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Komu potrzebna  
jest ta obwodnica?
PROBLEM: W Żywocicach dyskutowano we wtorek o budowie obwodnicy Hawierzowa. Budzący wiele emocji 
temat ściągnął na spotkanie z władzami miasta Hawierzowa oraz Dyrekcją Dróg i Autostrad sporo mieszkańców 
Żywocic, ale także sąsiednich miejscowości. Obecni nie dali się przekonać, że korzyści wynikające z nowej drogi 
zrekompensują nieodwracalne szkody na środowisku naturalnym i komforcie życia mieszkańców.

Danuta Chlup

Przedstawiciele magistratu i 
DDA odpowiadali na pyta-
nia prowadzącego dyskusję 

Davida Kolarčíka, inicjatora petycji 
przeciwko budowie, którą podpi-
sało ok. 5 tys. osób oraz publiczno-
ści. Argumenty gości nie trafiały 
obecnym do przekonania. Gorzki 
śmiech budził fakt, że budowa 
drogi wychodzi z Zasad Rozwoju 
Regionalnego, opracowanych na 
szczeblu wojewódzkim już przed 30 
laty, nieuwzględniających dzisiej-
szych priorytetów mieszkańców, 
większej dbałości o środowisko na-
turalne, o wiele gęstszej zabudowy 
na obrzeżach Hawierzowa. Jednak 
zdaniem wiceprezydenta miasta 
Bogusława Niemca ustalonych za-
sad nie da się zmienić, a przynaj-
mniej nie leży to w kompetencji 
hawierzowskich radnych. Inwesto-
rem budowy obwodnicy jest Mini-
sterstwo Transportu. Również Šár-
ka Kubalowa z DDA przekonywała, 
że raz wytyczonego przebiegu nie 
da się teraz zmieniać. 

Jedną zmianę mimo wszystko 
wprowadzono – obwodnica nie bę-
dzie skomunikowana z autostradą 
D1 w Boguminie. Dzięki temu nie 
stanie się trasą tranzytową dla po-
jazdów zmierzających z Polski na 
Słowację i odwrotnie. Obecni przy-

jęli to jako wiadomość pozytywną, 
ponieważ natężenie ruchu będzie 
mniejsze, lecz z drugiej strony po-
głębiło to wątpliwości co do celo-
wości inwestycji. 

Projektant Roman Kotas przy-
znał otwarcie, że obwodnica 
Hawierzowa będzie obwodnicą 
nietypową, ponieważ nie usunie 

z  miasta tranzytu tirów (przejazd 
ciężarówek przez centrum już teraz 
jest zabroniony) i w zasadzie bę-
dzie służyła samym hawierzowia-
nom, przemieszczającym się po-
między różnymi częściami miasta i 
sąsiednimi miejscowościami. 

– Jaki sens ma realizacja me-
galomańskiego projektu budowy 

obwodnicy mia-
sta, które ma 
mały odsetek 
transportu tran-
zytowego, a za 
ruch w mieście 
odpowiedzial-
ni są sami jego 
m i e s z k a ń c y ? 
Z a m i e r z a c i e 
wydać na to 10 
mld koron? I 
zniszczyć Ży-
wocice i Cier-
licko? – oburzał 
się lekarz Šimon 
Laciok, miesz-
kaniec Cierlic-
ka-Grodziszcza. 

Marian We-
iser, członek 
Zarządu Gminy 
Sucha Górna, 
zwracał uwagę 
na fakt, że spo-
ra część obwod-
nicy pobiegnie 

przez terytorium Suchej Górnej – 
gęsto zabudowanym terenem, w 
bezpośrednim sąsiedztwie stad-
niny koni i brzegiem lasu. Zagro-
żony jest los co najmniej pięciu 
pomniczków Tragedii Żywocic-
kiej.

O pomniczkach kilkakrotnie 
wspominano podczas dyskusji. 

Kotas stwierdził, że jeszcze nie 
nadszedł odpowiedni czas, aby ta-
kie szczegóły były rozwiązywane, 
wiceprezydent Hawierzowa Bo-
gusław Niemiec zapewnił, że pro-
blem ten trzeba będzie rozwiązać 
tak, aby zostały one zachowane. Na 
pytanie „Głosu”, kto i kiedy zajmie 
się tym problemem, wiceprezydent 
odpowiedział: 

– Nasz Urząd Budowlany będzie 
zatwierdzał warunki budowy, głos 
mieliby zabrać także przedstawi-
ciele ochrony zabytków. 

Mieszkańcy Żywocic nie zamie-
rzają się poddać w walce z inwe-
stycją, która całkowicie zmieni (na 
gorsze) wygląd ich wioski. 

– Ta budowa nie przyniesie żad-
nych korzyści temu regionowi. 
Będziemy robili wszystko, aby ją 
zatrzymać. Sens może mieć najwy-
żej jedna gałąź obwodnicy, od ul. 
Rudnej po skrzyżowanie „Północ” 
(ma ono powstać na granicy Suchej 
Średniej i Górnej – przyp. red.) – 
powiedział naszej gazecie Martin 
Cyž, wiceprezes stowarzyszenia 
Żywocice Sobie. 

Projekt inwestycji jest obecnie 
w fazie poprzedzającej analizę 
wpływów na środowisko naturalne 
(EIA). Proces EIA jest jedną z głów-
nych okazji dla mieszkańców, aby 
zgłaszali krytyczne uwagi wobec 
niego. 

19
kilometrów długości ma mieć obwodnica Hawierzowa. Jej początek będzie na wjeździe do miasta od strony Szonowa 
i poprowadzi przez Suchą Średnią, Górną, Żywocice i Cierlicko do Trzanowic. Na trasie ma być kilka skrzyżowań wielopozio-
mowych. Do obwodnicy ma nawiązywać tak zwane przedłużenie Alei Głównej, z której będzie wjazd na obwodnicę. Ma ono 
ulżyć ulicy Cieszyńskiej. Zdaniem krytyków ruch w mieście wskutek tego się nie zmniejszy, dojdzie jedynie do jego przenie-
sienia z jednej ulicy na inną, w dodatku w pobliże strefy rekreacyjnej – Parku Leśnego. Początek budowy pierwszego etapu 
obwodnicy przewidziany jest na 2028 rok.

