportem?
– Nie jestem fanatycznym kibicem. Lu-
bię emocjonować się dużymi wydarze-
niami w rodzaju mistrzostw świata w 
piłce nożnej, igrzysk olimpijskich. Pa-
miętam mundial z 1978 roku w Argen-
tynie. Kibicowałem oczywiście biało-
-czerwonym, ale najbardziej podobała 
mi się drużyna Argentyny. Mario Kem-
pes i spółka – dla mnie to wtedy była 
piłkarska elita.

Obejrzałem ostatnio twój spektakl mu-
zyczny „Edith i Marlene”. Jak trudno było 
znaleźć idealną Edith Piaf w czeskich 
warunkach?
– Wiedziałem, że Hanka Fialowa ma 
prawie identyczną barwę głosu, jak 
Edith Piaf. Nie ma wprawdzie drugiej 
Edith Piaf, ale Hanka zaśpiewała po mi-
strzowsku. Przez rok pobierała prywat-
ne lekcje francuskiego. I to się opłaciło.

Najbliższe twoje post-koronawirusowe 
plany?
– Będzie u nas pracował w sierpniu i 
wrześniu polski reżyser z Łodzi, Piotr 
Ratajczak, który przygotowuje spek-
takl oparty na tekście „Ach, te Czesz-
ki” Mariusza Surosza o słynnych i 
interesujących kobietach XX wieku. 
Tłumaczę ten tekst na czeski. Premie-
ra jest zaplanowana na wrzesień. A 
potem szykuje się mój projekt regio-
nalny, sztuka Tomáša Vůjtka, znanego 
ostrawskiego dramatopisarza. Robimy 
spektakl na kanwie prozy Oty Filipa, 
„Nanebevstoupení Lojzka Lapáčka ze 
Slezské Ostravy”, traktującej generalnie 
o początkach Banika Ostrawa, wówczas 
SK Slezská Ostrava, piłkarskiego klu-
bu założonego m.in. przez Polaków, o 
czym nie wszyscy pewnie wiedzą. Pre-
miera szykowana jest na luty 2021 roku. 
Chciałbym, żeby to był hit, bo temat 
jest bardzo ciekawy. 

• Janusz Klimsza. 
Fot. DAVID TURECKÝ

Zbrodnie śmieszne do łez
Po trzech miesiącach teatralnej posuchy wymuszonej przez niesprzyjającą sytuację epidemiologiczną aktorzy 
Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego stanęli wreszcie przed publicznością. W piątek w czeskocieszyńskim teatrze 
odbył się przedpremierowy pokaz sztuki Beth Henley „Zbrodnie serca” w reżyserii dyrektora Teatru Cieszyńskiego, 
Petra Kracíka.

Beata Schönwald

Pierwsze po koronawiruso-
wej przerwie przedstawie-
nie odbyło się w warunkach 

obostrzonego reżimu sanitarnego, 
który obowiązuje w powiecie kar-
wińskim w związku z ogniskiem 
COVID-19 w Kopalni Darków. 
–  Liczba osób na widowni nadal 
ograniczona jest do stu, co dru-
gie miejsce musi zostać puste, nie 
można też zajmować wszystkich 
rzędów – poinformowała nas jesz-
cze przed wydarzeniem kierownik 
literacka Sceny Polskiej, Joanna 
Wania. Mimo to w piątek widzo-
wie nie zajęli nawet tych dozwo-
lonych stu miejsc. Do tych, którzy 
się jednak zjawili, kierownik Sceny 
Polskiej, Bogdan Kokotek, tak po-
wiedział: – Bardzo się cieszymy, 
że zdecydowaliście się przyjść, wy-
maga to bowiem pewnej dozy od-
wagi. Jak państwo wiecie, teatr nie 
istnieje bez widza, jesteśmy więc 
szczęśliwi, że możemy się z pań-
stwem spotkać. „Zbrodnie serca” w 
reżyserii dyrektora naszego teatru 
to komediodramat. Jeśli więc ma-
seczka będzie wam przeszkadzać w 
śmiechu, to przez chwilę możecie 
ją odchylić. W ciemności nikt tego 
nie zauważy – żartował Kokotek.

„Zbrodnie serca” w wykonaniu 
aktorów Sceny Polskiej rzeczywi-
ście nieraz wymagały uchylenia 
maseczki. W spektaklu było wiele 
dowcipnych momentów zarówno 
dzięki dynamicznym dialogom, 
jak i grze aktorskiej. Tu ukłony kie-
ruję zwłaszcza w stronę kobiecej 

części obsady, uważam bowiem, 
że wszystkie cztery główne boha-
terki były w swoich skądinąd bar-
dzo charakterystycznych rolach 
rewelacyjne. Natomiast wręcz fa-
scynujący był sposób, w jaki Babe 
(Joanna Litwin) relacjonowała wy-
darzenia poprzedzające oddanie 
strzału w brzuch męża. W moim 
przekonaniu tylko ze względu na 
tę scenę warto było obejrzeć to 
przedstawienie. Komiczne, często 
absurdalne dialogi są tak naprawdę 
tylko przykrywką dla o wiele głęb-
szych życiowych prawd, enzymem, 
który pozwala widzowi strawić ową 
kumulację tragedii dawnych i obec-
nych, nieprzebaczonych i niezapo-
mnianych. 

Należy bowiem mieć na uwadze, 
że mamy do czynienia ze sztuką o 
zbrodniach i że zbrodnie w tytule 
w połączeniu z sercem nie są przy-
padkiem. Zbrodnie serca należą 
bowiem do tych najgorszych. Po-
trafią nie tylko zniszczyć ciało, ale 
także ciąć do żywego, w nieskoń-
czoność, serce i duszę. Zbrodnią 
jest więc nie tylko próba zabójstwa 
męża Babe, która doprowadza 
do spotkania sióstr Magrath, czy 
samobójstwo matki będące kon-
sekwencją opuszczenia jej przez 
męża. Zbrodnią są również kłam-
stwa Meg względem Dziadziusia o 
jej świetlanej przyszłości w Holly-
wood, zbrodnią jest zapomnienie 
o 40. urodzinach Lenny, która jako 

jedyna tak naprawdę troszczy się o 
wszystko, i wreszcie zbrodnią było 
mieć „aż dwanaście aniołków na-
szytych na halce, kiedy pozostałe 
siostry miały tylko po trzy”. 

Chociaż ktoś mógłby powie-
dzieć, że w „Zbrodniach serca” jest 
czasem zbyt wiele babskiego krzy-
ku i pisku, że bohaterkami kierują 
niskie pobudki, to w ostatecznym 
rozrachunku chodzi o sztukę bar-
dzo głęboką. Czy mama rzeczywi-
ście chciała siebie zabić, czy może 
bardziej męża, który ją opuścił? 
Czy powiesiła rudego kota, bo go 
znienawidziła, czy po prostu bała 
się sama umierać? Kiedy Babe za-
daje te wszystkie pytania zaplątana 
w sznur przyczepiony do żyrando-

la, na widowni robi się smutno i ci-
cho jak makiem zasiał.

W sytuacji, gdy jedno nieszczęście 
goni drugie (te przeze mnie opisane 
to tylko mała próbka), widz nie spo-
dziewa się pomyślnego zakończenia. 
A jednak „Zbrodnie serca” kończą 
się happy endem. Tym szczęśliwym 
zakończeniem jest uświadomienie 
sobie więzi, jaka łączy siostry Ma-
grath mimo wszystkich dawnych i 
świeżych urazów. Jakkolwiek lubię 
szczęśliwe zakończenia, nie daje mi 
spokoju myśl, czy śmieszny spektakl 
o ponurych rzeczach nie powinien 
się kończyć równie śmiesznie i po-
nuro zarazem? A jak wy sądzicie? 
Polecam premierę „Zbrodni serca” 5 
września w Teatrze Cieszyńskim.  

●●●
Należy bowiem 

mieć na uwadze, że 
mamy do czynienia ze 
sztuką o zbrodniach 

i że zbrodnie w tytule 
w połączeniu z sercem 

nie są przypadkiem. 
Zbrodnie serca należą 

bowiem do tych 
najgorszych. Potrafią nie 
tylko zniszczyć ciało, ale 

także ciąć do żywego, 
w nieskończoność, serce 

i duszę

Drobiazgi, ale ważne
Wraz z odejściem red. Doroty 
Havlík wyparowała totalnie pol-
szczyzna z „Těšínskich Listów”, 
wydawanych przez tutejszy ra-
tusz. Jest tak również w ostatnim 
numerze, a zastanawia mnie na 
przykład, dlaczego tekst sygno-
wany przez Szymona Brandysa 
nie mógł być w jego języku ojczy-
stym czy ten o teatrzyku „Bajka”, 
nie mówiąc już o anonsach takich 
imprez, jak chociażby tej poświę-
conej Władysławowi Młynkowi 
czy koncertowi Przemysława 
Orszulika. Różne mogą być tego 
powody, ale faktem jest, że w 
mieście mamy gimnazjum, naj-
liczniejszą szkołę podstawową, 
parę przedszkoli, kół PZKO i nikt 
nie ma ochoty ani potrzeby wy-
słania choćby krótkiej informacji 
czy zdjęcia o działalności, sukce-
sach, a przecież jest ich mnóstwo. 
Dla czytelników „TL” po prostu 
nas tu nie ma. Ale nie powinno też 
to być obojętne dla ratusza, i to z 
wielu względów, stąd uważam, że 
do redakcji „TL” powinien być do-
kooptowany ktoś, kto będzie pol-
skie teksty organizował.

•••

Nie było w tym roku autentycz-
nego Przeglądu Cieszyńskiej Pie-
śni Ludowej, ale był zastępczy, 
wirtualny, zamieszczony na Stela 
Łonlajn. Za świetny pomysł i jego 
realizację ukłony przed Centrum 
Pedagogicznym (Renata Czader). 
Możemy w sieci obejrzeć 43 wy-
konawców z siedmiu szkół, które 
w kolejności wg liczby śpiewają-
cych przedstawiają się następu-
jąco: Wędrynia, Bystrzyca, Trzy-
niec, Gnojnik, Czeski Cieszyn, 
Stonawa, oraz z jednego przed-
szkola (Jabłonków). Brawo dla 
wszystkich, którym się chciało, 
a filmiki są urocze. Dziewczyny 
z gojiczkiem, pieką placki, siedzą 
na lipie, bo o niej śpiewają, jest 
mama z córką, rodzinne granie 
na werandzie. Różne pomysły, 
wszystkie ciekawe, stwarzające 
namiastkę atmosfery prawdzi-
wej, towarzyszącej zawsze Prze-
glądowi. Od lat postulujemy od-
nowienie repertuaru, jako że w 
kółko powtarzane są „Z tamtej 
strony wody, Za gorami je goji-
czek, A nie ta ptaszyna, Gore 
lipka, Janiczek trowe siecze” itd. 
itp. Wyłamał się z tego Franuś, 
który nie tylko odegrał uroczo 
swoją scenkę, ale i sięgnął po 

repertuar Heleny Kantorowej z 
Nydku. „Tam pod Czantoryjóm” 
zabrzmiało od synka z Bystrzycy 
nie tylko aktualnie, ale też bardzo 
naturalnie. Piszę o tym dlatego, 
że mamy 450 pieśniczek w książ-
ce „Śpiywo Anna Chybidziurowa 
a jeji sómsiedzi”, a my wciąż, jak 
to się mówi, w kółko Macieju.

•••
Rzecz trzecia. Natalia Sikora z 
Łomnej Dolnej, uczennica cze-
skocieszyńskiego Polskiego Gim-
nazjum. Zgłosiła się do ogólno-
polskiego konkursu gwarowego, 
organizowanego przez Sekcję 
Dialektologii i Socjolingwistyki 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Wśród 57 zgłoszonych była bez-
konkurencyjna z prawie autor-
skim opowiadaniem pt. „Stra-
chopierda”. Aktorsko i gwarowo 
znakomita, płynna, sceniczna 
narracja. Wystrzegałbym się tyl-
ko tego, że „sie snażyli” i „cosi 
zjiścili”. Poza tym wzór do naśla-
dowania. Mówmy głośno o czymś 
takim, często bowiem wybieramy 
tematy zastępcze, nieraz o roki 
świetlne oddalone od Zaolzia?

Daniel Kadłubiec

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

odwołane
Sezon wodny w Boguminie, któ-

ry każdego roku rozpoczyna się 
pod koniec czerwca, stoi pod zna-
kiem zapytania. Celem wodniaków 
wypływających ze Starego Bogu-
mina jest bowiem leżący w Polsce 
Zabełków. Miejscowość znajduje się 
w woj. śląskim, które na mapie Mi-
nisterstwa Spraw Zagranicznych Re-
publiki Czeskiej oznaczone jest na 
czerwono. Nie działa również miej-
ska wypożyczalnia sprzętu wodnego

Z tego powodu Urząd Miasta w 
Boguminie odwołuje otwarcie sezo-
nu, które miało odbyć się 27 czerw-
ca. Pod znakiem zapytania stoi 
również funkcjonowanie miejskiej 
wypożyczalni sprzętu wodnego w 
czasie wakacji. Rezerwacja kana-
dyjek i pontonów nie będzie możli-
wa aż do odwołania. – Bardzo nam 
przykro, że póki co nie wiemy, czy 
tegoroczny sezon wodny się roz-
pocznie. Ciągle czekamy na otwar-
cie granic dla turystów w Bogumi-
nie. Z powodu skokowego wzrostu 
liczby zarażonych na terenach przy-
granicznych i uznania woj. śląskiego 
za obszar o wysokim ryzyku zakaże-

nia, znaleźliśmy się w sytuacji, w 
której musimy zmienić nasze plany 
związane z sezonem wodnym – wy-
jaśniła pracownik Urzędu Miasta w 
Boguminie, Mirka Šmídowa.

Jedyną szansą na spływ granicz-
nymi meandrami Odry byłoby tra-
dycyjne zamykanie rzeki, które w 
tym roku ma się odbyć w sobotę 19 
września. – Zadecydujemy o tym na 
bieżąco. Niemniej partnerzy z pol-
skich Krzyżanowic już teraz zapo-
wiedzieli, że nie będą organizować 
żadnych masowych imprez do koń-
ca września. Jeżeli zamknięcie rzeki 
dojdzie do skutku, odbędzie się bez 
ich tradycyjnego udziału – dodała 
Mirka Šmídowa. „Zwrot”
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Fot. JANUSZ BITTMAR

Fot. ARC Przedszkola

S T R E FA  M Ł O D Y C H

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

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

PLACE ZABAW

NYDEK, obok pensjonatu »Owieczka«

Plac zabaw znajduje się obok pensjona-
tu, ale przeznaczony jest nie tylko dla 

jego gości. Położony jest w malowniczym 
miejscu, na łące, w pobliżu skoczni nar-
ciarskiej. Można tam dojechać samocho-
dem albo przejść się spacerkiem z cen-
trum Nydka. 

Co na Was czeka?
Dużą atrakcją jest fajna zjeżdżalnia lino-
wa z siedziskiem, tak zwany „małpi tor”, 
który widać na zdjęciu. Są tory przeszkód, 
huśtawki, zjeżdżalnia, piaskownica. Obok 
znajduje się boisko do ćwiczeń siłowych, 
czyli workoutu, dlatego nie będą się nu-
dziły w tym miejscu ani młodsze dzieci, 
ani nastolatki. 

Kiedy można 
się tam wybrać?
Nie ma ograniczeń. 

Gdzie można 
kupić lody 
lub ciastko?
W pensjonacie, z 
tym, że zakupiony 
posiłek można skon-
sumować także przy 
stołach na zewnątrz, 
zaraz obok placu za-
baw. 

 (dc)

Podziękowanie 
na ścianie 
Betonowa ściana przy ulicy prowadzącej do głównej bramy Huty 
Trzynieckiej nabrała kolorów. Udekorowały ją dzieci z Podstawowej 
Szkoły Artystycznej. Na obrazkach przedstawiły ludzi, którzy 
aktywnie walczyli z pandemią koronawirusa. 

Danuta Chlup

Ściana została ozdobio-
na dziesięcioma dużymi 
obrazami. Na pierwszym 
z nich są strażacy i na-

pis „Dziękujemy 2020”. Kolejne 
przedstawiają lekarzy i pielę-
gniarki, policjantów, ratowników, 
ekspedientki, kobiety szyjące 
maseczki ochronne, naukowców 
prowadzących badania nad koro-
nawirusem, artystów grających 
ludziom na ulicy. W tym miejscu 
nie mogło zabraknąć hutników, 

ponieważ także oni pracowa-
li bez ulg w okresie zagrożenia, 
produkując stal. 

– Ściana ma 74 pola o łącznej 
powierzchni 1200 metrów kwa-
dratowych. Zostaje więc jeszcze 
dużo miejsca, aby także przyszłe 
pokolenia mogły podziękować za 
kolejne śmiałe i godne pochwały 
czyny – powiedział Jan Czudek, 
dyrektor Huty Trzynieckiej. 

Nim udekorowano ścianę, od-
był się konkurs. Wzięło w nim 
udział 70 dzieci w wieku od 8 do 
17 lat. W kwietniu namalowały 
obrazki związane z  pandemią. 