• Dyskusja budziła wiele emocji. Sporo uwag do inwestycji zgłaszał Šimon Laciok z Cierlicka.  
Fot. DANUTA CHLUP
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sobota

niedziela

dzień: 20 do 25 C 
noc: 19 do 16 C 
wiatr: 1-3 m/s

dzień: 18 do 22 C 
noc: 17 do 15 C 
wiatr: 1-2 m/s

dzień: 20 do 24 C 
noc: 17 do 14 C 
wiatr: 1-2 m/s

Pamiętacie „Złoty Pociąg” i 65. kilometr linii kolejowej Wrocław – 
Wałbrzych? Tego lata polscy poszukiwacze skarbów (i nie tylko 
oni) żyją natomiast historią Bursztynowej Komnaty. W Mamer-

kach – małej, leśnej osadzie w województwie warmińsko-mazurskim, 
w której w czasie wojny przez pewien czas mieściła się Kwatera Głów-
na Niemieckich Wojsk Lądowych, odkryto bowiem wiosną system 
nieznanych, podziemnych korytarzy. To zaś po raz kolejny rozpaliło 
wyobraźnię poszukiwaczy skarbów, którzy wierzą, że w mazurskich 
lasach Niemcy mogli ukryć Bursztynową Komnatę. Oczekiwania pol-
skich muzealników są wprawdzie dużo mniejsze (moje zresztą też), 
mimo to wydarzenie wzbudza ogromne emocje.

Osobiście wątpię, że w Mamerkach znajdą się jakieś „skarby”, choć z 
drugiej strony doniesień o Złotym Pociągu czy Bursztynowej Komna-
cie wcale nie traktuję jak letnich tematów ogórkowych. Uświadamiają 
nam bowiem, jak niewiele wiemy o tajemnicach II wojny światowej. 
76 lat po jej zakończeniu nadal nie sposób doliczyć się tysięcy dzieł 
sztuki, kilogramów złota czy kilometrów archiwów zrabowanych 
przez Niemców w podbitych krajach. Duża część tych łupów pozo-
staje nieodkryta, nic więc dziwnego, że ich tropem ruszają pasjonaci i 
zawodowcy. I czasami odnoszą sukcesy. W historiach o nazistowskich 
„skarbach” bulwersuje mnie za to fakt, że wielu zbrodniarzy wojen-
nych dzięki swej wiedzy uniknęło stryczka. Chronieni przez wywiady 
zwycięskich państw mogli śmiać się swym ofiarom w oczy... 

Na koniec dodam, że Mamerki mają konkurencję. Jak zwykle bo-
wiem poszukiwacze skarbów są podzieleni w ocenie, gdzie może 
znajdować się Bursztynowa Komnata. A trzeba wiedzieć, że w zeszłym 
roku grupa polskich nurków zlokalizowała na dnie Bałtyku wrak 
niemieckiego parowca „Karlsruhe” – ostatniego statku, który opuścił 
Piławę przed zajęciem Prus Wschodnich przez Rosjan. Zdaniem nie-
których to właśnie w skrzyniach we wraku, a nie w Mamerkach, mogą 
znajdować się elementy Bursztynowej Komnaty. Ponieważ zaś nurko-
wie ze stowarzyszenia Baltictech są już gotowi, by rozpocząć eksplo-
rację szczątków „Karlsruhe”, myślę, że emocji związanych z legendar-
nym „złotem nazistów” z pewnością nam tego lata nie zabraknie. 

DZIŚ...

25
czerwca 2021

Imieniny obchodzą:  
Łucja, Prosper
Wschód słońca: 4.38
Zachód słońca: 20.57
Do końca roku: 189 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Stoczniowca
Światowy Dzień Smerfa
Przysłowie: 
„Jak w czerwcu pogoda 
służy, rolnik tylko oczy 
mruży”

JUTRO...

26
czerwca 2021

Imieniny obchodzą:  
Jan, Paweł
Wschód słońca: 4.38
Zachód słońca: 20.57
Do końca roku: 188 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Szwagra
Światowy Dzień 
Chłodnictwa
Przysłowie: 
„Czerwiec mokry po 
zimnym maju, chłopom 
w jesieni będzie jak 
w raju”

POJUTRZE...

27
czerwca 2021

Imieniny obchodzą:  
Maria, Władysław
Wschód słońca: 4.38
Zachód słońca: 20.57
Do końca roku: 187 dni
(Nie)typowe święta:
Święto Marynarki 
Wojennej
Dzień Walki z Cukrzycą
Przysłowie:
„Czerwiec się czerwieni, 
będzie dość w kieszeni”

zdaniem... Witolda Kożdonia

PogoDa

DzieJe Się W regionie

CzeSKi CieSzyn
Obowiązują nowe go-
dziny otwarcia biura 
Zarządu Głównego 
Polskiego Związku Kul-
turalno-Oświatowego 
przy ul. Strzelniczej. Po 
lockdownie sekretariat 
wrócił do dawnego 
czasu pracy z jednym 
wyjątkiem. Wychodząc 
naprzeciw postulatom 
członków związku w 
środy biuro zarządu 
głównego jest teraz 
czynne już od godz. 
7.00. Poza tym w ponie-
działki, wtorki i czwartki 
sekretariat pracuje od 
godz. 8.00 do 16.00 
z godzinną przerwą 
obiadową między godz. 
12.00 a 13.00. Piątek 
pozostaje natomiast 
dniem nieurzędowym. 
 (wik)

HerCzaWa
Wójt Marek Sikora wziął 
udział w obchodach 
jubileuszu 400-lecia 
Jaworzynki. Wydarzenie 
zorganizowano na styku 
granic Polski, Czech i 
Słowacji. na Trzycatek 
przybył też m.in. wójt 
słowackiej gminy Czerne 