Komisja wybrała prace trzyna-
stu autorów, które następnie 
pod kierownictwem nauczyciel-
ki Beaty Martinkowej uczniowie 
PSA namalowali w formacie dwa 
razy siedem metrów. Przeszło 50 
uczniów przez trzy dni pracowa-
ło nad dekorowaniem ściany. Zu-
żyto ponad sto litrów farb. 

– Dla naszych młodych ar-
tystów to duży zaszczyt, że ich 
dzieła mogą podziwiać tysiące 
osób zmierzających codziennie 
do fabryki – powiedział pan Jiří 
Zabystrzan, dyrektor Podstawo-
wej Szkoły Artystycznej.  

• Uczniowie dekorują ścianę. 
Fot. PETRA MACKOWA

Cyrkowe przedszkole 

Z okazji Dnia Dziecka polskie przedszkole w Cierlicku na tydzień za-
mieniło się w cyrk. W sali pod sufi tem zawisła duża kolorowa chusta 
animacyjna, która stwarzała pozory prawdziwego namiotu cyrkowe-
go. Pod namiotem na arenie przedstawiły się niemal wszystkie przed-
szkolaki – od maluchów po starszaki. Dzieci same przygotowały swoje 
pokazy klaunów, tancerek, akrobatek, siłacza i zwierzątek. Podczas 
tego tygodnia zrozumiały, że bycie prawdziwym artystą cyrkowym 
wymaga wiele pracy. Próbowaliśmy na przykład opanować sztukę żon-
glowania – żonglowaliśmy nie tylko piłeczkami, ale również chustami 
czy woreczkami. Mali artyści byli bardzo wzruszeni swoimi sztuczka-
mi i pragnęli pokazać swój występ prawdziwej publiczności. Niestety 
z powodu ograniczeń nie mogliśmy zaprosić nikogo do przedszkola. 
Cóż w takim razie zrobić? Same przebrałyśmy się za klaunów i przygo-
towałyśmy mały występ dla dzieci. Zabawa była przednia i trwała aż 
do obiadu. Po tak wesołym tygodniu nasz „cyrk” musiał jednak opu-
ścić przedszkole i wyjechać dalej w świat. Dzieci pomogły klaunom 
zwinąć namiot i na muzykę Rynkowskiego „Jedzie pociąg z  daleka” 
pożegnaliśmy wspaniałą przygodę cyrkową.  J. P.

GŁOSIKOWA KORESPONDENCJA

856 dzieci
ma uczęszczać w przyszłym roku szkolnym do polskich przedszkoli w Republice 
Czeskiej. Takie dane przekazało naszej redakcji Centrum Pedagogiczne dla Pol-
skiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie. W dwudziestu 
przedszkolach w powiecie frydecko-misteckim ma być 496 dzieci, w dwunastu w 
powiecie karwińskim 360 dzieci. 
Najwięcej polskojęzycznych placówek przedszkolnych jest na terenie Trzyńca – w 
sumie pięć. Na rok szkolny 2020/2021 jest w nich zapisanych 117 przedszko-
laków. W Czeskim Cieszynie są cztery polskie przedszkola, do których będzie 
chodziło po wakacjach 130 dzieci. Duże przedszkola są w Karwinie (70 dzieci), 
Bystrzycy (69), Jabłonkowie (63). Z kolei w niektórych podgórskich przedszkolach 
czesko-polskich będzie tylko po kilkoro polskich dzieci: w Boconowicach dwoje, 
w Koszarzyskach sześcioro, w Wędryni-Zaolziu ośmioro. W powiecie karwińskim 
najmniejsze przedszkole znajduje się w Orłowej-Lutyni. Na przyszły rok szkolny 
rodzice zapisali 14 dzieci.  (dc)

Ustne na fi niszu

Dziś w Polskim Gimnazjum 
kończą się ustne matury. 
Wczesnym popołudniem 

zasiądą przy zielonym stole ostat-
ni tegoroczni czwartoklasiści z 
klas IVA i B. My byliśmy świadka-
mi maturalnych emocji wczoraj 
przed południem. – Są straszne 
nerwy i trema – przekonywała 

unisono młodzież czekająca na 
kolejne wejście do sali i kolejny 
przedmiot. Oprócz przedmiotów 
obowiązkowych, jak język polski, 
język czeski i język obcy zdawano 
wczoraj z historii, podstaw nauk 
społecznych oraz, co nie dzieje się 
często, z wychowania muzyczne-
go.  (sch)

• Ustna matura z języka angielskiego w klasie IVA. Fot. BEATA SCHÖNWALD

101
uczniów klas dziewiątych polskich szkół podstawowych na Zaolziu zdało egza-
miny wstępne do Polskiego Gimnazjum w Czeskim Cieszynie, trzy osoby znalazły 
się „pod kreską”. Jednak aby zostać przyjętym, trzeba było się znaleźć w pierwszej 
dziewięćdziesiątce. Tyle bowiem uczniów może po wakacjach zasiąść w ławkach 
klas pierwszych tej placówki. O wyniku rekrutacji decydowały trzy kryteria – oce-
ny na świadectwach półrocznym i końcowym w klasie 8. oraz półrocznym w klasie 
9., przede wszystkim zaś wyniki egzaminów wstępnych. Te kandydaci na polskich 
gimnazjalistów pisali z języka polskiego, czeskiego i matematyki. W każdym z nich 
mogli uzyskać najwyżej 50 punktów. Aby zdać, wystarczyło zaliczyć po 10 punk-
tów z każdego przedmiotu. Teraz dyrekcja szkoły czeka, ilu uczniów odda tzw. 
karty zapisu, czyli faktycznie zapisze się do gimnazjum. Termin ich składania mija 
23 czerwca. (sch)

BĘDĄ MIEĆ »PAPIEREK«
24 czerwca
Część druga rozdawania świadectw maturalnych tegorocznym absolwentom 
Polskiego Gimnazjum. Tym razem dokumenty o zdaniu matury zostaną wrę-
czone uczniom klas IVA i B. Akt przekazania świadectw odbędzie się w szkole i 
rozpocznie się o godz. 12.00 w przypadku klasy IVA oraz o godz. 13.00 w przy-
padku klasy IVB.

ŚWIADECTWA ZA NAUKĘ ON-LINE
26 czerwca
Czy efektem nauki w trybie zdalnym są lepsze oceny lub gorsze, o tym przeko-
nają się uczniowie Polskiego Gimnazjum po odebraniu tegorocznych świadectw 
końcowych. Ich przekazanie nastąpi tradycyjnie w klasach. Nie będzie natomiast 
wspólnej uroczystości zakończenia roku szkolnego w czeskocieszyńskiej „Strzel-
nicy”. Podsumowanie ostatnich pięciu miesięcy uczniowie otrzymają w formie 
prezentacji komputerowej.

BĘDZIE ZABAWA
27 czerwca
Wszystko dobre, co się dobrze kończy. Tegoroczni czwartoklasiści doczekali się 
nie tylko matur, ale doczekają się także wieńczącej sukces zabawy, czyli popu-
larnego komersu. Ten przygotowują dla nich rodzice w Domu PZKO w Mostach 
koło Jabłonkowa. 

NIECH ŻYJĄ WAKACJE!
29 czerwca – 31 sierpnia
Już od poniedziałku, a nie dopiero od 1 lipca. To dlatego, że dyrektor Maria Jar-
not skorzystała ze swoich uprawnień i „dorzuciła” do dwumiesięcznych wakacji 
jeszcze dodatkowe dwa dni wolnego.

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

Mają maturę 
i są Polakami 
Historyczne pod wieloma względami było wczorajsze rozdanie 
świadectw maturalnych w Polskim Gimnazjum im. J. Słowackiego 
w Czeskim Cieszynie. W związku z zamieszaniem, jakie wniosła do 
tegorocznych matur pandemia koronawirusa, nie odbyło się ono 
w Teatrze Cieszyńskim dla wszystkich klas czwartych równocześnie. 
Nowością było przekazanie Kart Polaka.

Beata Schönwald

Od wielu lat wręczanie 
świadectw maturalnych 
polskim gimnazjalistom 

odbywa się w blasku refl ektorów 
teatralnych i przy pełnej widowni. 
W tym roku świadectwa przekazy-
wane są w szkole i to na raty. Jako 
pierwsi otrzymali je uczniowie 
klasy IVC, którzy maturalny mara-
ton zakończyli w ub. piątek. Zdali 
wszyscy, co do jednego.

– Bardzo się cieszę, że wasza kla-
sa stanęła na wysokości zadania i 
bardzo dobrze przygotowała się do 
egzaminu dojrzałości. Przed wami 
studia na uczelniach wyższych. To 
najlepsze lata, które was czekają – 
powiedziała do opuszczającej mury 
szkolne młodzieży dyrektor Pol-
skiego Gimnazjum w Czeskim Cie-
szynie, Maria Jarnot. – Cieszę się, 
że potrafi liście w tych czasach kwa-
rantanny nauczyć się do matury, 
że potrafi liście nagle, niespodzie-
wanie, zreorganizować swoje życie 
i odpowiedzialnie się przygotować. 

Myślę, że to była dobra szkoła życia, 
bo takie rzeczy częściej mogą się 
zdarzać – dodała wychowawczyni 
klasy, Barbara Pieczka, wyrażając 
nadzieję, że w ciągu czterech lat 
spędzonych w gimnazjum jej pod-
opieczni znaleźli w swojej klasie 
przyjaciół na całe życie.

Z klasy IVC do matury podeszło 
wszystkich 28 uczniów. 12 z nich 
zdało z wyróżnieniem. Jednym z 
nich był Andrzej Pribula. – Jestem 
bardzo zadowolony z takiego wy-
niku. Nie liczyłem na wyróżnienie 
– przyznał w rozmowie z „Głosem”. 
Oprócz świadectwa maturalnego 
odebrał wczoraj również Kartę Po-
laka z rąk konsul generalnej RP w 
Ostrawie, Izabelli Wołłejko-Chwa-
stowicz. Jak przyznał, o decyzji 
wnioskowania o Kartę przesądzi-
ły powody patriotyczne, korzenie 
rodzinne. – Kartę mają również 
moi koledzy, ale przede wszyst-
kim chciałem ją mieć dlatego, że 
czuję się Polakiem – zaznaczył. Z 
kolei Dominikę Gociek i Mateusza 
Ćmiela do starania się o dokument 
„z orzełkiem” popchnęły bardziej 

praktyczne względy. Oboje wybie-
rają się na studia do Polski. – W 
tym roku potrzebna jest Karta Po-
laka, żeby móc studiować w Polsce 
na zasadach stypendialnych. Po-
nieważ wybrałam studia na AWF 
w Katowicach, więc na pewno się 
przyda – stwierdziła Dominika.

W sumie Kartę Polaka odebrało 
wczoraj 12 świeżych absolwentów 
Polskiego Gimnazjum. Mniej wię-
cej tyle samo Kart zostanie jeszcze 
wręczonych uczniom pozostałych 
dwóch klas czwartych. 

– Mam nadzieję, że matura z ję-
zyka polskiego nie była ostatnim 
elementem waszego kontaktu z ję-
zykiem polskim. Chciałabym pod-
kreślić, że Karta Polaka przynosi 
z sobą korzyści, ale i obowiązek, 
bo z tej karty trzeba być dumnym. 
Dumnym, że się jest Polakiem, że 
się mówi po polsku. Moim życze-
niem jest, byście nigdy nie zapo-
mnieli języka polskiego i tak jak 
płynnie na maturze się nim posłu-
giwaliście, żebyście również tym 
językiem mówili do swoich dzieci 
– powiedziała konsul generalna. 

• Ze względów sanitarnych świadectwa maturalne rozdawano wczoraj w dwóch grupach. Na zdjęciu grupa uczniów, którzy 
odebrali również Kartę Polaka z rąk konsul generalnej RP Izabelli Wołłejko-Chwastowicz. Fot. BEATA SCHÖNWALD
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WIKTORIA 1920 (7)

29 maja-4 czerwca
Od 29 maja do 1 czerwca trwa natarcie 1. Armii Konnej Siemiona Budionnego, którego celem jest przerwanie 
frontu polskiego. W dniach 1-2 czerwca na odcinku białoruskim oddziały polskie przechodzą do kontrofensywy. 
Sowieci rozpoczynają odwrót, czasem wręcz ucieczkę, unikając tym samym okrążenia. 

Polacy dochodzą w pościgu 
do górnej Berezyny i Auty, 
gdzie zatrzymuje ich rozkaz 

Naczelnego Wodza. Konieczność 
przerwania pościgu za Armią Czer-
woną wynika z niepowodzeń armii 
polskiej na Ukrainie. Polskie do-
wództwo zaczyna uprzedzać pod-
ległe jednostki, że dalsze wzmoc-
nienia frontu nie są możliwe. W 
kraju nastroje społeczne coraz 
gorsze; szaleje drożyna, trwa strajk 
warszawskich piekarzy. 

Stanisław Karpiński,
bankowiec, w dzienniku
Z pieniędzmi coraz gorzej. Za ga-
zetę płaci się już 2 marki. Rozwija 
się coraz bardziej handel obcymi 
pieniędzmi. Powstaje coraz wię-
cej banków spod ciemnej gwiazdy. 
„Jesteś w biedzie – załóż bank” 
– tak się mówi i tak się robi. Jako 
prezes związku banków (jestem 
nim dopiero trzeci miesiąc), prze-
ciwdziałam tej chorobie, jednak-
że nieskutecznie, gdyż Minister-
stwo udziela koncesji bez żadnych 
trudności. Z powodu braku mąki 
i cukru zamykają się cukiernie i 
ustępują swoje lokale bankom za 
wielkie pieniądze. 

Przybył Roman Dmowski. Może 
oddziała na lepszą w kraju polity-
kę. Z frontu nadchodzą niepokoją-
ce wieści.

Warszawa, 29 maja 1920
Stanisław Karpiński, 

„Pamiętnik dziesięciolecia 1915-1924”, 
Warszawa 1931

Z informacji w »Gońcu 
Częstochowskim«
Wczorajsze pełne posiedzenie 
Rady Narodowej powzięło nastę-
pującą rezolucję: „W chwili naj-
gorszych katuszy i największego 
niebezpieczeństwa dla polskiej 
ludności w Zagłębiu Śląskim, 
zwraca się pełna Rada Księstwa 
Cieszyńskiego z wezwaniem do ca-
łego narodu polskiego, do rządu, 
do Naczelnika Państwa, aby oczy 
swoje zwrócili ku zachodowi, gdzie 
najciężej zagrożony jest prastary, 
polski szczep Śląska, wyrzucany 
masowo ze swoich siedzib, mę-
czony przez żandarmów czeskich 
i żołnierzy potworzonej bojówki 
czeskiej. Walczy mężnie, ale pozba-
wiony jest pomocy, w jaką obfi tuje 
jego czeski przeciwnik. Tej pomocy 
dla polskiego Śląska, odpowiada-
jącej sile i powadze polskiej w tej 
dziejowej godzinie, domaga się sta-
nowczo Rada Narodowa”. 

Cieszyn, 29 maja 1920 
„Śląsk Cieszyński wzywa pomocy”, 

„Goniec Częstochowski” nr 121/1920

Z oświadczenia 
żydowskich radnych 
Wilna
My, niżej podpisani, zwracamy 
uwagę Rady Miejskiej na następu-
jące fakty: 27 i 28 bieżącego miesią-
ca napadli znów żołnierze polscy 

kilkakrotnie na Żydów na ulicy Ste-
fańskiej, około hali miejskiej i  na 
przylegających ulicach, bili ich, 
obcinali brody, drwili i niektórych 
ograbili. Widzimy się zmuszonymi 
zwrócić się do Rady Miejskiej z na-
stępującym zapytaniem. Od czasu 
zajęcia Wilna przez władze polskie 
zdarzają się wypadki podobne nie 
po raz pierwszy i powtarzają się 
podczas prawie każdej translokacji 
oddziałów wojskowych w Wilnie i 
wszelkie nasze zabiegi przed wła-
dzami prowadzą tylko do czasowe-
go uspokojenia. Zapytujemy Radę 
Miejską, co zamierza ona uczynić, 
by raz na zawsze położyć kres po-
dobnym zdarzeniom i  by obronić 
elementarne prawa dobrej połowy 
obywateli wileńskich.

Wilno, 29 maja 1920
Jarosław Wołkonowski, „Miasto pol-
sko-żydowskie”, „Karta” nr 34, 2002

Mjr Tadeusz Kutrzeba,
szef sztabu 3. Armii WP
Na Ukrainie ukończyliśmy opera-
cje ofensywne, a armie nasze szy-
kowały się do dalszych działań, w 
zasadzie obronnych, które miały 
się rozwinąć na specjalny rozkaz 
z chwilą, gdy się ujawni atak nie-
przyjacielski w większym stylu. 
Termin tego ataku wydawał się do-
syć daleki, gdyż armie sowieckie, 
które tam operowały, były silnie 
przez nas rozbite, więc wymagały 
uzupełnień i reorganizacji. (...) 

W  od par ciu Bu dion ne go nie wi-
dzia no trud no ści. Więc sy tu a cję 
na Ukra i nie uwa ża no za spo koj ną, 
a  si ły prze zna czo ne do obro ny za 
wy star czające. 