Pavol 
gomola, 
a okolicz-
nościowy 
list skiero-
wał do zebra-
nych premier rP 
Mateusz Morawiec-
ki. W trakcie uroczy-
stości wójt istebnej 
Łucja Michałek oraz 
sołtys Jaworzynki 
Bogusława Kawulok 
posadzili pamiątkowy 
jawor, czyli drzewo od 
którego Jaworzynka 
wzięła swą nazwę. Wy-
darzeniu towarzyszył 
kiermasz rękodzieła 
twórców z Mikroregionu 
„górolsko Swoboda”, a 
gminny ośrodek Kultury 
w istebnej przygotował 
jubileuszowy folder „Ja-
worzynka. 400 lat trady-
cji na pograniczu”. 
 (wik)

oSTraWa
Centrum Krwiodawstwa 
Szpitala Uniwersy-
teckiego w Ostrawie 
zachęca wszystkich 
zdrowych dawców krwi, 
by jak najszybciej zgła-
szali się do punktów 

pobrań. –  operacje 
znów ruszyły pełną 
parą, zużycie krwi jest 
naprawdę wysokie, a 
zapasy gwałtownie ma-
leją. Ponadto zbliża się 
lato, a wraz z nim jak co 
roku wiele wypadków. 
Dlatego pilnie potrze-
bujemy wszystkich grup 
krwi dla naszych pacjen-
tów – apelują medycy. 
Chętni do oddania krwi 
mogą się umawiać na 
konkretną datę i godzinę 
telefonicznie (800 260 
004), e-mailem (krevni.
centrum@fno.cz) lub on
-line (za pośrednictwem 
formularza internetowe-
go). Więcej na www.fno.
cz/krevni-centrum.
  (wik)

CzeSKi CieSzyn

Karolina Wantulok
prezes Wiślańskiej Organizacji Turystycznej,  
dla Polskiej Agencji Prasowej

CyTaT na DziŚ

•••
Sezon wakacyjny w Wiśle daje się odczuć po 10 
lipca. W pierwszej kolejności Polacy rezerwują 
jednak miejsca nad morzem. Synoptycy 
zapowiadają, że pogoda będzie ładna, więc 
liczymy, że sezon w tym roku rozpocznie się 
nieco wcześniej

oSTraWa

HerCzaWa

Szkoła Polska 
im. św. Jadwigi 
w Pradze 
świętowała 
50-lecie 
założenia. 
Obchody 
jubileuszu 
połączono 
z zakończeniem 
roku szkolnego.

Witold Kożdoń

Okoliczno ś ciowa 
uroczystość od-
była się przed 

tygodniem, w sobotę 19 
czerwca, w ogrodach pra-
skiej Ambasady RP. W jej 
trakcie Agata Vlasákowa, 
pełniąca funkcję kierow-
niczki szkoły, otrzyma-
ła Odznakę Honorową 
„Bene Merito” nadawaną 
przez ministra spraw zagranicznych 
RP za szczególne zasługi w umacnia-
niu pozycji Polski na arenie między-

narodowej. Z kolei wyróżniający się 
uczniowie dostali ufundowane przez 
Ambasadę RP nagrody i dyplomy. Były 

• Tradycyjny „Wygón łowiec” odbył się w niedzielę na terenie wyciągu nar-
ciarskiego Pasieki w Wiśle. Uroczyste wyprowadzenie owiec na pastwisko 
pierwotnie miało mieć miejsce w maju, jednak z powodu obostrzeń epide-
miologicznych zostało przesunięte na drugą połowę czerwca. Rozporządze-
nie bowiem uniemożliwiało występy zespołów muzycznych, a w programie 
imprezy miały prezentować się kapele i zespoły góralskie. Bez tradycyjnej 
muzyki spotkanie straciłoby swój urok. „Wygón łowiec”, nazywany również 
redykiem, został zorganizowany w ramach obchodów Roku Górali.  „Zwrot”
Fot. Czesław Gamrot/„Zwrot”

Pół wieku Szkoły Polskiej w Pradze
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Fot. ARC

KresKą malowane

Fot. ARC Ambasady RP w Pradze

Chcą uniwersytetu
Hawierzów ma ambicje stać 

się miastem uniwersyteckim. 
Jednym z  pierwszych kroków, któ-
ry ma do tego doprowadzić, jest 
podpisanie memorandum o współ-
pracy między Miastem Statutowym 
Hawierzów i Wyższą Szkołą PRIGO.

Uczelnia jest organizacją poza-
rządową, która ma swoją siedzibę 
w Hawierzowie przy ulicy Nezvala. 
Studentom oferuje m.in. studia li-
cencjackie i magisterskie na wielu 
różnych kierunkach. – Nasza szko-
ła chce w niedalekiej przyszłości 
stać się placówką uniwersytecką 
i w związku z  tym wybudować na 
terenie miasta centrum naukowo
-badawcze i innowacyjne połączo-
ne z  eksperymentalnym labora-
torium nauk społecznych. Cieszy 
nas, że miasto wspiera nas w tych 
działaniach. Zobowiązaliśmy się, 
że będziemy wspólnie starać się 
o pozyskanie nowych pracowni-
ków akademickich, naukowców i 
studentów, w tym również zagra-
nicznych, którzy zechcieliby za-
mieszkać w Hawierzowie na stałe 
– przybliżyła zasady współpracy 

rektor Wyższej Szkoły PRIGO Zu-
zana Machowa.  

– Ze względu na usytuowanie 
geograficzne, infrastrukturę, do-
stępność transportową, koncepcję 
urbanistyczną i zaplecze rekreacyj-
ne Hawierzów posiada wszelkie pre-
dyspozycje do tego, by stać się mia-
stem uniwersyteckim. Powstanie 

uniwersytetu przyczyni się do lep-
szego wykształcenia mieszkańców, 
rozwoju aktywności twórczych i na-
ukowych, wzrostu potencjału inno-
wacyjnego i przedsiębiorczości oraz 
obniżenia zarówno strukturalnej, 
jak i długookresowej stopy bezro-
bocia – podkreślił z kolei prezydent 
Hawierzowa Josef Bělica. (sch)

• Rektor Zuzana Machowa i prezydent Josef Bělica podpisują memorandum o 
współpracy w sprawie uniwersytetu. Fot. PETR SZNAPKA – UM Hawierzowa

Rys. JAKUb MRóZEK

Strażacy doposażeni
W czerwcu strażacy otrzymali 

od województwa morawsko-
śląskiego sprzęt za ponad 120 milio-
nów koron. To m.in. 33 samochody 
pożarnicze czy urządzenia do mo-
nitoringu chemicznego. Wojewódz-
two kupiło też m.in. lokalizatory 
pojazdów, trzy namioty pneuma-
tyczne, specjalistyczny samochód 
do ratowania zwierząt, a także 
sprzęt potrzebny do bezpiecznej 
dystrybucji szczepionek. Ochotni-
cy otrzymają ponadto 50 komple-
tów aparatów oddechowych, 44 

przenośne agregaty prądotwórcze, 
dwa przenośne urządzenia pomia-

rowe oraz zapas środków ochrony 
indywidualnej.  (wik)

Kto da więcej?