W  mar szu znad Do nu na front 
pol ski do tar ła wre szcie ar mia Bu-
dion ne go 28 ma ja, w re jon na po łu-
dnie od Bia łej Cer kwi. (...) 29 ma ja 
był pierw szym dniem bi twy kon-
ni cy Bu dion ne go z  obro ną pol ską, 
bi twy, która (…) za koń czy ła się nie-
po wo dze niem So wie tów. (...) Ra-
dość z ra cji odbi cia ata ków Bu dion-
ne go by ła w szta bie fron tu du ża. 2 
czerwca zakończyły się, zwycięsko 
dla Polaków, kilkudniowe walki ar-
mii konnej Budionnego, starającej 
się przerwać przez front polski w 
kierunku na Koziatyn. Budionny 
mocno nadszarpnięty, ale jeszcze 
nie pobity, wycofał się z bitwy i 
odpoczywał. (…) Na bra no otu chy 
i wia ry, a mo że na wet – tak mi się 
zda je – za czę to lek ce wa żyć nie-
przy ja cie la. 
Tadeusz Kutrzeba, „Wyprawa Kijowska 

1920 roku”, Warszawa 1937

Z roz ka zu Na czel ne go 
Do wódz twa WP
Woj na z bol sze wi ka mi we szła obe-
cnie w sta dium de cy du ją ce. Wia-
do mo ści przy cho dzą ce z Ro sji 
świad czą o sza lo nym wy sił ku, ja ki 
rząd so wiec ki wło żył w prze ła ma-
nie fron tu pol skie go (...). Wal ki na 
pół noc nym fron cie są pro wa dzo ne 
si ła mi i  z  za wzię to ścią do tych czas 
u  bol sze wi ków na żad nym fron cie 

niespo ty ka ny mi. (...) Ata ki, pro wa-
dzo ne jed no cze śnie przez bol sze-
wi ków na Ukra i nie, nie ma ją dla 
nich tak za sa dni cze go zna cze nia, 
są pro wa dzo ne mniej szy mi si ła mi, 
nie mniej w ra zie po wo dze nia mo gą 
bar dzo ła two do pro wa dzić do zni-
szcze nia owo ców na szej ofen sy wy 
ukra iń skiej. (...) W  tym mo men cie 
mu szą wszy st kie woj ska zro zu-
mieć, że roz strzy ga ją się tu lo sy 
na szej Oj czy zny. Żoł nierz nie mo-
że li czyć na pod su wa nie dal szych 
re zerw i  nie mo że być zmę czo ny. 
Kil ka dni nad ludz kich choć by wy-
sił ków de cy du je tu taj o sta no wi sku 
i si le Pol ski.

31 ma ja 1920
Tadeusz Kutrzeba, „Wyprawa Kijowska 

1920 roku”, Warszawa 1937

Edvard Beneš,
czeski minister spraw 
zagranicznych, w telegramie 
do prezydenta Tomáša Masaryka
Z lordem (George’em) Curzonem 
ustalono, że państwa sprzymie-
rzone wytyczą nową linię, w przy-
bliżeniu przebiegającą po rzece Ol-
zie i zasadniczo przyznającą nam 
rację. W najbliższych trzech dniach 
zostanie to przedstawione w Pa-
ryżu przez rząd angielski. Gdyby 
decyzji tej nie można było zrealizo-
wać z powodu sprzeciwu Polaków, 
może dojść do tego, że król belgijski 
złoży propozycję arbitrażu.

Londyn, 1 czerwca 1920
Grzegorz Gąsior, „Stawianie granicy”, 

„Karta” nr 55, 2008

Ze sprawozdania 
z obrad Sejmu
Przystąpiono do sprawozdania 
komisji robót publicznych w spra-
wie dzwonnicy i soboru na placu 
Saskim w Warszawie. W imieniu 
większości komisji, która domaga 
się, by decyzję co do rozebrania 
soboru odroczyć na czas później-
szy, przemawiał poseł (Nikodem) 
Hryckiewicz: „W chwili, gdy wszę-
dzie mówi się o odbudowie kraju, 
rozlega się okrzyk: »burzyć«. Nie 
skończyliśmy jeszcze mostu Po-
niatowskiego, tak niezbędnego dla 
życia Warszawy. Warszawa dusi się 
wskutek braku mieszkań, a chce-
my przystąpić do burzenia sobo-
ru. Ileż to nas będzie kosztowało? 
(...) Podnieść należy, że sobór jest 
powszechnie znany na Zachodzie 
jako bądź co bądź dzieło sztuki. (...) 
I w Wiedniu, i w Rzymie nazwano 
by nas wandalami. (...) Jeżeli Mo-
skale postawili ten sobór na złość 
nam, to my przeróbmy go na wła-
sny użytek. (...) Półtora wieku nie-
woli było największym zgrzytem 

w dziejach naszych (...), takim sa-
mym zgrzytem na planie Warsza-
wy jest sobór. Ale tak samo jak nie 
potrafi my usunąć z przeszłości na-
szej smutnej karty dziejowej, choć-
byśmy ten sobór rozwalili, wspo-
mnienie o nim pozostanie. My 
powinniśmy raczej dążyć do tego, 
żeby wspomnienie tej smutnej 
przeszłości nie zagasło w naszych 
przyszłych pokoleniach”.

Warszawa, 1 czerwca 1920
„Kurier Poranny” nr 148/1920

Z informacji w »Kurierze 
Warszawskim«
W Sali Teatru Ludowego (…) odbył 
się wiec publiczny, zwołany przez 
Ligę Antybolszewicką w sprawie 
strajku piekarzy. Salę wypełniły 
tłumy. (…) Wyjaśnili zebranym 
szkodliwość strajków, wywołu-
jących drożyznę i pomagających 
wrogim zamierzeniom bolszewic-
ko-niemieckim. Ze strony pieka-
rzy przemawiał przedstawiciel 
Narodowego Związku Robotni-
czego, uzasadniając, że strajk jest 
ostateczną bronią robotników, 
którzy woleliby domagać się nie-
zbędnych reform w państwie, a 
przede wszystkim zakazu wywo-
zu żywności z kraju za granicę i 
zabronienia przywozu do kraju 
towarów luksusowych oraz po-
lepszenia warunków aprowizacyj-
nych. Stolarz Łabacz, nawołując 
społeczeństwo do zgody, zwracał 
uwagę, że strajk obecny wychodzi 
z pożytkiem jedynie piekarniom 
żydowskim, które, nie strajkując, 
sprzedają chleb po paskarskich ce-
nach. (…) 

Wiec stwierdza, że wybuchające 
ustawicznie strajki są powodowane 
zbrodniczą agitacją, mającą na celu, 
przez zniszczenie polskich źródeł 
wytwórczości i podtrzymanie na-
stroju rewolucyjnego, burzącego 
jedność narodową, przygotować 
grunt pod opanowanie kraju pod 
względem gospodarczym i politycz-
nym przez bolszewików i Żydów. 

Warszawa, 3 czerwca 1920
„Kurier Warszawski” nr 153/1920

Z informacji 
w »Kurierze Lwowskim«
Wczoraj w południe rozeszły się 
pogłoski, że minister aprowizacji 
(Stanisław) Śliwiński zgłosi na-
tychmiast dymisję i że może to 
pociągnąć dymisję całego gabine-
tu, ponieważ prezydent ministrów 
(Leopold) Skulski solidaryzuje się 
z polityką ministra Śliwińskiego. 
Pogłoski wywołane zostały wyni-
kiem głosowania w komisji aprowi-
zacyjnej nad zasadą o sekwestrze 
ziemiopłodów. (…) 

Wczoraj wieczorem odbyło się 
wspólne posiedzenie prezydium 
sejmowego klubu PSL z radą na-
czelną stronnictwa. Wszyscy mów-
cy dotychczasowi wypowiadają się 
za rekonstrukcją gabinetu w du-
chu centrowo-lewicowym. Panuje 
przekonanie, że gdyby doszło do 
kompromisu pomiędzy PPS a PSL, 
to zarówno jedni, jak i drudzy po-
czynią ustępstwa, więc socjaliści 
z sekwestru, a ludowcy z wolnego 
handlu.

Lwów, 4 czerwca 1920
„Przesilenie gabinetowe trwa”, 
„Kurier Lwowski” nr 137/1920

R E P O R TA Ż H I S T O R I A

● Warszawa, 1920. Kolejka po chleb. 
Fot. Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie/Ośrodek KARTA

Ludzie myślą, że znają polski
Polonistyka w Ołomuńcu nie jest tak popularna wśród Zaolziaków, jak ta ostrawska. Pomimo 
to absolwenci Polskiego Gimnazjum w Czeskim Cieszynie zgłaszają się niemal co roku na 
studia języka polskiego w tym mieście. Zdaniem doc. Ivany Dobrotowej, szefowej sekcji 
polonistycznej na Uniwersytecie Palackiego, mogłoby ich być więcej.

Beata Schönwald

Siedziba ołomunieckiej polo-
nistyki wchodzącej w skład 
katedry slawistyki mieści 

się w historycznym budynku przy 
ulicy Křižkovskiego 10. W tym 
samym, co dziekanat Wydziału 
Filozofi cznego, a także katedry 
anglistyki i amerykanistyki, bohe-
mistyki, germanistyki i romani-
styki. Na drugim piętrze, które 
zajmują slawiści, jestem umówio-
na z Ivaną Dobrotową. Do jej biura 
niczym kierunkowskazy prowadzą 
mnie biało-czerwone afi sze wyda-
ne w związku z obchodzonym trzy 
lata temu 70-leciem ołomunieckiej 
polonistyki. Na pierwszym widnie-
ją spisane drobnym maczkiem na-
zwiska absolwentów, na drugim o 
wiele większą czcionką wykładow-
ców i lektorów, trzeci zaś zawiera 
szczegółowy przegląd wszystkich 
ważniejszych wydarzeń w dziejach 
studiów fi lologii polskiej tej uczel-
ni.

Popyt większy od podaży
– Mamy otwarte trzy programy li-
cencjackie – jedno i dwukierunko-
wy program fi lologii polskiej oraz 
język polski w praktyce gospodar-
czej. Filologię polską oraz język 
polski dla tłumaczy można później 
studiować również w programach 
magisterskich. Nie mamy nato-
miast specjalizacji nauczycielskiej. 
Prowadzimy co prawda zajęcia z 
dydaktyki języka polskiego, ale są 
to zajęcia płatne – przybliża kie-
rowniczka sekcji polonistycznej. 
Dla doktorantów ciekawą ofertę 
stanowi porównawcza fi lologia 
słowiańska. Jak zaznacza moja 
rozmówczyni, korzystają z niej 
głównie studenci z Polski, a także 

z Ukrainy. Czesi – w minimalnym 
stopniu. 

Chociaż nie chodzi o zbyt wy-
raźny trend, to na kierunkach 
licencjackich i magisterskich za-
uważalny jest lekki spadek liczby 
studentów. Aby zapełnić grupę, to 
jednak wystarczy. – Zaskakuje nas, 
że studia polonistyczne nie cieszą 
się aż takim powodzeniem. Myślę, 
że wynika to stąd, że w naszym 
społeczeństwie wciąż jeszcze po-
kutuje stereotypowe przekonanie, 
że języka polskiego nie trzeba się 
uczyć, bo i tak każdy go rozumie. 
Nic bardziej mylnego. Aby używać 
języka w kontaktach zawodowych, 
potrzebne jest solidne przygoto-
wanie. Poza tym, jak wiemy, Pol-
ska jest czwartym największym 
partnerem handlowym Republiki 
Czeskiej. Od 20 lat pracuję jako tłu-
macz sądowy i doskonale wiem, ile 
kontaktów handlowych i innych 
łączy nas z Polską – przekonuje 
Dobrotowa, dodając, że ludzie czę-
sto nie zdają sobie sprawy z tego, 
że studia polonistyczne mogą im 
zapewnić całkiem solidne utrzy-
manie. – Nieustannie zwracają 
się do nas fi rmy, które poszukują 
fachowców władających językiem 
polskim i orientujących się w spra-
wach handlowych. My takie osoby 
wypuszczamy na rynek. Jak się 
jednak okazuje, w niedostatecz-
nym stopniu, bo popyt fi rm wciąż 
przewyższa nasze możliwości w 
tym zakresie. Masa jest też ofert 
tłumaczeniowych – zaznacza. 

Mają różne powody
Być może na polonistykę ludzie 
nie garną się drzwiami i oknami, 
nadal jednak nie brakuje tych, któ-
rzy mają swoje powody, by uczyć 
się języka kilkudziesięciomilio-

nowego sąsiada. – Część osób ma 
polskie korzenie. Mama przypro-
wadziła się z Polski, ojciec jest Po-
lakiem, w związku z czym w tych 
domach jest naturalny kontakt z 
językiem polskim. Zdarza się, że 
chodzi o osobistą fascynację Pol-
ską albo rekomendację rodzeń-
stwa czy kolegi. Zapisują się też do 
nas osoby z Zaolzia, chociaż mniej 
niż można by się spodziewać. Być 
może jednym z powodów jest to, 
że my uczymy języka polskiego 
jako języka obcego. Dla osoby, 
która zdawała maturę z języka 
polskiego i literatury, może się to 
wydawać mało atrakcyjne – przy-
puszcza szefowa ołomunieckiej 
polonistyki. Jak przyznaje, sama 
zalicza się do tej pierwszej grupy. 
Dzięki dziadkom, którzy pocho-
dzili z Polski, ma polskie korzenie. 
Uczęszczała jednak do czeskiego 
gimnazjum, a na studia języka 

polskiego zgłosiła się w parze z ję-
zykiem rosyjskim.

Kierunek współpracy: 
Polska
Dzięki transgranicznym projektom 
oraz współpracy z wyższymi uczel-
niami w Polsce ołomuniecka po-
lonistyka nie jest samotną wyspą 
na morawskim morzu. Niedawno 
zakończyła realizację trzech du-
żych projektów z Uniwersytetem 
Opolskim i Państwową Wyższą 
Szkołą Zawodową w Raciborzu. 
Obecnie z kolei współpracuje z 
Uniwersytetem Wrocławskim na 
fl agowym projekcie Ministerstwa 
Rozwoju Regionalnego pn. „Zwięk-
szanie kompetencji językowych 
przyszłych absolwentów na tran-
sgranicznym rynku pracy”, który 
ma na celu nauczenie mieszkań-
ców regionów przygranicznych 
podstaw języka sąsiada. – Nasza 
rola polega na tym, że my piszemy 
podręczniki języka polskiego dla 
Czechów, a nasz partner podręcz-
niki języka czeskiego dla Polaków 
– precyzuje Dobrotowa. Dużym 

przedsięwzięciem promującym 
studia polonistyczne w Czechach 
był natomiast ubiegłoroczny Kon-
gres Czeskich Studiów Poloni-
stycznych. Jednym z jego ośmiu 
współpracujących partnerów było 
notabene czeskocieszyńskie Cen-
trum Pedagogiczne dla Polskiego 
Szkolnictwa Narodowościowego. 

Możliwości włączenia się w po-
dobne polsko-czeskie przedsię-
wzięcia mają również sami studen-
ci. Niedawno np. realizowali projekt 
o charakterze turystycznym, two-
rząc interaktywną mapę tras tury-
stycznych z opisami w trzech języ-
kach. Jednak tym, co najwięcej daje 
podczas studiów języka, jest wyjazd 
do kraju, gdzie jest używany na co 
dzień. – Nasi studenci spędzają 
na polskich uczelniach semestr, a 
czasem nawet zostają na dłużej. W 
międzyczasie znajdują tam pracę, a 
przy tym studiują. Zyskują doświad-
czenia, które w przyszłości będą już 
tylko owocowały – podsumowuje 
kierowniczka sekcji polonistycznej 
na Uniwersytecie Palackiego w Oło-
muńcu. 

Jolanta Branna, 
Bystrzyca:
Mam za sobą dwa semestry poloni-
styki na Wydziale Filozofi cznym uni-
wersytetu w Ołomuńcu. Ołomuniec 
to miasto studenckie, co było jednym 
z powodów, dlaczego postanowiłam 
pójść na studia właśnie tam. Poza 
tym chciałam pogłębić moją wiedzę 
na temat języka polskiego z punktu 
widzenia lingwistyki. Język polski 
jest moim językiem ojczystym, co 
wyszło mi na korzyść w odróżnieniu 
do innych studentów, którzy muszą 
opanować go od podstaw. Studia po-
lonistyczne na tym wydziale są przy-
jemnością, o czym świadczy panująca 
tam rodzinna atmosfera. Wyjątkiem 
nie jest ani okres sesji w tej niełatwej 
aktualnej sytuacji.