Rower, sprzęt kempingowy 
lub gitara oraz inne rzeczy 

zostaną wylicytowane w ponie-
działek na dziedzińcu bogumiń-
skiego ratusza. Do nabycia bę-
dzie ok. 100 rzeczy znalezionych, 
głównie z  pociągów, które mają 
w Boguminie stację końcową. 
Zguby trafiają później do ratusza 
i są tam przechowywane przez 
trzy lata. Jeśli w tym czasie nikt 
się po nie nie zgłosi, miasto wy-
stawia je na licytację. – Z naszych do-
świadczeń wynika, że jeśli właściciel 
nie przyjdzie odebrać zguby w cią-
gu pierwszych kilku dni, potem nie 
przychodzi już wcale – przekonuje 
kierowniczka wydziału organizacyj-
nego Urzędu Miejskiego w Bogumi-
nie Mirka Šmidowa.

Ponieważ wśród zapomnianych 
przedmiotów są zarówno rzeczy war-
tościowe, jak np. namiot z  nadmu-
chiwanymi karimatami i śpiworem, 
dziewięć rowerów, instrumenty mu-
zyczne, zegarki, czytnik książek i wiele 
innych, jak i osobiste drobiazgi typu 
książka, portmonetka, etui na okulary 
lub nocnik, ceny wywoławcze wahają 
się od 10 koron do nawet kilkuset. 

Kto chce wziąć udział w dorocznej 
bogumińskiej aukcji i stać się nabyw-
cą którejś ze zgub, powinien zabrać z 
sobą gotówkę. Wylicytowany przed-
miot należy bowiem od razu opła-
cić. – Licytacje rzeczy znalezionych 
organizujemy od wielu lat i zawsze 
cieszą się one niezwykłym powodze-
niem wśród mieszkańców. Są tacy, 
którzy przychodzą tylko zobaczyć, 
ale mamy też doświadczonych licy-
tatorów, którzy regularnie podbijają 
cenę – dodaje pracownica ratusza. 
Rzeczy wystawione na licytację moż-
na będzie obejrzeć bezpośrednio 
przed rozpoczęciem aukcji w godz. 
14.15-14.30. Nabyte przedmioty nie 
podlegają reklamacji. (sch)

Pół wieku Szkoły Polskiej w Pradze

one podziękowaniem za bardzo do-
bre wyniki w nauce oraz udział w 
konkursach, które dotyczyły w tym 

roku polskich 
symboli pa-
triotycznych, 
św. Jadwigi 
oraz najważ-
niejszych wy-
darzeń z hi-
storii szkoły.

W czasie 
uroczystości, 
w imieniu 
o r g a n i z a c j i 
p o l o n i j n e j 
„TramP OLi-
na” Karolina 
G ł ą b i ń s k a 
odebrała po-
nadto Odzna-
kę Honoro-
wą „Meritis 
Pro Familia”, 
przyznawaną 
przez mini-
stra rodzi-
ny i polityki 
s p o ł e c z n e j . 
„TramP OLi-
na” wspiera 
polskie ro-
dziny osie-
dlające się w 
Pradze i oko-
licach. Służy 
p o r a d a m i 

oraz organizuje wydarzenia pro-
mujące polską kulturę, edukację i 
obyczaje. 

84
tegorocznych uczniów klas 
9. rozpocznie we wrześniu 
naukę w trzech klasach Pol-
skiego Gimnazjum im. Juliu-
sza Słowackiego w Czeskim 
Cieszynie. Do egzaminów 
wstępnych, które odbywa-
ły się w dwóch terminach 
– normalnym i zastępczym, 
przystąpiło 110 osób. Nie 
zdały trzy z nich. Ponieważ 
uczniowie równocześnie zgła-
szali się do dwóch szkół śred-
nich, nie wszyscy ostatecznie 
zdecydowali się na zapisanie 
się do Polskiego Gimnazjum. 
Niezależnie od tego po waka-
cjach liczba uczniów w szkole 
podniesie się o 8. W tym roku 
szkolnym zdawało bowiem 
maturę tylko 76 czwartokla-
sistów.
 (sch)

• Tak wyglądała licytacja przed rokiem. Fot. 
UM w Boguminie/PAVEL ČEMPĚL

Ksiądz zrezygnował z posługi 
Policja otrzymała zawiadomienie o po-
pełnieniu przestępstwa przez jednego 
z karwińskich księży katolickich. We-
dług mało znanej gazety internetowej 
Domacinoviny.cz, która jako pierwsza 
poinformowała o tym fakcie, miało 
chodzić o molestowanie seksualne 
20-letniego ministranta. Duchowny 
nie czuje się winny, pomimo to złożył 
rezygnację. 

– Otrzymaliśmy informację, że zło-
żono zawiadomienie o popełnieniu 
przestępstwa przez jednego z księży 
diecezji ostrawsko-opawskiej. Ksiądz 
ten następnie zrezygnował ze wszyst-
kich sprawowanych funkcji. Admi-
nistrator diecezji, bp Martin David 
przyjął jego rezygnację i zawiesił go w 
obowiązkach duszpasterskich. Sprawę 
bada Policja RC, z którą ksiądz współ-

pracuje, a równocześnie wszczęto 
postępowanie wewnątrzkościelne. Ze 
względu na to, że śledztwo jest na sa-
mym początku, nie można podać bliż-
szych informacji – napisał w oficjal-
nym stanowisku Pavel Siuda, rzecznik 
diecezji ostrawsko-opawskiej. 

Policja poinformowała w czwartek, 
że na razie nikomu nie postawiono 
zarzutów. 

– Policja kryminalna zajmuje się po-
dejrzeniem popełnienia przestępstwa 
przeciwko obyczajowości, do którego 
miało dojść w czerwcu w powiecie 
Karwina – powiedziała funkcjona-
riuszka naszej gazecie, nie podając 
żadnych szczegółów. Dodała, że może 
chodzić o przestępstwo podlegające 
karze pozbawienia wolności na czas 
nie krótszy niż 5 lat.  (dc)
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tina Sikorę i byłem przekonany, że 
w Trzyńcu wytrzyma do emerytury. 
Jako inżynier w zakresie biomedycy-
ny znał się zarówno na sprawach me-
dycznych, jak i gospodarczych. Nie 
wiedział tylko, jak to działa w sektorze 
publicznym. 

A jak to działa?
– W sektorze prywatnym dyrektor two-
rzy koncepcję, planuje kroki, które do-
prowadzą go do celu, a potem je reali-
zuje. Z racji tego, że ludzie wiedzą, że 
jest to konieczne, robią to, co trzeba. Z 
kolei w sektorze publicznym dyrektor 
bardziej od czynników finansowych 
musi uwzględnić czynnik 
ludzki. Zanim przystąpi 
do działania, musi skon-
sultować to ze związkami 
zawodowymi, urzędem 
wojewódzkim i ludźmi, 
którzy są na miejscu. Si-
kora popełnił ten błąd, że 
chciał przeprowadzić 
wiele, notabene sensow-
nych zmian, za jednym 
zamachem. W sektorze 
prywatnym byłoby to w 
porządku, władzom woje-
wódzkim się to jednak nie 
spodobało. 

W jakiej kondycji  
zastał pan ten szpital?
– Sytuacja ekonomiczna pozostawia co 
prawda wiele do życzenia, za to opieka 
medyczna stoi na bardzo wysokim po-
ziomie. Nie spodziewałem się tego. Ba-
łem się, że w parze z nieudolnym zarzą-
dzaniem obniżał się również poziom 
świadczonych usług. Ludzie, którzy 
tutaj pracują, to lokalni patrioci, którzy 
mimo wszelkich przeciwności trzymali 
ten szpital w ryzach.

Kto jest zatem odpowiedzialny za to, 
że trzyniecki szpital podupadł gospo-
darczo?
– To problem, który narastał w ciągu 
ostatnich kilku lat. W tym szpitalu dy-
rektorzy zmieniali się co kilka miesięcy, 

a unia z frydecko-mistecką placówką 
też nie przyniosła niczego dobrego. 

Część pracowników walczyła jednak 
o dyrektora Sikorę, wysłała petycję 
do władz wojewódzkich. Jak przyjęli 
pana?
– Musiałem zdobyć zaufanie ludzi, któ-
rzy stali po stronie byłego dyrektora. Ci, 
którym Sikora nadepnął na odcisk, cie-
szyli się, że doszło do zmiany i przyjęli 
mnie z otwartymi ramionami. Jednak 
dla większości pracowników szpitala 
tak naprawdę nie ma znaczenia, kto 
jest dyrektorem. Byle tylko mogli wy-
konywać swoją pracę, która przynosi 

im satysfakcję. W służbie zdrowia jest o 
tyle komfortowa sytuacja, że pracują w 
niej osoby myślące, wykształcone. Mają 
co prawda swój pogląd i nie boją się go 
wyrazić, ale potrafią też zrozumieć ar-
gumenty drugiej strony. Ja, ponieważ 
wyrastałem w tym środowisku, rozu-
miem z kolei ich racje, których zwykły 
ekonomista nie zrozumie. 

W czym tkwi specyfika tego szpitala?
– Ten region, mam na myśli teren od 
Bogumina po Mosty koło Jabłonkowa, 
jest specyficzny w tym najlepszym sło-
wa znaczeniu. Jego mieszkańcy są wro-
śnięci w tę ziemię, co powoduje, że wielu 
młodych ludzi, którzy kończą medycy-
nę, tu wraca. Jeszcze zanim zostałem dy-

rektorem tego szpitala, byłem tu kilka-
krotnie i za każdym razem zaskakiwało 
mnie podejście tutejszych ludzi. Raz sta-
łem przed tablicą orientacyjną, a tu sły-
szę pytanie, czy nie potrzebuję pomocy. 
Ludzie, nie znając mnie, automatycznie 
mówili do mnie „dzień dobry”. W Pilźnie 
o czymś takim nie ma co marzyć. Jako 
dyrektor obserwuję też ogromny po-
tencjał tutejszych lekarzy. Oni, chociaż 
komplikują sobie tym życie, przychodzą 
z nowymi pomysłami, chcą się rozwijać, 
robić nowe rzeczy, ponieważ są przeko-
nani, że potrafią im podołać. 

W jakim kierunku chce pan rozwijać 
ten szpital?
– Obecnie jesteśmy na etapie aktuali-
zowania strategii szpitala, która ma być 
gotowa do końca lipca. Dziedziny, które 
chcemy rozwijać, to przede wszystkim 
chirurgia, ortopedia, pediatria, porodów-
ka, interna i rehabilitacja. Szpital, który 
się nie rozwija, nie ma bowiem pieniędzy 
na nowy sprzęt, a kiedy nie ma nowego 
sprzętu, nie pozyska nowych lekarzy, 
którzy chcą pracować na nowoczesnych 
urządzeniach. Bez lekarzy nie ma nato-
miast rozwoju. Tu koło się zamyka.