Ołomuniecka polonistyka 
na osi czasu
1947 – od września rozpoczynają 
się zajęcia z języka polskiego w 
ramach seminarium fi lologii sło-
wiańskiej, pierwszym lektorem 
języka polskiego jest Józef Niemiec 
z Orłowej

1948 – powstaje międzywydziałowy 
Instytut Filologii Słowiańskiej, któ-
ry ma odpowiadać m.in. za przy-
gotowanie nauczycieli do pracy w 
polskich szkołach na Zaolziu

1953 – zadanie kształcenia polskich 
nauczycieli dla Zaolzia przejmuje 
nowo utworzona Wyższa Szkoła 
Pedagogiczna

1966 – polonistykę studiuje najwięk-
sza do tej pory liczba studentów

1970 – stopniowe wygaszanie po-
lonistyki w Ołomuńcu, całkowicie 
zostaje zlikwidowane studium na-
uczycielskie języka polskiego

1975 – w ramach Katedry Bohemi-
styki i Slawistyki powstaje Cen-
trum Polonistyczne

1990 – kierownictwo polonistyki 
przejmuje Jiří Damborský usunięty 
w czasie normalizacji

2003 – zostaje wprowadzony dwu-
stopniowy system kształcenia 
obejmujący trzyletnie studia licen-
cjackie i dwuletnie magisterskie

2007 – uruchomiony zostaje nowy 
program licencjacki: polonistyka 
w sferze prawno-gospodarczej i 
turystycznej

2016 – uruchomiony zostaje nowy 
program magisterski: polonistyka 
dla tłumaczy● Doc. Ivana Dobrotowa szefuje ołomu-

nieckiej polonistyce od ośmiu lat.

● Sekcja polonistyki wchodzi w skład 
katedry slawistyki, której siedziba mieści 
się przy ul. Křižkovskiego 10. 
Zdjęcia: BEATA SCHÖNWALD
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Michoł

NA POSIÓNKU PISANE /25/

Przi potóczku

Joanna Jurgała-Jureczka 

SŁOWA Z KAPELUSZA /142/

Nietuzinkowi
Stanisław Wyspiański zdenerwował się 

ogromnie na wieść o tym, że Sienkie-
wicz chce napisać o Hektorze. I to, jak chce 
napisać! O tym, kogo kochał, komu i czemu 
służył. Z wyeksponowaniem miłości. List 
Wyspiańskiego na ten temat nie pozostawia 
złudzeń. Jego zdaniem, Hektor mógł stracić 
głowę dla ojczyzny, dla syna, ale nigdy, prze-
nigdy – dla kobiety. 

– On miał wodzić oczami za Heleną, któ-
ra w jego oczach stała bardzo nisko?! Wtedy, 
gdy ktoś zapragnął kobiety, zdobywał ją i 
brał przemocą, a potem zamykał u siebie tę 
zdobycz, ale nigdy jej czarowi nie ulegał. 

I jeszcze dodał:
– Miłość dla kobiety nie jest jedynym mo-

torem działań męskiej duszy.
Czym zatem jest? Czym żyją mężczyźni, 

zwłaszcza tacy, których zapamiętała historia?

•••

Nie zgodzę się z Wyspiańskim. Helena i jej 
uroda na pewno miała coś do powiedzenia. I 
nie tylko ona. Krasiński podobno, jak orygi-
nalnie ujęła to Zapolska, rozkochiwał w so-
bie panie, a one więdły przez niego. Potem 
liczył ich zmarszczki, a miłość była moto-
rem i podnietą. Dzięki niej pisał, tworzył. I 
dzięki niej żył. One zaś z miłości umierały.

Od razu uprzedzam zarzut o stronniczość. 
Oczywiście, że mężczyźni też umierali z mi-
łości. I z miłości cierpieli. Na przykład Wer-
ter, ale mam wrażenie, że umierał teatralnie. 
Jego naśladowcy uważali, że wypada strze-
lić sobie w łeb, a najlepiej miłosne cierpienia 
wcześniej opisać.

•••
Rok 1905 przyniósł nastroje rewolucyjne. 
Wojciech Kossak namalował „Krwawą nie-
dzielę” – wielki obraz, który zrobił furorę 
za granicą. Więc zbierał skrzętnie wszyst-
kie prasowe wycinki na ten temat i wysłał 
do brata, do Lwowa. Lwowska prasa, za jego 
przyczyną, „wyrżnęła panegiryk”. Wojciech 

zachwycony doniósł żonie o swoim sukce-
sie. Sukcesem żył. Żył nim do tego stopnia, 
że nie znał miary.

Henryk Sienkiewicz dostał depeszę z 
wiadomością, że przyznano mu Nagrodę 
Nobla. Tego dnia na kolacji był też Kossak. 
Pochwalił się, że jego „Krwawą niedzielę” 
chcą kupić za dużo większe pieniądze (inna 
rzecz, że ostatecznie nie kupili) i cieszył się 
ogromnie, kiedy wypito także za jego zdro-
wie. W liście do żony napisał, że honorowa-
no dwóch wielkich tryumfatorów. Co więcej, 
wyjął z kieszeni angielskie wycinki prasowe 
(na wszelki wypadek nosił je zawsze przy so-
bie) i dał Sienkiewiczowi do tłumaczenia. A 
ten na głos wszystkim tłumaczył. 

Nie znaczy to jednak, że autor „Potopu” 
nie kochał smaku sukcesu. Kochał. Zatrzy-
mał go kiedyś w Zakopanem jego dawny 
uczeń, chcąc się wylewnie przywitać. A tym-
czasem Sienkiewicz był nieuprzejmy, wręcz 

oschły. Nie lubił, kiedy mu przypominano, 
że nie zawsze był „tym” Sienkiewiczem. Kie-
dyś bowiem był zwyczajnym korepetytorem.

•••
Syn Adama Mickiewicza podejmował w Pa-
ryżu Władysława Rodakowskiego. Ten czcią 
otaczał wieszcza i ze wzruszeniem szedł na 
spotkanie. W mieszkaniu było brudno, ster-
ta nieumytych naczyń i ani śladu tego, czego 
się spodziewał.

Liczył, że nietuzinkowi ludzie zostawiają 
po sobie nimb cudowności. A tymczasem 
syn wieszcza podobno wziął lepiącą się 
szklankę, wytarł ją chustką do nosa i nalał 
do niej herbaty. Rodakowski ze wstrętem 
wypił. I nie zapomniał tej chwili.

Oczywiście, piszę to pół żartem. I pół 
żartem wyliczam, czym żyją mężczyźni, 
zwłaszcza niezwyczajni. Ilekroć zajmuję się 
biografią artysty, znajduję wiele cech god-
nych podziwu. Ale często wśród pozosta-
wionych pamiątek, listów i dokumentów 
znajduję też coś, co jest jak brudna szklanka 
wytarta chustką do nosa. 

Krzysztof Łęcki

pre-teksty i kon-teksty /118/

Skrucha tyranii?
Wiele się ostatnio pisze o tyranii. Jeśli 

dobrze oceniam, to przez długi czas 
najbardziej popularnym dziełem z tyra-
nią w tytule była książka Allana Bullocka 
„Hitler – studium tyranii”. Na marginesie: 
autor przedmowy do jej polskiego wydania 
powątpiewał, czy opresyjny system III Rze-
szy nazwać można tyranią, czy może jednak 
faszystowską, totalitarną dyktaturą. Mniej-
sza o to. Zajmijmy się współczesnością.

I
Otóż dzisiaj – jak łatwo zauważyć, z lewa i 
prawa – szermuje się „argumentum ad Hi-
tlerum”, na okładkach pism czy w interne-
towych memach pełno jest współczesnych, 
symbolicznych odniesień do wizerunku 
Führera. A tyrania? Pewien tygodnik do-
łączył nawet do jednego z numerów bro-
szurkę „O tyranii” Timothy Snydera. Nie-
mniej są różne rodzaje tyranii – i wiedzę 
także o nich znaleźć można w książkach. 
Mam tu na uwadze chociażby dwie pozycje: 
„Tyranię komunałów” Jonaha Goldberga 
(wrócę do niej przy innej okazji) i Pascala 
Brucknera „Tyranię skruchy” z podtytu-
łem „Rozważania na 
temat samobiczowania 
zachodu” (PIW, Warsza-
wa 2019), uhonorowaną 
we Francji nagrodą Prix 
Montaigne. W tej ostat-
niej, świetnie napisanej 
książce, czytelnik znaj-
dzie – obok wielu te-
matów/problemów wy-
magających na pewno 
najpierw zrozumienia, 
a dopiero potem po-
ważnej dyskusji – także 
zestaw faktów, których 
poznanie może wprawić 
go w niemałe zdumienie. Ot, chociażby to, 
że modne dzisiaj pojęcie islamofobii (któ-
ra miała być odpowiednikiem ksenofobii) 
ukuto w latach 70. XX wieku i najpierw wy-
korzystano „przeciw amerykańskiej femini-
stce Kate Millet – jej wina polegała na tym, 
że wzywała kobiety irańskie, by zrzuciły 
czador – a następnie w latach 90. przeciwko 
angielsko-indyjskiemu pisarzowi Salmano-
wi Rushdiemu, który opublikował »Szatań-
skie wersety«. Była to umiejętna operacja, 
gdyż w praktyce czyniła z islamu temat, 
którego nie można było podejmować pod 
zarzutem rasizmu” (s. 57). 

II
Oczywiście dzisiaj książka Brucknera zacie-
kawić może zwłaszcza w kontekście prote-
stów „black lives matter”, które rozlały się 
na niemal cały zachodni świat. Czy może 
ona pomóc w zrozumieniu dlaczego akurat 
śmierć czarnoskórego George’a Floyda zdo-
łała wzniecić aż tak wielki rezonans i wy-
wołać tak bardzo gwałtowne reakcje? O ma-
sowych protestach przeciw przemocy nie 
wspominając? Zapraszam do lektury. Piotr 
Sztompka w dopiero co wydanym „Słowni-
ku pojęć socjologicznych” (Znak, Kraków 
2020) znalazł miejsce dla zjawiska, które 
określa się jako „panika moralna”. Pojęcie to 
wprowadzone przez Kennetha Thompsona 
„oznacza gorące masowe dyskusje, spory, a 
także wybuchy zachowań zbiorowych czy 
nawet organizowanie się ruchów społecz-
nych jako reakcji na bulwersujące opinię 
społeczną zdarzenie zazwyczaj jednostko-
we i wyjątkowe. Oburzenie społeczne roz-
wija się lawinowo wzmacniane plotkami, 
stereotypami i przesądami. Po osiągnięciu 
punktu kulminacyjnego dość szybko wy-
gasa, a zdarzenie inicjujące panikę idzie 

w zapomnienie” (s. 216). Czy w przypadku 
„black lives matter” mamy do czynienia ze 
zjawiskiem „paniki moralnej”? Tyle że z za-
strzeżeniem, że nie samo zdarzenie – ofiar 
zabójstw, które kończyły życie w na pewno 
nie mniej dramatycznych sytuacjach jest 
wszak znacznie więcej. Czyż to nie wła-
śnie globalny wymiar publicznej reakcji na 
śmierć Floyda zdawać się musi czymś wy-
jątkowym? No cóż, demokrata Joe Biden 
oświadczył publicznie, że chce wierzyć, iż 
z żałoby po śmierci George’a Floyda popły-
nie zmiana świata. Biden nie powiedział co 
prawda o kierunku zmian, w jakim pójdzie 
świat, ale można się domyślać, że chodziło 
mu świat równości, wolności i braterstwa. 
Optymizm Bidena wynika pewnie z prze-
konania, że oglądane na ekranach nie tylko 
spokojne, ale i gwałtowne protesty „black 
lives matter”, kryją za sobą coś dobrego, 
tyle że to, co dobre, widoczne będzie dla 
wszystkich dopiero za jakiś czas. No cóż, to 
stare przekonanie wszelkiej maści rewolu-
cjonistów: nie da się zrobić jajecznicy nie 
tłukąc jaj. Tyle że jeśli zrezygnować z języka 
kuchennej metafory, to sprawa nie wygląda 

już tak dobrze.

III 
Francuskiego filozofa 
Alaina Finkielkrauta lu-
bię czytać, od kiedy się-
gnąłem po jego pierwszy 
przetłumaczony na ję-
zyk polski esej – „Poraż-
ka myślenia” (Warszawa 
1992, seria „Adam Mich-
nik poleca!”). Z Finkiel-
krautem można (a cza-
sami nawet trzeba) się 
nie zgadzać, ale zawsze 
warto poznać jego sta-

nowisko w jakiejś sprawie. Zwłaszcza bul-
wersującej. Otóż, „black lives matter” jest 
dla Finkielkrauta sytuacją, w której – (za 
portalem Gazetaprawna.pl) – uzasadnione 
emocje po zabójstwie Floyda zamieniły się 
w szaleństwo. Rozumie on Amerykanów, 
którzy „spontanicznie wyszli na ulice, aby 
wyrazić obrzydzenie, wstyd i gniew”. Ale 
jednocześnie zadaje sobie Finkielkraut py-
tanie: „Czy całą prawdę o Ameryce można 
wydedukować z tego obrazu?” – wyliczając, 
że to biali częściej stają się ofiarami prze-
mocy niż czarnoskórzy mieszkańcy USA. 
Filozof antyrasizm nazywa „»komunizmem 
XXI wieku«, który oskarża cywilizację Za-
chodu o całe zło świata: niewolnictwo, ko-
lonializm, seksizm i homofobię”. I dalej po-
wiada Finkielkraut: „Antyrasizm nie jest już 
obroną godności ludzkiej, ale nową ideolo-
gią, wizją świata, w której nie ma ani handlu 
niewolnikami, ani arabsko-muzułmańskie-
go antysemityzmu, obecnego wśród części 
czarnej społeczności amerykańskiej, ani 
demonstracji chińskich i wietnamskich w 
Paryżu przeciwko obelgom i napadom ze 
strony czarnoskórych czy imigranckich 
środowisk. Tak rozumiany antyrasizm »jest 
najbardziej przerażającą i groteskową pato-
logią naszych czasów« – mówi Finkielkraut, 
wskazując, że ideologia ta domaga się »wy-
mazania« obecności białych, których cy-
wilizacja jest kwestionowana i oskarżana 
o całe zło świata”. Cóż, jak wspomniałem, 
można się z Finkielkrautem nie zgadzać, 
ale wtedy warto może wziąć pod uwagę taki 
rodzaj z nim dyskusji, w której na argument 
odpowiada się argumentem, a nie górnolot-
nym hasłem, którego wygłoszenie w takim 
kontekście staje się niesłychanie tanie. To 
pewnie dla wielu trudna opcja, ale wierzę, 
że wciąż jeszcze możliwa.  

OD CIESZYNA DO BOGUMINA /21/ – DĄBROWA

K.D. Kadłubiec

O jednej babie
Tak była jedna baba z chłopkym, 
jyny co z tego, ónej sie podoboł 
drugi. Tak nie wiedziała se swoji-
go chłopka pozbyć. Tak zaszła tam 
ku sómsiadce i prawi: „Wy, mie sie 
tam podobo tyn. Co z tym zrobić?”. 
– „Jo nie wiym, ale tóż worz mu 
pieczóne kury, a ón przestanie wi-
dzieć. A jak przestanie widzieć, to 
se go potym uż zbawisz”. Nó i do-
bre.

No ale cóż. Ta sómsiada zaś to 
tymu chłopu powiedziała, że ta mo 
taki plan. Dobre.

Ta mu piykła ty kurzynta, a tyn 
frygoł. Potym jak uż mioł tego 
dość, tak prawi: „Ty, babeczko, jo ci 
jakosi słabo widzym”. A óna prawi: 
„Ej, to uż zabiyro”. A tak mu esz-
cze przidowała, a chłop jod, a jod. 
Potym już jedyn roz prawi: „Ty, 
babeczko, jo ci uż nic nie widzym”. 
– „Ej, tak już poskutkowało”. A pra-
wi: „Wiysz co, chłopeczku, pódźmy 
na szpacyr”. 

A zasła ś nim nad rzyke, rozegna-
ła sie, a chciała go wciść do wody, a 
ón sie ji umknół, a óna tam wpadła. 
A woło: „Chłopeczku, ratuj mie”. 
– „Ale babeczko, dyć jo nic nie wi-
dzym”. I tak sie baby pozbył.

Opowiadał Józef Surówka

O ciekawych dziołchach
Szły na świnie klupać we Wilije po 
wieczerzi. Kiela razy tam zachorka-
ła, tóż dycki do tego roku sie wydo 
abo cosi.

Nó, tak moja siostra sie też z 
koleżankóm umówiły. Ale na nie-
szczynści jo to słyszoł. Byłech już 
oto kawalyr, siedymnost roków 

stary, prowda, tak mówiym tymu 
kolegowi: „Psiakrew, co by my jim 
tak wybaranili, aby jich tak porzón-
dnie wylynkać?”. Prawi: „Wiysz co? 
Gdyby my tak ty prosiynta z jedne-
go chlywka do drugigo puścili”. Bo 
my miyszkali w takim dómie, tam 
było tych kumorników moc, tak 
tam tych chlywków możne było z 
patnost. Bo każdy se z tych kumor-
ników jakigosi tego świnioka cho-
woł, nó tóż do próznego chlywka 
my go zagnali, do jinszygo. A co 
tam był tyn babuć, tak my se tam 
wlyźli.