Na rozwój trzeba pieniędzy. Skąd pan 
je weźmie, skoro placówka przynosi 
straty?
– W przypadku szpitali publicznych plu-
sem jest to, że pieniądze na inwestycje 
daje województwo, które ma ustawowy 
obowiązek zapewnienia dostępnej opie-
ki lekarskiej we wszystkich podstawo-
wych dziedzinach. Prócz tego istnieją 
możliwości pozyskania środków z bu-
dżetu państwa oraz budżetu europej-
skiego. Trzeba tylko wiedzieć jak. W tym 
celu zatrudniliśmy eksternistę, który 
trzyma rękę na pulsie i na bieżąco infor-
muje nas o odpowiednich programach, 
z których moglibyśmy otrzymać dodat-

kowe fundusze. 

Jakie inwestycje szykują 
się zatem w tym szpitalu?
– W pierwszej kolejności 
będzie to remont oddziału 
rehabilitacji. Musimy go 
poszerzyć, ponieważ trafia-
ją na niego pacjenci z wielu 
innych oddziałów – chirur-
gii, ortopedii, neurologii czy 
pediatrii. Chcemy przepro-
wadzić remont pokoi oraz 
powiększyć zaplecze tak, 
żeby można było stosować 
nowe metody rehabilitacji. 
Większych pomieszczeń 
wymaga również nasze 

centrum krwiodawstwa. Zwłaszcza 
teraz, w czasie pandemii, przekonali-
śmy się, jak ważne jest zapewnienie na-
szym dawcom odpowiedniej przestrzeni 
i komfortu. Aby sprostać tym wymaga-
niom, postanowiliśmy powiększyć jed-
no skrzydło szpitala. Z jednej strony 
będzie chodziło więc o kosztowną in-
westycję, z drugiej jednak rozwój tych 
oddziałów przyniesie wymierne zyski. 
Mamy też inne plany. Należą do nich 
np. remont oddziału gastroentorologii, 
który chociaż działa w skrajnie nieodpo-
wiednich warunkach, ma bardzo dobre 
wyniki oraz wybudowanie centralnej 
izby przyjęć, która będzie prawdopo-
dobnie największą inwestycją w historii 
trzynieckiego szpitala.  

Beata Schönwald

Jest pan z wykształcenia ekonomistą. 
Medycyna to bądź co bądź odległa 
branża?
–  Teoretycznie tak, choć w moim 
przypadku to nie do końca prawda. 
Od dzieciństwa poruszałem się w śro-
dowisku lekarskim. Mieszkaliśmy na-
przeciwko szpitala, tato był lekarzem, 
a mama pielęgniarką. Sekcje zwłok 
były tematem, który często towarzy-
szył nam w... trakcie obiadu. Kiedy 
jednak widziałem, jak tato wyczer-
pany wracał do domu po dyżurach, 
a były czasy w szkole średniej, kiedy 
się tylko mijaliśmy, pomyślałem, że 
zamiast zostać lekarzem, zostanę 
raczej dyrektorem. Z drugiej strony 
szpital był dla mnie jak narkotyk. 
Pracowałem tam w czasie wakacji, a 
kiedy miałem przerwę w studiach, za-
trudniłem się jako sanitariusz. Ojciec 
zawsze mawiał, że dobrze zrobiłem, 
wybierając ekonomię zamiast medy-
cyny, bo tak czy owak pewnego dnia 
zostanę dyrektorem. Nie doczekał już 
tego, zmarł przed dwudziestu laty. 

Kiedy się rozpoczęło to pana dyrekto-
rowanie?
– To był 2003 rok i szpital w Brunta-
lu. Wcześniej pracowałem w spółkach 
handlowych działających w branży 
medycznej. Byłem przedstawicielem 
handlowym na Czechy, Słowację i Pol-
skę, na bieżąco miałem więc kontakt z 
językiem polskim, a będąc w centrali w 
Krakowie zatrzymywałem się u ciotki w 
Skawinie. W pewnym momencie mia-
łem już jednak dosyć podróżowania, 
no i trafiłem do szpitala w Bruntalu. 
Nie zagrzałem tam jednak długo miej-
sca, bo przyszły wybory wojewódzkie i 
zostałem zastępcą hetmana ds. służby 
zdrowia. To był ciekawy okres, kiedy 
województwo przejmowało szpitale od 
państwa. Te doświadczenia wykorzy-
stałem później w zarządzaniu szpita-
lami publicznymi. Jednym z nich była 
placówka w Zlinie, chyba najlepsza z 
moich posad. Początkowo traktowano 
mnie tam co prawda jak obcego, ale 
kiedy wyszło na jaw, że mój dziadek był 
dyrektorem handlowym w przedsię-
biorstwie Bati, od razu zyskałem w ich 
oczach szacunek. To trochę podobnie 
jak w Trzyńcu, gdzie też liczą się korze-
nie. Wcześniej jednak był jeszcze szpi-
tal w Pilźnie.

A nie mówił pan, że miał być koniec z 
podróżowaniem?
– Z Pilzna do Karniowa można było 
wrócić w cztery godziny, to pestka. W 
międzyczasie dostałem jednak ofertę 
wyjazdu na Haiti. Po wielkim trzęsie-
niu ziemi, które nawiedziło ten kraj 
w 2010 roku, pojechałem budować 
tam szpital. Pierwotnie była mowa o 
dwóch tygodniach, ponieważ jednak 
miałem sprawować nadzór nad funk-
cjonowaniem tej placówki, w ciągu 
kolejnych lat wracałem tam jeszcze 
kilkakrotnie. 

Gdzie zastała pana oferta objęcia Szpi-
tala Trzyniec?
– W zarządzie szpitala „Agel” w Brun-
talu. Tego absolutnie się nie spo-
dziewałem. Znałem dyrektora Mar-

Szpital jak narkotyk
Pochodzi z Karwiny, będąc dzieckiem przez kilka lat mieszkał w Polsce, a potem razem z rodzicami przeprowadził 
się do Karniowa. U jego babci w Lutyni Dolnej zawsze leżał na stole „Głos Ludu”. Rozmowę z dyrektorem Szpitala 
Trzyniec Jiřim Veverką rozpoczynamy od korzeni.

•••
Jako dyrektor obserwuję ogromny 
potencjał tutejszych lekarzy. Oni, 

chociaż komplikują sobie tym życie, 
przychodzą z nowymi pomysłami, 

chcą się rozwijać, robić nowe rzeczy, 
ponieważ są przekonani, że potrafią 

im podołać

• Jiří Veverka  
jest dyrektorem 
Szpitala Trzyniec 
od 1 kwietnia br. 
Fot. Szpital Trzyniec
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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.

W góralskich strojach, 
na łonie natury
Dzieciom z polskiego przedszkola w Łomnej Dolnej można 
pozazdrościć pięknego otoczenia. Góry, łąki, rzeczka… Nic dziwnego, 
że nauczycielki zdecydowały się zrobić swoim podopiecznym sesję 
fotografi czną w plenerze – w dodatku w pięknych strojach góralskich. 

Danuta Chlup

Do łomniańskiego przedszkola 
uczęszcza 18 dzieci. W przyszłym 
roku szkolnym będzie ich tyle 
samo, ponieważ awansująca do 
szkoły czwórka starszaków zo-
stanie zastąpiona nowym naryb-
kiem. 
„Dziwny” rok szkolny, który wła-
śnie się kończy, uniemożliwił or-
ganizację imprez lubianych przez 
dzieci, nauczycielki, rodziców i 
dziadków. Ale panie nauczyciel-

ki wierzą, że wszystko złe już za 
nami i będzie tylko lepiej!
– Z racji tego, że nie odbył się 
tradycyjny festyn, ubraliśmy się 
przynajmniej w stroje góralskie 
do wspólnej sesji zdjęciowej w 
plenerze. Dzieci miały okazję 
zapoznać się z tradycyjnym stro-
jem, który dawno temu nosili 
nasi przodkowie. Bawiliśmy się 
i śpiewaliśmy „gorolskie” pio-
senki. Dzieci wypróbowały, jak 
darto pierze na „szkubaczkach”. 
Odwiedziliśmy sąsiadujące z 

przedszkolem muzeum, które 
jest repliką łomniańskiej szkoły 
– opisała góralski dzień w przed-
szkolu kierowniczka Małgorzata 
Bocek. 
Pogoda sprzyjała, sesja zdjęciowa 
była więc nader udana. Trzeba 
pochwalić panie nauczycielki, że 
zrobiły dzieciom tak ładne zdję-
cia na pamiątkę. 
Galerię zdjęć przedszkolaków z 
Łomnej – obok muzeum i na łące 
– można obejrzeć na naszej stro-
nie internetowej www.glos.live.  

Kierunek szkoła
Z łomniańskim przedszkolem żegna się 
czwórka starszaków: Marian Kajzar, Syl-
wia Szczuka, Anielka Jakubek i Matyáš 
Sikora. O każdym z tych dzieci powiemy 
Wam coś ciekawego.
Maryś lubi statki, zna historie słyn-
nych statków, które zatonęły, ma dużo 
wiedzy na ich temat. Może zostanie 
kiedyś kapitanem. Dzieci bardzo lubią 
zabawy z Maryśkiem... Sylwia troszczy 
się o wszystkich naokoło, sprawia, że 
w przedszkolu panuje przyjazny i spo-
kojny klimat. Anielka już umie czytać. 
Swoim kolegom i koleżankom w przed-
szkolu pomogła już w rozwiązaniu 
niejednej zagadki. Matyášek pomaga 
młodszym i wymyśla wspaniałe zaba-
wy, dzieci bardzo lubią się z nim śmiać.

» GŁOSU«

WITAMY

Diana Danel 
urodziła się 21 
maja w szpitalu 
w Karwinie rodzi-
com Ewie i Mar-
kowi Danelom. 
Tuż po urodzeniu 
ważyła 2870 g i 
mierzyła 48 cm. 
W domu, także w 
Karwinie, czeka-
ła na nią starsza 
siostrzyczka Ella. 
Imię dla Diany 
wybrali rodzi-
ce, bo po prostu 
im się podobało. Jest krótkie i 
brzmi jednakowo w języku pol-
skim i czeskim. Zdjęcie nowo 
narodzonej dziewczynki nade-
słali pradziadkowie z Karwiny.
Imię Diana ma łacińskie pocho-

dzenie. Diana była w mitologii 
rzymskiej boginią łowów, księży-
ca, opiekunką płodności, lasów 
i zwierząt. Współcześnie najbar-
dziej znaną osobą o tym imieniu 
była Diana, księżna Walii.  (dc)

Fot. ARC rodziny

• Muzeum i jego otoczenie były wspaniałą scenerią do zdjęć w strojach ludowych. Zdjęcia: ARC przedszkola

Przed nami wakacje. Niektórzy z Was wyjadą zapewne nad Bałtyk. 
Z polskim morzem związana jest dzisiejsza krzyżówka. Rozwiąza-
niem dodatkowym jest nazwa jednej z miejscowości na Wybrzeżu. 
Przeczytacie ją pionowo na ciemniejszym tle. Podpowiadamy, że 
przy rozwiązywaniu niektórych haseł przyda Wam się mapa. Roz-
wiązania wysyłajcie na adres mailowy: danuta.chlup@glos.live, w 
terminie do 7 lipca. Nagrodę książkową za poprzednią krzyżówkę 
otrzymuje Agata Aya Jadamus z Nachodu. 
Hasło brzmiało: KUKUŁECZKA.

1. Mała wyspa
2. W kolorze złota
3. Przymiotnik od rzeczownika 

Kaszubi
4. Nadmorskie Darłówko wcho-

dzi w skład większego….
5. Zarabiają na życie połowem 

ryb
6. Zakład, w którym buduje się i 

remontuje statki
7. Składa się z metalowych 

ogniw,  można nim przymo-
cować różne rzeczy 

8. Pracownik latarni morskiej
9. Najdłuższa polska rzeka. 

Wpada do Bałtyku
10.  Szwedzka wyspa położona 

najbliżej polskiego wybrzeża 
(sprawdź na mapie)

11. Pas ziemi ciągnący się 
wzdłuż morza

12. Bardzo ciepły, upalny 

KRZYŻÓWKA MORSKA
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Janusz Bittmar 

Moby i jego nowa płyta 
oraz festiwal Dolański Gróm 
i związany z nim konkurs dla 
czytelników „Głosu”. Dwa 
tematy w najnowszym Pop 
Arcie. Zapraszam do lektury. 

recenzje

MOBY – Reprise

Zawsze zastanawiałem się, komu – 
oprócz DJ-ów i weselnych grajków – po-
trzebne są płyty z największymi prze-
bojami konkretnego artysty lub grupy 
muzycznej. No bo tak: koneserzy przy-
wykli do słuchania albumów w całości, 
od pierwszej do ostatniej nuty, sami 
zrobią sobie w domu czy w samocho-
dzie prywatną listę ulubionych kawał-
ków, a wręczane na tacy płyty „The Best 
Of” czy „The Greatest Hits” w czasach 
serwisów streamingowych w zasadzie 
nie mają prawa dobrze się sprzedawać. 
Kiedy jednak podejdzie się do tematu 
sprytnie, z lekką nutką dekadencji, po-
wstaje produkt genialny. Trzeba tylko 
wiedzieć, jak się za to zabrać.