Na łóny tam przidóm, klepie, my 
nic. Klepie po drugi. – „Ho, ho, ho”. 
Siostra prawi: „Widzisz, za trzi roki 
sie wydóm”. A ta prawi: „Poczkej, 
teraz jo bydym klepać”. Tóż klepie 
zaś, a tyn kolega zaś: „Ho, ho, ho, 
ho, ho”. Prawi: „Jej, to tak dłógo?”. 
A teraz prawi: „Tóż klepej jeszcze 
roz”. A jak zaklepała jeszcze roz, 
tak my dwiyrze odewrzili. To było 
hej. Ty nie wiedziały, kaj majóm 
uciekać.

Opowiadał Robert Popek

Jak se spowiadali
Też roz Francek a Zuzka se chcieli 
ożynić. A mieli strasznie moc grzy-
chów na sumiyniu. I tyn Francek 
prawi: „Wiysz co. Po co bydymy 
chodzić ku farorzowi ku spowiedzi, 
aby to kansi nie wyklepoł. Nejlep-
szy bydzie, jak my se sami wyspo-
wiadómy”. – „Dobrze. Ale jak se 
wyspowiadać, kaj to zrobić?”.

A mieli wtedy jeszcze ty ryncz-
ne żarna. Tyn rynczny młynek. A 
teraz se zaczli dłógo zbywać, gdo 
se mo piyrszy spowiadać. Francek 

prawi: „Wiysz co. Jo móm wiyncy 
grzychów”. A Zuzka prawi: „Jo jich 
móm możne wiyncy jak ty”. Tak 
sie zbywali dość dłógo, aż potym 
tyn Francek prawi: „Jo je chłop, tak 
muszym być móndrzejszy. Jo móm 
starszy rozum, wszystko móm po 
grómadzie, tak jo wlezym na tyn 
młynek, jako że to je spowiadalni-
ca, a ty se mi tu bydziesz spowia-
dać”. Nó dobre.

I tóż Zuzka se teraz spowiado: 
„Rozech była tam, rozech była tam. 
Tyn mi tam odepnół lajbik, nej-
przód jedyn knefel, potym drugi 
knefel, potym trzeci knefel”. – Nó a 
co dali, co dali? Mów, mów, mów!” 
– „Wiysz, jo móm tela tych grzy-
chów, że gdybych ci to chciała po-
wiedzieć, tak nie wiym, czybyś to 
wydyrżoł”. Se prawi: „Ty pierónie, 
gdybych nie siedzioł na tym świyn-
tym miejscu, tak bych cie urżnół w 
pysk, że byś hned kozła fikła”. A uż 
byli wypowiadani.
Opowiadał Szczepan Konkolski

Janek Celner
Możeście słyszeli, co dokazowoł za 
okupacyje Janek Celner. Ón był z 
Dziećmiorowic. Potym go powiesili 
w Mostach przi Jabónkowie. Sóm 
rzeczy dokozane, co ón wszystko 
zrobił. Wiela ludzióm pomóg.

Ón mioł w koszu ty pieczóntki 
ze zimioków narobióne a wszyst-
kim pomóg, co szli do wojska. 
Wiela ludzi dostoł z kóncyntraku!. 
Je wprost dokozane, że niejakóm 
Kołdrowóm z Dziećmiorowic, kie-
ro była w kóncyntraku, przijechoł 
jako wyrchni gestapowiec, samo-
lotym przijechoł a ónóm z tego 

kóncyntraku wycióngnół, bo była 
skozano na śmierć.

Prziszli po niego do chałupy, był 
przewleczóny za babe. Wiedzieli, że 
był w dómu. Gestapo wszystko ob-
stawiło, a ón im uciyk. I moc takich 
rzeczy zrobił. Na dobróm korzyść lu-
dzióm. Cosi podobnego jak Janosik. 
Tymu też było wypisane dziesiyńć 
tysiyncy marek za niego, gdo go chy-
ci. Aż go na kóniec powiesili. Pocho-
dził kónsek ody mie. Z Kónkolne. Jo 
też pochodzym z Kónkolne.
Opowiadał Szczepan Konkolski

Jak se hawiyrze pisali
To byli kamraci. A mieli swój fach. 
A w tym fachu mieli zbrój wszeli-
jakóm – sikiyrki, łopaty a tak dali. 
A teraz tam tyn jedyn kamrat przi-
dzie, odymknie se tam a dziwo se, 
tam łopata a je tam cosi napisane. 
Czyto to tak, pieruza: „Kamrat, weź 
mi te łopate, bo jo jóm zapómnioł”. 
Se dziwo. Zapómnioł? To jo mu też 
muszym napisać cosikej. Wygumo-
woł to a napisoł: „Kamrat, jo by ci 
te łopate wzión, ale jo jóm nie na-
szeł”.
 Opowiadał Franciszek Bartulec

Hawiyrz u doktora
Rozech był u doktora a nazywoł sie 
Iwaniec. Tam było pełno ludzi, a 
teraz taki chłop szeł, prziszeł taki 
pokrziwióny, a ludzie se na niego 
dziwali. Tak se myśleli: „Takigo 
pokrziwiónego ni mogymy nie-
chać czakać”. Prawie se odewrzi-
ły dwiyrze, tak go tam puścili ku 
tymu doktorowi. A tyn doktór se 
tak pisze swój recept, a prawi: „Co 
je, chłopeczku?”. – „Na tóż jo nie 

wiym. Ni mogym se wyprościć”. 
Se na niego podziwo: „A boli was 
tam?”. A już tak chcioł ku niymu 
prziść, a tyn prawi: „Nie boli, ale 
jo nie wiym, jakech rano stanół, 
oblykołech se, a ni mogym se wy-
prościć”. A ón se tak dziwo na nie-
go: „Nó ja, dyć mocie tyn wyrchni 
knefel ku rozporku przipiynty”.
Opowiadał Franciszek Bartulec

Jako w niebie
Tak były też trzi koleżanki. 
Ogrómnie sie kamraciły. A stoł sie 
taki wypadek, że umrziły. Tak przi-
szły teraz do tego nieba i czaka-
jóm przed tymi dwiyrzami, kaj tyn 
Świynty Pieter otwiyro. Czakajóm, 
czakajóm, ni mogóm sie doczkać. 
Tóż ta jedna zaklepała. Ón taki ner-
wowy, tyn Świynty Pieter, hned na 
tóm piyrszóm: „Tak co chcesz?”. 
–  „Nó tóż jo prziszła do nieba”. 
–  „Tóż to eszcze je pytani, czy do 
nieba, czy do piekła. Coś ty robiła na 
tej ziymi?”. Prawi: „Jo była szwadly-
nóm”. – „Aha, toś ty je ta, coś ty taki 
ty sukiynki krótki szyła a tych syn-
ków tak drażniła. Prycz, do piekła”.

– „A ty?”. – „Jo była – prawi – fry-
zyjerkóm”. – „A to drugo tako. Tyś 
to strzigała na jedno – chłapiec czy 
dziołcha – aby to nie było poznać. 
Do piekła”.

A tam tak w kóncie siedzi tako 
uciurknyto ta trzecio. Prawi: „A ty 
co?”. – „Świynty Pietrze, jo, jo, jo 
tak na tej ceście, a po tych gospo-
dach se tak przirobiała na tyn ży-
wot”. – „Ja, tak tu doczkej, jo tu za 
chwile po ciebie przidym”.

I tóż jako w niebie, tak na ziymi.
Opowiadał Gustaw Kubiczek

•••
Rok 1905 przyniósł nastroje rewolucyjne. Wojciech Kossak 

namalował „Krwawą niedzielę” – wielki obraz, który zrobił 
furorę za granicą. Więc zbierał skrzętnie wszystkie prasowe 
wycinki na ten temat i wysłał do brata, do Lwowa. Lwowska 

prasa, za jego przyczyną, „wyrżnęła panegiryk”. Wojciech 
zachwycony doniósł żonie o swoim sukcesie. Sukcesem żył. 

Żył nim do tego stopnia, że nie znał miary
Stojym w Padołach przi potócz-

ku i dziwóm sie, jako sie tu prze-
ciskosz miyndzy pióropuszami 
fereczyny, parazolami łopuchów, 
borówczokym i samosiejkami 
smreczków obleczónymi teraz w 
jasnozielóne korónki tegorocznych 
przirostów. Po tych deszczach sie 
aż piynisz z radości, że se tak mo-
żesz skokać z kamiynia na kamiyń 
i przelywać przez spiyntrzóne 
pnie strómów, kierym żeś kiejsi 
podemleła korzynie, że możesz 
zaglóndać popod brzegi i brać ze 
sobóm wszycko, co je słabsze niż ty.

Kónsek niżyj sie połónczysz 
sama z  sobóm wypływajóncóm 
z  inszych padolskich jarków czy 
snóz i dalij pognosz na dół przez 
gatke i popod mostek do Górski-
go Potoka, kiery ci ukoże nydecki 
skocznie i rynek. Potym cie Strzel-
ma spokojnie przekludzi przez ma-
linowy świat kole Farki i naszego 
drzewianego kościółka i już cie po-
rwie Głuchówka, z kieróm hipniesz 
na dół wodospadym przi Szpyrze i 
przewiniesz sie Bystrzicóm, coby 
wpaść w macierzyński objyncia 
Olzy. I pocieczesz dalij pomiyn-
dzy pola, przez lasy i przez miasta. 

Ponikany dane ci bedzie rozloć sie 
do szyroka a ponikany sie bedziesz 
dusić w wónskim betónowym ko-
rycie, w kierym my, ludzie, cie 
zawrzili, cobyś nóm nie brała, co 
my se tu na tym świecie na twoich 
brzegach wybudowali. A przi tym 
gdo wiy? Możne byś nóm miyni 
brała a jeszcze wiyncyj dowała, jak 
by my uszanowali twojóm swobo-
de? Pocieczesz dalij nizinami, co-
roz lyniwiyj i pómalij aż sie przed 
tobóm odewrze bezkres mórz i 
oceanów. Przidzie ale czas, kiej 
promiynie słóńca zawołajóm cie ku 
sobie. Kiej uwolnisz sie od wszec-
kij tej soli i poziymskich myntów. 
Kiej twoja dusza sie wzniesie do 
wyrchu ku niebu, ku skrzidlatym, 
biołym aniołóm chmur, kierych 
czónstkóm sie staniesz. I pognosz 
z wiatrym zaś ku Beskidóm. Chmu-
ry zćmawnóm i zapłaczóm, a ty sie 
spuścisz na dół i kroplami deszczu 
opłodnisz ziymie. Wsiónkniesz 
do zielyni mchów, rozwiniesz list-
ki na strómach, grzibóm rozdosz 
kłobuki i potym zaś sie zrodzisz 
kansi w skalnej szczelinie, pod ko-
rzyniami strómu abo w młace na 
leśnej polanie. I zaś bedziesz nie-

śmiało stawiać swoje piy-
rsze kroki w ciurczkach i 
szczurkach, coby sie już 
za chwile rozlecieć wart-
ko ku dolinie potóczkym. 
I zaś bedziesz skokać po 
kamiyniach i wydziwiać 
jako dziecko. I zaś sie do-
staniesz tu, na to miej-
sce w Padołach, kaj teraz 
stojym. Aji ty sie kryncisz 
w nieskóńczónym cióngu 
żywotów tak, jako nóm to 
przikozoł Stworzyciel.

Spotykómy sie z tobóm 
na każdym kroku. Po ranu nawly-
kosz perły na źdźbła trów i blysz-
czysz brylantami w siedmiopalczy-
stych listkach fortuszków. Snujesz 
sie mgłóm po lasach. Uśmiychosz 
sie na świat tynczóm i stroisz mie-
siónczek w wiónek uwity z poświa-
ty. Zwisosz soplami spod nosów 
strzech. Rochnisz sie w bajorkach. 
Kanonadóm krup walisz o ziymie 
abo też sie na nióm pómalutku i 
cicho spuszczosz w gwiozdkach 
śniegu i otulosz świat bieluśkóm 
gunióm. Ściyrómy cie z  czoła przi 
robocie i zakryncisz sie nóm w 
oku w chwilach radości abo smut-

ku. Ponikierym też aji dokuczysz 
na plucach abo w kolanie. W lecie 
nas chłódzisz a w zimie rozno-
szosz ciepło po naszych chałpach. 
Przi miyszaniu owiec budzisz pa-
styrzi, coby byli czujni i kropisz 
owce, coby kupe mlyka dowały. 
Na świyntego Jóna niesiesz uwite 
poselstwa miłości. Ty nas oczysz-
czosz. Zmywosz z  nas proch po-
wszednigo dnia i zmywosz z nas aji 
winy wszyckich naszych przodków 
przi chrzcie i czakosz potym ciyr-
pliwie w kropielnicy za dwiyrzami 
kościoła, aż zaś przidymy, zamo-
czómy w tobie kóńce swoich pal-

ców i zrobiymy znak odkupiynio i 
pojednanio z Bogym.

Tyś je kolybkóm żywota. Dziynki 
tobie żyjymy a ty żyjesz w nas. Ży-
wot dowosz, aji go bieresz. Dziyn-
ki tobie strómy rosnóm ku niebu 
i dziynki tobie potym aji gnijóm, 
coby zaś wrócić ziymi tóm siłe, 
kieróm z ni czerpały. Tela cie je na 
świecie, a przecaś je tako zocno. 
Zginóm sie i nabiyróm cie do rónk. 
Zastawiłaś sie w swoim biegu i po-
słósznie przijmujesz kształt moich 
prziłożónych ku sobie dłóni. Jyny 
tu pod Czantorióm szmakujesz tak 
słodko. Dziynkujym ci, wodo.  

•••
Otóż dzisiaj – jak 

łatwo zauważyć, z lewa 
i prawa – szermuje się 

„argumentum  
ad Hitlerum”
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S P O R T 

OFERTA

Weronika Nowakowska, 
polska biathlonistka w oczekiwaniu na igrzyska w Pjongczangu

W I E Ś C I  P O L O N I J N E

Fot. hc-vitkovice

PIĄTEK 19 CZERWCA 

7.10 Program rozrywkowy 8.00 Pyta-
nie na śniadanie 11.40 Będzie dobrze, 
kochanie 12.15 Wiadomości 12.30 
Wilnoteka 12.50 Polonia 24 13.15 
Pensjonat nad rozlewiskiem (s.) 14.05 
Teatr na ten czas 14.20 Za marzenia 
15.15 Wiadomości 15.30 Za marzenia 
16.20 Pod Tatrami 16.30 Teściowe i 
synowe. Kto tu rządzi? 17.00 Domisie 
(dla dzieci) 17.30 Teleexpress 17.50 
Moja klasa - Back to School (teletur-
niej) 18.25 Okrasa łamie przepisy. Go-
towanie pod żaglami 18.55 Wszystko 
przed nami 19.25 Przystanek Ame-
ryka. Górale za wielką wodą 19.45 
Dobranocka 20.00 Wiadomości, po-
goda, sport 20.45 Strażacy (s.) 21.45 
Polonia 24 22.10 Pensjonat nad rozle-
wiskiem (s.) 22.55 Informacje kultu-
ralne 23.10 Focus on Poland. 

SOBOTA 20 CZERWCA 

8.00 Pytanie na śniadanie 11.35 Po-
lonia 24 11.55 Informacje kulturalne 
12.10 Pensjonat nad rozlewiskiem 
(s.) 13.00 Ojciec Mateusz 18 (s.) 13.50 
Strażacy (s.) 14.40 Paranienormalni 
Tonight. Piotr Chrapkowski i Sławo-
mir Szmal 15.40 Wolny Ekran 16.00 
Kulturalni PL 17.00 Słownik polsko@
polski 17.30 Teleexpress 17.50 Za 
marzenia 18.45 Niezapomniane kon-
certy. Opole 2018 na bis 19.35 Dobra-
nocka 20.00 Wiadomości, pogoda, 
sport 20.45 Młody Piłsudski (s.) 21.45 
Europa da się lubić - 15 lat później. Eu-
ropa za kółkiem 22.55 Lato, muzyka, 
zabawa. Wakacyjna trasa Dwójki. 

NIEDZIELA 21 CZERWCA 

7.05 Festiwal Muzyki Tanecznej - 
Kielce 2019 8.00 Pytanie na śniadanie 
11.25 Ziarno. Ojciec, tata, tatuś - Dzień 
Ojca 11.55 Między ziemią a niebem 
12.00 Anioł Pański 12.15 Między zie-
mią a niebem 12.50 Z pamięci 13.00 
Transmisja mszy świętej z kościoła 
pw. św. Wita w Tuliszkowie 14.15 
Kino retro. ABC miłości 15.40 Lato, 
muzyka, zabawa 16.10 Lajk! 16.30 
Leśniczówka (s.) 17.30 Teleexpress 
17.50 Za marzenia (s.) 18.50 Prywat-
ne życie zwierząt. Wierność 19.15 Czy 
wiesz, że... 19.25 Nela Mała Reporter-
ka 19.45 Dobranocka. Baśnie i bajki 
polskie. Lodowa góra 20.00 Wiado-
mości, pogoda, sport 20.45 Zniewo-
lona 22.10 Letnie przesilenie 23.50 
Niedziela z... rolami Aliny Janowskiej. 

PONIEDZIAŁEK 22 CZERWCA 

7.10 Wesoła nauka. Wielkie dzieła ma-
łych rąk 8.00 Pytanie na śniadanie 
11.35 Barwy szczęścia (s.) 12.05 Rok 
1920. Kalendarium 12.15 Wiadomo-
ści 12.30 Przystanek Ameryka. Gó-
rale za wielką wodą 12.50 Kulturalni 
PL 13.50 Prawdziwy bohater 14.20 
Młody Piłsudski 15.15 Wiadomości 
15.30 Zakochaj się w Polsce. Lwówek 
Śląski 16.00 Cafe piosenka 16.30 Te-
ściowe i synowe. Kto tu rządzi? 17.00 
Zwierzaki Czytaki 17.15 Figu Migu. 
Prezent 17.20 Czy wiesz, że... 17.30 
Teleexpress 17.50 Moja klasa - Back 
to School (teleturniej) 18.20 Głębia 
ostrości. „Miłość w Udabno” i „Strach 
w Pankisi” 18.55 Barwy szczęścia (s.) 

19.25 Nad Niemnem 19.45 Baw się 
słowami. Szukamy skarbów 20.00 
Wiadomości, pogoda, sport 20.50 O 
mnie się nie martw 11 21.45 Polonia 
24 22.10 Pensjonat nad rozlewiskiem 
22.55 Informacje kulturalne 23.10 
Focus on Poland 23.25 Skazany na 
zapomnienie. Wacław Lipiński. 

WTOREK 23 CZERWCA 

7.00 Podwodne ABC. Podwodni we-
getarianie i mięsożercy, czyli kto co 
je 7.10 Wesoła nauka. Wielkie dzieła 
małych rąk 8.00 Pytanie na śniadanie 
11.35 Barwy szczęścia (s.) 12.15 Wia-
domości 12.30 Nad Niemnem 12.50 
Polonia 24 13.15 Pensjonat nad roz-
lewiskiem (s.) 14.05 Informacje kul-
turalne 14.20 O mnie się nie martw 
11 15.15 Wiadomości 15.30 Skazany 
na zapomnienie. Wacław Lipiński 
16.30 Teściowe i synowe. Kto tu rzą-
dzi? 17.00 W krainie baśni. Jabłko i 
pomarańcza 17.20 Podwodne ABC. 
Podwodni wegetarianie i mięsożercy, 
czyli kto co je 17.30 Teleexpress 17.50 
Moja klasa - Back to School (teletur-
niej) 18.25 Zrób to ze smakiem 18.55 
Barwy szczęścia (s.) 19.25 Przystanek 
Zaolzie 19.45 Baw się słowami. An-
drzejki 20.00 Wiadomości, pogoda, 
sport 20.50 Ojciec Mateusz 18 (s.) 
21.45 Polonia 24 22.10 Pensjonat nad 
rozlewiskiem (s.) 22.55 Klucz do Woj-
tyły według Łuczewskiego. Słowo i 
milczenie 23.10 Focus on Poland. 

ŚRODA 24 CZERWCA 

7.05 A to polski właśnie.... S czy Z 7.13 
Wesoła nauka. Wielkie dzieła małych 
rąk 8.00 Pytanie na śniadanie 11.35 
Barwy szczęścia (s.) 12.15 Wiadomo-
ści 12.30 Przystanek Zaolzie 12.50 
Polonia 24 13.15 Pensjonat nad roz-
lewiskiem (s.) 14.05 Klucz do Wojtyły 
według Łuczewskiego. Słowo i mil-
czenie 14.15 Gala polskich tenorów 
- Ciechocinek 2019 15.15 Wiadomości 
15.30 Niezapomniane koncerty. Opo-
le 2018 na bis. Ja to mam szczęście. 
16.30 Teściowe i synowe. Kto tu rzą-
dzi? 17.05 A to polski właśnie... S czy 
Z 17.10 Nela Mała Reporterka. Rybacy 
ze Sri Lanki 17.30 Teleexpress 17.50 
Moja klasa - Back to School (teletur-
niej) 18.25 Prawdziwy bohater 18.55 
Barwy szczęścia (s.) 19.25 Koło pióra 
19.40 Czy wiesz, że... 19.45 Baw się 
słowami. Szkoła 20.00 Wiadomości, 
pogoda, sport 20.50 Echo serca 2 
21.45 Polonia 24 22.10 Pensjonat nad 
rozlewiskiem (s.) 22.55 Informacje 
kulturalne 23.10 Focus on Poland. 

CZWARTEK 25 CZERWCA 

7.10 Wesoła nauka. Wielkie dzieła 
małych rąk 8.00 Pytanie na śniada-
nie 11.35 Barwy szczęścia (s.) 12.15 
Wiadomości 12.30 Koło pióra 12.40 Z 
pamięci. Melchior Wańkowicz 12.50 
Polonia 24 13.15 Pensjonat nad rozle-
wiskiem (s.) 14.05 Informacje kultu-
ralne 14.20 Echo serca 2 15.15 Wiado-
mości 15.30 Byliśmy pierwsi. Poznań 
‚56 16.30 Teściowe i synowe. Kto tu 
rządzi? 17.05 Zaczarowany świat... 
17.20 Rok 1920. Kalendarium 17.30 
Teleexpress 17.50 Gra słów. Krzyżów-
ka (teleturniej) 18.25 Wschód 18.55 
Barwy szczęścia (s.) 19.25 Wilnoteka 
19.45 Baw się słowami. Piórnik 20.00 
Wiadomości, pogoda, sport 20.50 Ko-
misja morderstw. Niedoręczona prze-
syłka 21.45 Polonia 24 22.10 Pensjo-
nat nad rozlewiskiem (s.) 23.00 Teatr 
na ten czas. Anna Kuligowska-Korze-
niewska 23.10 Focus on Poland.

Ojciec Mateusz
Wtorek 23 czerwca, godz. 20.50

Misja na Litwie
Na Litwę dotarła Misja Pomocowa Stowarzysze-

nia „Wspólnota Polska” oraz Fundacji „L”. Dzięki 
darowiźnie fi rmy STANEX było możliwe przekazanie 
atestowanych środków do dezynfekcji oraz ochrony 
osobistej na łączną kwotę 50 tysięcy złotych.

Pomoc trafi ła do Hospicjum dla Dzieci prowadzone-
go przez siostrę Michaelę Rak ze Zgromadzenia Jezusa 
Miłosiernego, która rozdysponuje je dla potrzebują-
cych m.in. w rejonie trockim, wileńskim i solecznic-
kim.

Dostarczenia darowizny podjął się, pomimo trud-
ności w przekraczaniu granicy, Sebastian Jaworowski, 
członek Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Wspólno-
ta Polska”.

Stowarzyszenie 
„Wspólnota Polska” ● Pomoc dotarła na miejsce. Fot. ARC

Zdrowe i bezpłatne 
obiady
Od nowego roku szkolnego uczniowie klas pierwszych i zerówek na Litwie otrzymają 
bezpłatne obiady. Dzieci będą mogły skompletować posiłek samodzielnie na zasadzie 
szwedzkiego stołu. Od stycznia br. praktyka ta jest już stosowana w niektórych 
placówkach przedszkolnych, wybranych przez samorządy. Celem tych zmian jest 
kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych u dzieci. Jak pisze „Kurier Wileński”, 
skorzystają na tym również polskojęzyczne placówki edukacyjne na Litwie. 

Proponowano nam udział 
w tym projekcie, ale zrezy-
gnowaliśmy z niego z tego 

względu, że tzw. szwedzki stół jest 
już u nas na swój sposób stosowa-
ny. Mamy u siebie tzw. kawiarenkę, 
gdzie dzieci przy 4,6,8-osobowych 
stołach mają szwedzkie mini stoły. 
Na stole stoi zupa w wazie, osob-
no drugie danie, osobno surówki, 
chleb, masło, woda, osobno cukier. 
Ten system się sprawdza, bo każde 
dziecko ma swoje miejsce, siada 
przy stole i dobiera potrawy. Chodzi 
o to, żeby dziecko wzięło to, co lubi, 
i tyle, ile jest w stanie zjeść. Niektó-
re dzieci np. wolą dołożyć surówkę, 
a za nic nie chcą zupy lub zjedzą 
dwa schabowe czy więcej placków z 
cukinii. Ktoś z początku zje drugie 
danie, a potem zupę. Dzieci muszą 
mieć wybór, nic na siłę – mówi „Ku-
rierowi Wileńskiemu” Zofi a Mata-
rewicz, dyrektorka szkoły-przed-
szkola „Wilia” w Wilnie. – Mamy 
własną kuchnię na miejscu, sami 
kupujemy potrzebne produkty. 
Mamy podpisane umowy z 17 ma-
łymi, sprawdzonymi dostawcami: 
piekarnią, małą masarnią, warzywa 
i owoce przywożą dla nas rolnicy, 
nabiał mamy od mleczarni. Dzię-
ki nim codziennie mamy świeże 
produkty. O piątej rano mamy pod 
drzwiami świeży, cieplutki chlebek 
– dodaje dyrektor. 

– Nasze dzieci odżywiają się w 
domach bardzo różnie. Niektóre 
produkty nie zawsze są odpowied-
nie dla dziecka. W naszej szkole sta-
ramy się odżywiać dzieci zdrowo, 
ale niektóre dzieci mają w rodzinie 
inne wzorce, dlatego z tego powo-
du i my mamy trudności. Dlatego 
musimy lawirować, żeby dziecko 
nie tylko nakarmić, ale żeby zdro-
wo nakarmić – mówi Zofi a Matare-

wicz. Nowy 
s y s t e m 
ż y w i e n i a 
dzieci, któ-
ry wejdzie 
w życie 1 
w r z e ś n i a , 
z o s t a ł 
p r z y j ę t y 
przez sejm 
l i t e w s k i 
pod koniec 
u b i e g ł e g o 
roku. Ce-
lem zmian 
jest kształ-
t o w a n i e 
wczesnych 
nawyków zdrowego odżywiania 
dzieci. – Bezpłatny posiłek, który 
dotychczas otrzymywało dziecko 
z rodziny nisko uposażonej, był 
nieco droższy, dziecko otrzymywa-
ło dodatkowo jakiś owoc, soczek. 
Państwo wyróżniało to dziecko 
spośród wszystkich i w starszych 
klasach dzieci nie czuły się z tym 
dobrze. Dobrze się stało, że teraz 
bezpłatny obiad będzie przysługi-
wał wszystkim dzieciom w klasie 
bez wyjątku. Zresztą uważam, że 
bezpłatne obiady można byłoby 
wprowadzić we wszystkich szko-
łach i klasach na Litwie, myślę, że 
nasze państwo naprawdę na to stać 
– podkreśla Zofi a Matarewicz. 

Projekt nowelizacji ustawy o po-
mocy społecznej dla uczniów prze-
widywał, że w pierwszym etapie – 
od stycznia do sierpnia – obiad dla 
przedszkolaków był serwowany w 
postaci szwedzkiego stołu. Projekt 
został wcielony w życie w wybra-
nych placówkach przedszkolnych i 
szkolnych na Litwie. Przykładowo, 
na terenie rejonu solecznickiego, 
w ramach projektu bezpłatne po-

siłki, w postaci szwedzkiego stołu 
zapewniono w sześciu placówkach: 
w Gimnazjum im. Jana Śniadec-
kiego w Solecznikach, w Gimna-
zjum Santarvės w Solecznikach, w 
Gimnazjum im. Ludwika Narbutta 
w Koleśnikach, w Gimnazjum w 
Ejszyszkach, w Gimnazjum Ra-
palionio w Ejszyszkach, w Szkole 
Podstawowej w Czużekompiach. 
Od września 2020 r. bezpłatny 
obiad będzie dostępny nie tylko 
dla przedszkolaków, ale także dla 
uczniów klas pierwszych na całej 
Litwie.  

 „Kurier Wileński”/LITWA

50 000
Według Linasa Kukuraiti sa, litewskiego 
ministra opieki socjalnej i pracy, bez-
płatne obiady trafi ą dodatkowo do 50 
tys. uczniów. Szacuje się, że na ten cel 
z budżetu państwa będzie potrzeb-
nych w tym roku dodatkowo około 6,9 
mln euro.

● W każdym przedszkolu dzieci otrzymują ciepłe posiłki. 
Fot. ARC

Liga Mistrzów w Lizbonie, 
Liga Europy w Niemczech
Na tę decyzję czekali wszyscy fani piłki nożnej. W środę władze wykonawcze Europejskiej 
Federacji Piłki Nożnej (UEFA) podjęły decyzję o losach przerwanego z powodu 
koronawirusa sezonu w Lidze Mistrzów i Lidze Europy. Sprawdziły się informacje, które 
przeciekły do mediów już wcześniej, włącznie z wiadomością, która nie rozczaruje polskich 
kibiców.

Janusz Bitt mar

Zacznijmy od Ligi Europy, 
uboższej siostry Ligi Mi-
strzów. Gospodarzem tego-

rocznego fi nału miał być Gdańsk, 
ale z powodu sytuacji epidemicz-
nej w Polsce władze UEFA zdecy-
dowały się na rozegranie najważ-
niejszych meczów w Niemczech, a 
konkretnie w w Duisburgu, Dues-
seldorfi e, Gelsenkirchen i Kolonii. 
Polski Związek Piłki Nożnej otrzy-
mał jednak obietnicę, że Gdańsk 
zostanie gospodarzem fi nału w 
przyszłym roku, kiedy to rozgrywki 
mają wrócić do swojej starej, spraw-
dzonej formuły z fazą pucharową i 
– miejmy nadzieję – również z kibi-
cami na trybunach. Podobnie jak w 
przypadku Ligi Mistrzów, również 

w Lidze Europy w tym roku po wy-
łonieniu wszystkich ćwierćfi nali-
stów system rozgrywek ulegnie ra-
dykalnej zmianie – drużyny zagrają 
turniej fi nałowy w systemie każdy z 
każdym bez rewanżu. Jeśli wszyst-
ko pójdzie zgodnie z planem, tur-
niej fi nałowy Ligi Europy odbędzie 
się w terminie od 10 do 21 sierpnia. 

Dwa dni później ruszą pojedynki 
w ramach turnieju fi nałowego Ligi 
Mistrzów, która zgodnie z ocze-
kiwaniami zagości w Lizbonie na 
stadionach Estadio da Luz oraz 
Jose Alvalade. Zwycięzcę Cham-
pions League poznamy 23 sierpnia. 
Zanim tak się stanie, trzeba bę-
dzie jeszcze wyłonić brakujących 
ćwierćfi nalistów. Wciąż rewanże 
do rozegrania mają Lyon z Juven-
tusem, Real z City, Chelsea z Bay-

ernem i Napoli z Barceloną. I wciąż 
nie wiadomo, gdzie odbędą się za-
ległe spotkania. – Kluby chciałyby 
grać u siebie, ale mamy jeszcze tro-
chę czasu, więc zobaczymy gdzie i 
kiedy spotkania rewanżowe zosta-
ną rozegrane – powiedział dzien-
nikarzom sekretarz UEFA, Giorgio 
Marchetti. 

Podczas turnieju fi nałowego 
zespoły nie będą musiały prze-
chodzić kwarantanny. Jak podaje 
dziennik „Daily Mail”, drużyny po-
zostaną w pewnej izolacji, ale bę-
dzie się ona różniła od klasycznej 
kwarantanny. Pod znakiem zapy-
tania stoi wciąż udział publiczno-
ści w meczach turnieju fi nałowe-
go. Na razie sygnały dochodzące 
z centrali UEFA mówią o pustych 
trybunach w Lizbonie, ale niewy-

kluczone, że w razie korzystnej 
sytuacji epidemicznej dojdzie do 
zmiany. – Jeśli miałbym odpowie-
dzieć teraz, powiedziałbym, że nie 
będzie kibiców na stadionach, ale 
sytuacja może się zmienić – stwier-
dził Aleksander Ceferin, prezydent 
UEFA. Wiele wskazuje jednak na 
to, że jeśli określona liczba kibiców 
zostanie wpuszczona na stadiony 
Sportingu i Benfi ki, to ta przepust-
ka będzie dotyczyła wyłącznie Por-
tugalczyków.  

Zbigniew Boniek: 
To idealne rozwiązanie
Prezes Polskiego Związku Piłki 
Nożnej odniósł się do decyzji władz 
UEFA dotyczącej przesunięcia o rok 
fi nału w Gdańsku. – Rozmawiałem z 
szefami UEFA bardzo konkretnie, że 
wolałbym nie organizować turnieju 
bez kibiców, a zrobić go, gdy będą 
mogli wejść na stadion. Mówiono 
mi, że będzie to możliwe prawdo-
podobnie dopiero w 2023 roku, bo 
fi nały 2021 i 2022 były już wybrane, 
ale przekonywałem, że bardziej fair 
byłoby przesunąć wszystko o rok 
i dać nam mecz w 2021. Tak się 
stało i uważam, że dla nas to roz-
wiązanie idealne – ocenił Boniek. 
Prezes PZPN podkreślił zarazem, 
że to scenariusz optymistyczny, w 
którym zakładamy, że fala pandemii 
nie wróci. – Straszą nas drugą falą 
koronawirusa. Nie wyobrażam sobie 
tego. Wątpię, że jesteśmy w stanie 
wytrzymać to zarówno psychicznie, 
jak i ekonomicznie. Byłaby to trage-
dia. Jesienią są mecze Ligi Narodów. 
Jeżeli nie zaczniemy jej grać, nie bę-
dzie też Ligi Mistrzów i Ligi Europy. 
To jest jeden protokół. 