Moby, a właściwie Richard Meli-
ville Hall, swoje największe przeboje 
zlecił niemieckiej wytwórni Deutsche 
Gramophon specjalizującej się w mu-
zyce poważnej. Jeden z najbardziej 
opiniotwórczych DJ-ów, kompozytor 
muzyki filmowej, zagorzały weganin, 
pisarz, fotograf, żeby nie zanudzać – 
po prostu człowiek orkiestra – po raz 
pierwszy w karierze w pełni zaufał in-
nym. Efekt jest oszałamiający. Album 
„Reprise” z utworami zaaranżowanymi 
i zagranymi przez Budapest Art Orche-
stra jest nie tylko frapującym przekro-
jem twórczości Moby’ego. To nowa de-
finicja „odgrzewania kotletów”. Taka, 
której nie powstydziłby się Gordon 
Ramsey czy mój ulubiony polski kre-
ator dobrej kuchni, Robert Makłowicz. 

„Reprise” została oczywiście sporzą-
dzona z najlepszych ingrediencji. Moby 
wybrał swoje najbardziej znane utwory, 
zapraszając do kuchni przyjaciół z  na 
pozór odmiennych biegunów muzycz-
nych. Mamy więc kooperację z wokalistą 
jazzowym Gregorym Porterem („Natural 
Blues”), smutasem rockowym Markiem 
Laneganem („The Lonely Night”) czy 
pianistą Vikingurem Ólafssonem. Ewo-

lucja znanych utworów z kultowych 
albumów Moby’ego jest niesamowita. 
Słuchając płyty po raz pierwszy miałem 
wrażenie, że te nowe aranżacje są nawet 
lepsze od oryginału. Z każdym kolej-
nym przesłuchaniem utwierdzałem się 
w tym przekonaniu. To zasługa symfo-
nicznego kopniaka wymierzonego do-
kładnie w krzywą popytu i podaży. Wiel-
biciele twórczości Moby’ego słuchają tej 
płyty z wypiekami na twarzy, jak gdyby 
pierwszy raz odkrywali takie perełki, jak 
„Why Does My Heart Feel So Bad” z al-
bumu „Play” (1999), najsłynniejszego w 
dyskografii amerykańskiego muzyka. 
„Reprise” ma jednak ambicje zacieka-
wić również tych, którzy do tej pory 
przechodzili wokół Moby’ego obojętnie. 
Poleciłbym im chociażby świetną prze-
róbkę utworu z  teczki Davida Bowiego, 
poruszającego nawet po 43 latach tema-
tu „Heroes”. W wersji Moby’ego i Buda-
pest Art Orchestra, z gościnnym udzia-
łem wokalistki Mindy Jones, ta piosenka 

nabiera zupełnie innej mocy. Jest tłem 
do miłosnego tańca motyli, znacznie 
mniej szorstka od pierwowzoru. 

Kapitalnie brzmi też jeden z  moich 
długoletnich faworytów z muzycznej 
teczki Moby’ego – piosenka „Extreme 
Ways” usłyszana po raz pierwszy w kinie 
podczas projekcji szpiegowskiego thril-
leru „Dziedzictwo Bourne’a” z Mattem 
Damonem w roli głównej. Pamiętam, że 
usłyszawszy ten elektroniczny galop po 
raz pierwszy, szczęka opadła mi bardziej 
niż po zobaczeniu filmu. A teraz? Jest 
równie efektownie, ale podobnie jak w 
przypadku reszty kompozycji zawartych 
na „Reprise” – znowu inaczej. W orygi-
nale utwór „Extreme Ways” pędzi do 
przodu niczym japoński pociąg ekspre-
sowy, kreśląc szybkie tempo akcji, z jaką 
musiał się zmierzyć Matt Damon. W no-
wej wersji słychać echa The Beatles, jest 
intymniej, ale wcale nie gorzej. 

Moby zmartwiony zwariowanym 
tempem współczesnej cywilizacji, co 

zresztą podkreśla we wszystkich wy-
wiadach, chciał pewnie celowo na tej 
płycie zwolnić. Tak przypuszczam, bo 
sam artysta nie potwierdził tych słów, 
ale wystarczy posłuchać wszystkich 
14 kompozycji zamieszczonych na al-
bumie „Reprise”. Włącznie ze wspo-
mnianym „Why Does My Heart Feel So 
Bad”, w którym już tak leniwe tempo 
zostało jeszcze mocniej przyduszone. 
Polecam też nowy teledysk do tego 
utworu. Animowany główny bohater 
Little Idiot (alter ego muzyka) pozo-
stał, obrazkowa paleta metafor okre-
ślających problemy współczesnego 
świata powiększyła się niemniej do… 
granic wytrzymałości. Ale taki już jest 
po prostu Moby, a właściwie Richard 
Meliville Hall. 

Album „Reprise” tylko z nazwy jest 
powtórką. Powstała jedna z najlepszych 
płyt 2021 roku, a może najlepsza? Zoba-
czymy, trochę czasu w końcu jeszcze 
pozostało. 

Z »GŁOSEM« NA DOLAŃSKI GRÓM
Jeśli nie dojdzie do kataklizmu, za dwa miesiące – w piątek 27 sierpnia – 
odbędzie się zaległy festiwal muzyczny