● W 1/8 Ligi Mistrzów do rozegrania pozostał m.in. rewanżowy pojedynek pomiędzy FC Barcelona a SSC Napoli (1:1). Czy 
Arkadiusz Milik (na zdjęciu) i Piotr Zieliński zagrają w fi nałowym turnieju w Lizbonie? Fot. ARC

Bitwa z charytatywnym podtekstem
W Boguminie działa kilka pił-

karskich klubów. Najwyżej 
sklasyfi kowany, czwartoligowy FK 
Bospor Bogumin, jest gospodarzem 
sobotniego meczu charytatywne-
go, w którym zagra z uczestnikiem 
siódmej klasy rozgrywek – Slova-
nem Zabłocie. Dochód z imprezy 
trafi  na ręce rodziców 12-letniego 
Tomáša, podopiecznego ośrodka 
Śląskiej Diakonii „Salome”. 

Z powodu zakończonego przed-
wcześnie sezonu w niższych kla-
sach rozgrywek obie drużyny 
przystępują do jutrzejszego towa-
rzyskiego spotkania z lekką nut-

ką niepewności. – Wróciliśmy do 
treningów, ale piłkarzom brakuje 
meczów o stawkę. Jesteśmy fawo-
rytami sobotniego pojedynku, ale 
nie wynik będzie najważniejszy. Li-
czy się wartość dodana całej akcji, 
zagramy dla Tomáška, bo chcemy 
pomóc dobrej sprawie – powiedział 
„Głosowi” Ivo Cichoň, prezes klubu 
FK Bospor Bogumin. 

W Zabłociu, które jest spokojną, 
malowniczą dzielnicą Bogumina, 
przygotowania do sobotniej bi-
twy idą pełną parą. Obie drużyny 
zresztą znają się na wylot, wielu 
obecnych piłkarzy Slovana w prze-

szłości broniło barw Bogumina. 
Znają się też prezesi. – Zagramy na 
świetnie przygotowanej murawie i 
w zasadzie w domowej atmosferze 
– stwierdził Dušan Socha, prezes 
Slovana Zabłocie, były obrońca FK 
Bospor Bogumin. Obie ekipy zmie-
rzyły się ze sobą w lutym podczas 
zimowej zaprawy kondycyjnej. W 
sparingu rozegranym na sztucz-
nej murawie w Orłowej fawory-
zowany FK Bospor radował się ze 
zwycięstwa 7:0. – Pałamy chęcią 
rewanżu. Na pewno nie chcemy 
przegrać znów różnicą klasy – za-
deklarował Socha. Prezes Slovana 

do sobotniego meczu włączy się 
aktywnie, na swojej tradycyjnej 
pozycji stopera. 

Początek bitwy o Bogumin zapla-

nowano na godz. 16.00. Z powodu 
epidemicznych obostrzeń liczba wi-
dzów na Stadionie im. Pavla Srníčka 
została ograniczona do 500.  (jb)

● Murawa boiska w Boguminie wygląda rewelacyjnie. Fot. JANUSZ BITTMAR

Roman Polák 
w Witkowicach

Hokejowy obrońca Dallas Stars, Ro-
man Polák (na zdjęciu), postanowił 
pożegnać się z karierą w presti żowej 
NHL i wrócić do czeskiej ekstraligi. 
Doświadczony obrońca, który zna-
lazł się na celowniku kilku czeskich 
klubów, w tym Stalowników Trzy-
niec, wybrał opcję gry w rodzinnych 
stronach – w Ostrawie-Witkowicach 
w barwach HC Ridera. Poláka, który 
w Witkowicach podpisał trzyletni 
kontrakt, obowiązuje jednak jeszcze 
umowa z Dallas dotycząca sezonu 
2019/2020. – Jeśli NHL zostanie 
zrestartowana, to dokończę sezon w 
Dallasie, ale zaraz potem przenoszę 
się do Ostrawy – zapewnił obrońca.
 (jb)

FORTUNA LIGA

FK TEPLICE 
– MFK KARWINA
Sobota, godz. 15.30, O2 Sport

BANIK OSTRAWA 
– SLAVIA PRAGA 
Sobota, godz. 20.00, O2 Sport
Piłkarski pojedynek na Miejskim 
Stadionie w Ostrawie-Witkowicach 
będzie mogło obejrzeć 2500 widzów. 
Pierwszeństwo otrzymali właściciele 
całosezonowych karnetów. W naj-
bliższy wtorek kibice wreszcie wrócą 
też na Miejski Stadion w Karwinie-
-Raju. Zaplanowane na 23 czerwca 
o godz. 17.30 derby z Opawą w 
ramach grupy spadkowej Fortuna Ligi 
obejrzą właściciele karnetów w sek-
torach B2, B3, C1-C4, E2-E4, D1-D3 
i D4.  (jb)
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CO W KINACH

TRZYNIEC – Kosmos: Bourák (19-
21, godz. 20.00); Misiek i chiński 
skarb (20, godz. 17.30); Lassie (21, 
godz. 17.30); V síti (22, godz. 20.00); 
KARWINA – Centrum: Na topie 
(19, 22, godz. 19.00); Lassie (20, 
21, godz. 17.00); Bourák (20, godz. 
20.00); HAWIERZÓW – Centrum: 
Pinocchio (19, godz. 17.30); Po-
stižení muzikou (20, godz. 19.30); 
Ziemia obiecana (21, godz. 19.30); 
Lassie (22, godz. 17.30); CZ. CIE-
SZYN – Central: 1917 (19, godz. 
18.00); Zapomenutý princ (20, 21, 
godz. 17.30); Bloodshot (20, 21, 
godz. 20.00). 

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

BŁĘDOWICE – Kluby Kobiet i Se-
niora MK PZKO zapraszają 24. 6. o 
godz. 15.00 do Domu PZKO na mu-
zyczny mini-odczyt o Stanisławie 
Moniuszce, który wygłosi Alina 
Farna.
 MK PZKO zaprasza na zebranie 
sprawozdawcze i sejmik gminny, 
które odbędą się 24. 6. o godz. 16.30 
w Domu PZKO.W programie spra-
wozdanie z działalności koła, plan 
pracy oraz budżet na rok 2020, dys-
kusja i przemówienie gości
CZ. CIESZYN – PIELGRZYMKI – 
Parafi a NSPJ w Cz. Cieszynie infor-
muje, że z powodu nadal trwającej 
pandemii koronawirusa, XXVIII 
Pielgrzymka Autokarowa z Zaolzia 
na Jasną Górę odbędzie się praw-
dopodobnie w lipcu 2021 roku. In-
formacje: Jadwiga Franek, +420 
739 002 715 albo salka parafi alna w 
niedzielę 21. 6. w godz. ok. 11.30 (po 
mszy św.).
KARWINA, Biblioteka Regio-
nalna – z przyczyn technicznych 
Oddział Literatury Polskiej oraz 
Oddział Muzyki i Sztuki w Karwinie-
-Frysztacie będą nieczynne w termi-
nie od 29. 6. do 13. 9. Zamieszczanie 

ogłoszeń do „Głosu” można uzgad-
niać pod nr. tel. 725 546 359. Książki 
można oddać we wszystkich fi liach 
Biblioteki Regionalnej w Karwinie i 
oczywiście skorzystać z innych ofe-
rowanych usług. Dziękujemy za zro-
zumienie.
KARWINA-RAJ – Klub Seniora MK 
PZKO zaprasza członków na spotka-
nie 23. 6. o godz. 15.00.
OLBRACHCICE – Zarząd MK PZKO 
zaprasza członków i sympatyków na 
smażenie jajecznicy, które odbędzie 
się we wtorek 23. 6. o godz. 16.00 w 
Gospódce pod Dębem (PAMOL). 
Prosimy zabrać ze sobą dwa jajka.
ORŁOWA-LUTYNIA – MK PZKO 
zaprasza 27. 6. o godz. 16.00 na tra-
dycyjne Wianki do ogrodu Domu 
PZKO. W programie: „Gajdoszsko 
kapela Bukóń”, DJ Roman Jędrzej-
czyk, smaczna kuchnia domowa.
PTTS „BŚ” – Jak obiecaliśmy, rów-
nież w roku 2021 organizujemy 
wyjazd do Luhaczowic w terminie 
25.  4.-30. 4. Tym razem zakwatero-
wania dla 26 osób jest zapewnione 
w pensjonacie „Poměnka”. Program 
dowolny, każdy układa sobie sam. 
Zgłoszenia przyjmuje do końca li-
stopada kierownik wyjazdu, Wanda 
Wigłasz. Opłatę za pobyt (zakwate-
rowanie i wyżywienie – obiadokola-
cja) w wysokości 3800 koron należy 
wpłacić również do końca listopada 
na konto PTTS „BŚ”.
 zaprasza 24. 6. na środowy spa-
cerek do Kunina, gdzie zwiedzimy 
zamek z ogrodem, a w Nowym Ji-
czynie historyczny rynek. Wstęp 
do zamku wynosi 70 koron. Odjazd 
pociągu: z Bystrzycy o godz. 7.22, 
z Cz. Cieszyna o godz. 7.41 przez 
Karwinę o godz. 7.59 do Ostrawy-

-Svinova. Z Hawierzowa godz. 7.38, 
przesiadka Ostrawa-Kunczyce o 
godz. 7.52 do Ostrawy-Svinova. 
Następnie jedziemy pociągami 
osobowymi Ostrawa-Svinov (8.34) 
– Suchdol n/O. Z Hawierzowa o 
godz. 8.08 do Ostrawy-Svinova, Re-
gioJet (5 wagon) godz. 8.44 do Su-
chdola n/O. Dalej wspólnie o godz. 
9.15 do Nowego Jiczyna. Z Nowego 
Jiczyna pojedziemy autobusem do 
Kunina-Zamek. Kierownik: Tadek 
Farny.

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 Jabłon-
kowie, Rynek Mariacki 14: do 
31.  8. wystawa pt. „Wałasi na Ślą-
sku Cieszyńskim”. Czynna: po-pt: 
w godz. 9.00-17.00, nie: w godz. 
13.00-17.00.

I N F O R M A T O R 
I N F O R M AT O R

W głębokim smutku pogrążeni zawiadamiamy wszyst-
kich krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 16 
czerwca 2020 zmarła w wieku 92 lat nasza Kochana 
Mamusia, Babcia, Prababcia, Praprababcia, Siostra 
i Ciocia 

śp. ELŻBIETA HERMANOWA
zamieszkała w Karwinie-Nowym Mieście

Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się w poniedziałek 
dnia 22 czerwca 2020 o godz. 14.00 z kościoła rzymskokatolickiego 
w Karwinie-Frysztacie, skąd zostanie przewieziona na cmentarz w Kar-
winie-Mizerowie. W smutku pogrążona rodzina.  RK-048

W głębokim żalu i smutku zawiadamiamy, że dnia 17 
czerwca 2020 w wieku 84 lat zmarł nasz Kochany Oj-
ciec, Dziadek i Pradziadek 

śp. TADEUSZ PUCHAŁA
długoletni prezes PZKO Karwina-Raj

Zasmucona rodzina.
 GŁ-348

Najszczersze wyrazy głębokiego współczucia, żalu i smutku z powodu 
śmierci długoletniej kierowniczki Klubu Kobiet i członkini Zarządu Koła 

śp. ELŻBIETY HERMANOWEJ
składa najbliższej rodzinie zarząd MK PZKO w Karwinie-Nowym Mie-
ście. RK-049

Wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy rodzinie oraz bliskim
śp. TADEUSZA PUCHAŁY

długoletniego prezesa MK PZKO w Karwinie-Raju
składają Zarząd Główny PZKO oraz redakcja „Zwrotu”. GŁ-349

Żegnamy Prezesa Honorowego Miejscowego Koła Polskiego Związku 
Kulturalno-Oświatowego w Karwinie-Raju. Z ogromnym smutkiem 
i żalem informujemy, że w środę 17 czerwca zmarł w wieku 84 lat 

śp. TADEUSZ PUCHAŁA
Opuścił nas społecznik, człowiek niezwykle oddany i zasłużony dla 
PZKO, kolega i jeden z inicjatorów „Maja nad Olzą”. Przez 50 lat swo-
im doświadczeniem i długoletnią pracą służył jako prezes MK PZKO 
w Karwinie-Raju. Wyrazy współczucia dla rodziny Zmarłego składa Za-
rząd MK PZKO w Karwinie-Raju. GŁ-350

NEKROLOGI

PROGRAM TV

PIĄTEK 19 CZERWCA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 10.35 Opowiadaj (s.) 11.30 AZ 
kwiz 12.00 Południowe wiadomości 
12.30 Sama w domu 14.00 Opowia-
danie fi lmowe 14.25 Reporterzy TVC 
15.10 Podróżomania 15.40 Niezwykłe 
losy 16.35 Łopatologicznie 17.30 AZ 
kwiz 18.00 Wiadomości regionalne 
18.25 Gdzie mój dom? 18.55 Prognoza 
pogody, wiadomości, sport 20.10 Lo-
trando i Zubejda (bajka) 21.50 Wszyst-
ko-party 22.45 Zawodowcy (s.) 23.40 
Anielska diablica (fi lm) 1.20 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne przed-
szkole 9.00 UčiTelka 12.00 Indie – z 
biegiem Gangesu 12.50 Dramatyczne 
historie w naturze 13.40 Kto napraw-
dę odkrył Amerykę? 14.25 Hipopotam, 
rzeczny olbrzym 15.00 Menu dla Emy 
15.25 Budowniczowie statków 16.10 
Broń specjalna 17.00 Historie cieka-
wych przyrodników 17.25 Niesamowi-
te psy 18.15 Papua Nowa Gwinea: Dwa 
światy 18.45 Wieczorynka 18.55 Świad-
kowie czasu 19.20 Francja a echa stron 
rodzinnych 19.50 Wiadomości w cze-
skim j. migowym 20.00 Cudowna pla-
neta 20.55 Mansfi eld Park (fi lm) 22.50 
W potrzasku (s.) 23.40 Fantastyczna 
podróż (fi lm). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Helena 
(s.) 9.15 Comeback (s.) 9.50 Policja kry-
minalna Anděl (s.) 11.00 Co o tym sądzą 
Czesi 12.00 Południowe wiadomości 
12.25 Krok za krokiem (s.) 12.45 Przy-
chodnia w różanym 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 Wiadomo-
ści, sport, pogoda 20.20 Policja Modra-
va (s.) 21.30 Warcraft (fi lm) 23.50 Mi-
strzostwa powiatu (s.). 
PRIMA 
6.15 Puchaty patrol (s. anim.) 7.00 
Nowy dzień 9.25 M.A.S.H. (s.) 10.30 Na-
sza 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 Wiadomości kryminal-
ne 16.50 Policja w akcji 17.40 Nakryto 
do stołu! 18.55 Wiadomości 19.55 Sho-
wtime 20.05 Pogoda 20.15 Kochamy 
Czechy 21.55 Kodeks sprawiedliwego 
(fi lm) 0.05 Policja w akcji 1.50 Strażnik 
Teksasu (s.). 

SOBOTA 20 CZERWCA 

TVC 1 
6.00 Czy chcecie dobrowolnie zawrzeć 
związek małżeński? 6.35 Łopatolo-
gicznie 7.25 Złota gwiazda w podróży 
8.05 Niezwykłe losy 9.00 Gejzer 9.30 
Durrellowie (s.) 10.20 Slovácko się nie 
sądzi (s.) 11.05 Wszystko-party 12.00 Z 
metropolii, Tydzień w regionach 12.25 
Nasze hobby 13.00 Wiadomości 13.05 
Złoty naszyjnik (bajka) 14.45 Bezwąsy 
i królewna Kamila (bajka) 15.15 Cudow-
ny dom (fi lm) 17.00 Koniec wielkich 
wakacji (s.) 18.05 Stać nas? 18.25 Chło-
paki w akcji 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.05 Wszystko-
-party 21.05 Nagrody Anděl Coca Cola 
2019 22.15 Robin Hood: Książę złodziei 
(fi lm) 0.40 Bananowe rybki. 
TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Pszczółka Maja (s. 
anim.) 6.20 Bali 6.30 Świnka Peppa (s. 
anim.) 6.45 Dziewczyny z celem 7.10 
Pszczółka Maja (s. anim.) 7.20 Baranek 

Shaun (s. anim.) 7.30 Studio Kolega 
9.00 Na rowerowym szlaku 9.10 Nasza 
wieś 9.40 Na muzycznym szlaku 10.05 
Folklorika 10.35 Přemysl Špidlen 10.50 
10 wieków architektury 11.10 Lotnicze 
katastrofy 11.55 Babel 12.25 Mansfi eld 
Park (fi lm) 14.15 Dziki Meksyk 15.10 
Podróż po Wielkim Paśmie Karakorum 
15.40 Elsa – lwica, która zmieniła świat 
16.30 Papua Nowa Gwinea: Dwa światy 
16.55 Kamera w podróży 17.50 Cudow-
na planeta 18.45 Wieczorynka 18.55 
Natura bez granic 19.30 Smutne domy 
19.50 Wiadomości w czeskim j. migo-
wym 20.00 Ojciec chrzestny II (fi lm) 
23.20 Gang mamy Grissom (fi lm) 1.25 
Opowieść podręcznej (s.). 
NOVA 
6.50 Looney Tunes Show (s. anim.) 
7.15 Kacze opowieści (s. anim.) 8.00 
Stokrotka (bajka) 9.15 W imieniu króla 
(fi lm) 10.50 Dama i Król (s.) 13.20 Po-
radnik domowy 13.45 Zamieńmy się żo-
nami 15.10 Życie od kuchni (fi lm) 17.15 
Zakonnica w przebraniu II (fi lm) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Ech, 
życie (fi lm) 22.15 Ostatni skaut (fi lm) 
0.20 Zakonnica w przebraniu II (fi lm). 
PRIMA 
6.25 Puchaty patrol (s. anim.) 6.50 
Ninjago (s. anim.) 7.15 Meteor Monster 
Truck (s. anim.) 7.30 M.A.S.H. (s.) 9.15 
Autosalon.tv 10.25 Prima Partička 11.25 
Kochamy Czechy 13.05 Morderstwa w 
Brokenwood (s.) 15.15 Marsz weselny 
II (fi lm) 17.00 Nawet nie zdejmuj swe-
tra (fi lm) 18.55 Wiadomości 19.55 Sho-
wtime 20.05 Pogoda 20.15 Gliniarz (s.) 
21.40 Kelner, płacić! (fi lm) 23.20 Miej-
sce zbrodni (s.). 

NIEDZIELA 21 CZERWCA 

TVC 1 
6.00 Ciekawostki z regionów 6.30 Cu-
downy dom (fi lm) 8.15 Uśmiechy J. Ko-
deta 8.55 Łopatologicznie 9.45 Kalen-
darium 10.00 Kamera na szlaku 10.35 
Obiektyw 11.05 Naszyjnik (s.) 12.00 
Pytania Václava Moravca 13.00 Wiado-
mości 13.05 Królewna Niezdara (bajka) 
14.05 O łabędziu (bajka) 15.05 Wiejski 
lekarz (s.) 15.50 Mieszkanie okradzio-
no… (fi lm) 16.40 Typowa kobieca re-
akcja (fi lm) 17.50 Co teraz a co potem? 
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.10 Z tobą cieszy mnie świat 
(fi lm) 21.35 168 godzin 22.05 Rubin ma 
kolor krwi (fi lm) 23.20 Robin Hood: 
Książę złodziei (fi lm). 
TVC 2 
7.05 Pszczółka Maja (s. anim.) 7.20 
Baranek Shaun (s. anim.) 7.30 Studio 
Kolega 9.00 Czechosłowacki tygodnik 
fi lmowy 9.15 Poszukiwania czasu utra-
conego 9.35 Kryzysowa wiosna 10.45 
Zapomniane wyprawy 11.10 Nie pod-
dawaj się plus 11.35 Nie poddawaj się 
12.05 Historie ciekawych przyrodników 
12.25 Królestwo natury 12.50 Słowo na 
niedzielę 12.55 Magazyn chrześcijański 
13.25 Przez ucho igielne 13.50 Magazyn 
religijny 14.20 Na pływalni z V. Morav-
cem 14.45 Pompeje: Tajemnice skamie-
niałych ciał 15.35 Wielkie miłości 16.05 
Dramatyczne historie w naturze 16.55 
Indie – z biegiem Gangesu 17.50 Tu-
bylcy, zwierzęta i ja 18.45 Wieczorynka 
18.55 Folklorika 19.20 Ciekawostki z re-
gionów 19.50 Wiadomości w czeskim j. 
migowym 20.00 Vera Cruz (fi lm) 21.35 
Aż poleje się krew (fi lm) 0.10 Wojna 
wszystkich Francuzów. 
NOVA 
6.00 Oggy i karaluchy (s. anim.) 6.10 
Psi patrol (s. anim.) 7.05 Looney Tunes 
Show (s. anim.) 7.25 Kacze opowieści (s. 

anim.) 8.15 Krok za krokiem (s.) 8.35 
Bajka o krainie dostatku (bajka) 9.50 
Bernard i Bianka (fi lm anim.) 11.25 
Góra czarownic (fi lm) 13.20 Choć goni 
nas czas (fi lm) 15.20 Ech, życie… (fi lm) 
17.15 Niedźwiadek (fi lm) 19.30 Wiado-
mości, sport, pogoda 20.20 Dama i Król 
(s.) 22.35 Epidemia (fi lm) 1.05 Policja 
kryminalna Anděl (s.). 
PRIMA 
6.10 Puchaty patrol (s. anim.) 6.40 
Ninjago (fi lm anim.) 7.00 M.A.S.H. 
(s.) 8.05 II wojna światowa 9.15 Pri-
ma Świat 9.50 Tak jest, szefi e! 11.00 
Partia 11.55 Poradnik domowy 12.50 
Poradnik Pepy Libickiego 13.10 Porad-
nik Ládi Hruški 14.15 Jak zbudować 
marzenie 15.05 Kelner, płacić! (fi lm) 
16.45 Bogowie muszą być szaleni II 
(fi lm) 18.55 Wiadomości 19.55 Showti-
me 20.05 Pogoda 20.15 Musical czyli 
Droga do szczęścia (fi lm) 22.05 Burza 
(fi lm) 0.00 Drakula (fi lm). 

PONIEDZIAŁEK 22 CZERWCA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Mieszkanie okra-
dziono... (fi lm) 9.45 168 godzin 10.20 
Typowa kobieca reakcja (fi lm) 11.30 AZ 
kwiz 12.00 Południowe wiadomości 
12.30 Sama w domu 14.00 Wszystko-
-party 14.45 Z tobą cieszy mnie świat 
(fi lm) 16.10 Napisała: Morderstwo (s.) 
17.00 Podróżomania 17.30 AZ kwiz 
18.00 Wiadomości regionalne 18.25 
Gdzie jest mój dom? 18.55 Prognoza po-
gody, wiadomości, sport 20.10 Morder-
stwa w kręgu (s.) 21.25 Reporterzy TVC 
22.05 Kryminolog (s.) 23.05 Zawodow-
cy (s.) 0.00 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne przed-
szkole 9.00 Kamera w podróży 9.55 
Dziki Meksyk 10.50 Elsa – lwica, któ-
ra zmieniła świat 11.40 Smutne domy 
12.00 Babel 12.25 Magazyn religijny 
12.55 Telewizyjny klub niesłyszących 
13.20 Czechosłowacki tygodnik fi lmo-
wy 13.35 Globalny termostat 14.30 Za-
pomniane ofi ary 15.20 Cudowne hotele 
16.10 Przygody nauki i techniki 16.40 
Lotnicze katastrofy 17.30 Duże maszy-
ny 18.15 Wielkie miłości 18.45 Wieczo-
rynka 18.55 Przez ucho igielne 19.25 
Kawałek drewna 19.50 Wiadomości w 
czeskim j. migowym 20.00 Tutencha-
mon: Odkryta prawda 21.05 Duże ma-
szyny 21.55 McCabe i pani Miller (fi lm) 
23.55 Chwasty (fi lm). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.40 Helena 
(s.) 9.10 Comeback (s.) 9.50 Policja Mo-
drava (s.) 11.00 Co o tym sądzą Czesi 
12.00 Południowe wiadomości 12.30 
Krok za krokiem (s.) 12.50 Przychodnia 
w różanym ogrodzie (s.) 14.05 Detek-
tyw Monk (s.) 15.55 Dr House (s.) 16.57 
Popołudniowe wiadomości 17.20 Co 
o tym sądzą Czesi 18.15 Comeback (s.) 
18.50 Gospoda (s.) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Spece (s.) 21.25 
Mistrzostwa powiatu (s.) 22.30 Zabój-
cza broń (s.) 23.25 Dr House (s.) 0.25 
Detektyw Monk (s.). 
PRIMA 
6.15 Puchaty patrol (s. anim.) 7.00 
Nowy dzień 9.25 M.A.S.H. (s.) 10.30 
Mój przełożony (fi lm) 12.30 Strażnik 
Teksasu (s.) 13.30 Ostatni gliniarz (s.) 
14.30 Policja Hamburg (s.) 15.30 Policja 
w akcji 16.30 Wiadomości kryminalne 
16.50 Policja w akcji 17.40 Nakryto do 
stołu! 18.55 Wiadomości 19.55 Showti-
me 20.05 Pogoda 20.15 Błękitny kod 
(s.) 22.50 Tak jest, szefi e! 0.00 Policja w 
akcji 1.55 Strażnik Teksasu (s.).  

Chociaż zmarł, w naszych sercach żyje nadal.
Dnia 24 czerwca minie 5. rocznica śmierci naszego Dro-
giego

śp. inż. WALTERA BŐHMA
z Czeskiego Cieszyna

Wszystkich, którzy Go znali, prosimy, by wspomnieli 
razem z nami. Żona z rodziną. GŁ-346

Lasy szumiały, a skowrónki nad Tebóm śpiywały,
tak Ci wtedy przi robocie na polu pómogały.
Roki jak woda w Olzie rychło uciekały.
Miłość a uśmiych Ci nigdy nie zebrały.

Dnia 20 czerwca obchodzi swój zacny jubileusz życiowy 
90 lat nasza Kochana Mama i Starka

TEREZKA MICHALIKOWA
z Piosku

Wielkóm furym zdrowio, Bożigo bogosławiynstwa, miłości, szczynścio, 
na każdym kroku życzóm córka, synowie z rodzinami, 14 wnuków, 18 
prawnuków a cało szyroko rodzina. GŁ-341

Kochana Ciociu byś nam żyła jak najdłużej,
zdrowie zawsze niech Ci służy,
a gdy Cię boleść do płaczu wzbudzi,
łzy masz dla siebie, uśmiech dla ludzi.
Szczęście ciągle niech Ci sprzyja,
a co złe, niech cię omija.
Niech Cię błogosławi Bóg,
i prowadzi najlepszą z dróg.

W tych dniach obchodzi swój piękny jubileusz życiowy

pani TEREZKA MICHALIKOWA
z Piosku

Z serca życzą Marta Waszutowa z rodziną, siostra Joanna z rodziną oraz 
Mańka i Józek Sikorowie. GŁ-347

Dnia 20 czerwca 2020 minie 2. bolesna rocznica śmierci mego Najdroż-
szego Męża

śp. MVDr. JÓZEFA GĄGOLI
z Gnojnika

Z nieustającym smutkiem, miłością wspominają żona oraz syn z żoną. GŁ-329

Dnia 21 czerwca 2020 minie 10 lat od 
chwili, kiedy na zawsze odeszła od nas 
nasza Najdroższa Mama i Babcia

śp. LUDWIKA PALOWSKA
z Olbrachcic 

zaś 20 lipca 2020 przypomnimy sobie 
4. rocznicę śmierci naszego Drogiego 
Taty i Dziadka 

śp. STANISŁAWA PALOWSKIEGO
Z miłością i szacunkiem wspomina córka Urszula z rodziną. GŁ-344

Dzisiaj, 19 czerwca, mija 40. rocznica śmierci

śp. ks. GUSTAWA SZURMANA
z Nawsia

Z miłością i szacunkiem wspomina córka Anna z rodzi-
ną. GŁ-342

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

GŁ-096

Szanowny kl iencie:
Kamieniarstwo " Wrzos" zapewnia dostęp do pełnej obsługi i świadczenia usług w naszej filii – 
Vendryně 1044, telefon : Tel. kom. 736 702 526 Tel. kom. +48 606 452 479

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

kamieniarstwo.wrzos@vp.pl

Znajdź nas 
na YouTubie

�

Promocja przez 
Facebooka
Od marca na facebookowym profi lu Książnicy 
Cieszyńskiej regularnie prezentowane są interesujące, 
nieznane druki i rękopisy ze zbiorów tej biblioteki. 
Wiele z udostępnionych w ten sposób perełek dotyczy 
Zaolzia, dlatego cieszyńscy bibliotekarze zachęcają do 
śledzenia internetowych postów.

Witold Kożdoń

I tak w maju można było prze-
czytać o Spółce Górniczo-Hut-
niczej Karwina-Trzyniec S.A. z 

siedzibą w Cieszynie. To największe 
przedsiębiorstwo górniczo-hutnicze 
w Europie Środkowej zostało utwo-
rzone z kopalń i zakładów przemy-
słowych działających na Zaolziu, 
po włączeniu jego obszaru do Polski 
w październiku 1938 r. W zbiorach 
Książnicy do dziś zachowała się 
„Monografi a Spółki Górniczo-Hut-
niczej Karwina-Trzyniec S.A.” z 1939 
r., z której zaczerpnięto nie tylko in-
formacje, ale także piękne zdjęcia.

Dla odmiany w czerwcu cieszyń-
scy bibliotekarze przypominają 
dzieje założonego w sierpniu 1919 r. 
polskiego klubu sportowego Polo-
nia w Karwinie. „Złoty” okres dzia-
łalności Polonii przypadł na lata 
30. XX wieku, kiedy to klub dwu-
krotnie zdobył tytuł mistrza Cie-

szyńskiej Żupy Futbolowej (1932, 
1933). Polonia godnie reprezento-
wała Polaków także w międzynaro-
dowych meczach towarzyskich, jak 
np. w 1933 r., kiedy to 4:2 wygrała 
z ówczesnym mistrzem Polski, Ru-
chem Chorzów, w składzie którego 
grał słynny Ernest Wilimowski.

Z informacji zamieszczonych na 
facebookowym profi lu Książnicy 
dowiadujemy się również, iż projekt 
zatytułowany „Zapomniana ziemia. 
Literatura polska na Zaolziu (1920-
2020)” uzyskał dofi nansowanie w 
programie Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego „Kultura 
w sieci”. Dzięki przyznanym pie-
niądzom w stulecie podziału Śląska 
Cieszyńskiego Książnica Cieszyńska 
zamierza przygotować wirtualną 
wystawę prezentującą dzieje litera-
tury polskiej na Zaolziu, a przez jej 
pryzmat – przedstawić dzieje i kul-
turę społeczności polskiej na tym 
terenie. 

• Jedno ze zdjęć prezentujących Hutę w Trzyńcu, zaprezentowanych na facebo-
okowym profi lu Książnicy Cieszyńskiej.



16  ♩ Głos   |   piątek   |   19 czerwca 2020

Rozwiązanie krzyżówki z 5 czerwca: 
NIE WIEMY, CZYM JEST ŻYCIE

• Na zaproszenie do naszej 
fotograficznej zabawy odpowiedziała 
Magdalena Workowa. Przysłała nam 
współczesne ujęcie schroniska na 
Jaworowym. 
Dziękujemy za nadesłane zdjęcie. Już za 
tydzień kolejne wyzwanie dla Państwa.

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

Tak było...

KRZYŻÓWKA KOMBINOWANA

Wśród autorów poprawnych rozwiązań 
zostanie rozlosowana książka. Roz-

wiązania prosimy wysyłać na e-mail: info@
glos.live. Termin upływa w środę 1 lipca. 
Nagrodę książkową za poprawne rozwią-
zanie krzyżówki kombinowanej z 5 czerw-
ca otrzymuje Anna Szostkowa z Suchej 
Średniej. Autorem dzisiejszego zadania 
jest Jan Kubiczek.

...tak jest
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Rozwiązaniem krzyżówki kombinowanej jest cytat Ramóna Gómeza de la Serny (ur. 3 lipca 1888 w Madrycie, zm. 13 stycznia 1963 w Buenos 
Aires) – hiszpańskiego pisarza, jednego z ważniejszych przedstawicieli hiszpańskiej awangardy i jednego z prekursorów surrealizmu.

POZIOMO:
1. ciepłe, długie okrycie na 

chłodną porę
2. miękka tkanina pokryta 

cienkim, gęstym włoskiem
3. jednostka elektryczna odno-

sząca się do natężenia prądu
4. umowa sojusznicza z 1951 r. 

między Australią, Nową Ze-
landią i USA

5. prenumerator, subskrybent
6. mały wazon

7. po igreku lub popularne pol-
skie radio

8. odpadki powstające przy pi-
łowaniu drewna

9. cyklop miał jedno
10. ROZWIĄZANIE DODAT-

KOWE
11. dwie wargi malowane szmin-

ką
12. uczestnik zbrojnego spisku; 

buntownik
13. kapitan „Nautilusa”

14. mebel szkolny
15. historyczna kraina na Słowa-

cji i w Polsce
16. władca w starożytnym Egip-

cie
17. „tak” po czesku
18. kiepski lub niedobry
19. podanie piłki do strzelca 

bramki.

PIONOWO (w kolejności alfabe-
tycznej):  

AGENDA, ANGINA, APATIA, 
BALZAC, CERATA, IGNACY, 
ISTOTY, JABŁKO, MAZURY, 
NALEPA, NAMIOT, PROKOP, 
RYDWAN, SAWYER, SKAŁKA, 
SZKOŁA, TANDEM, TRAPEZ, 
ZABAWA, ZAKOLE, ZASUWA, 
ZATORY, ZITTAU. 

Wyrazy trudne lub mniej 
znane: 
ANZUS, TROCINY


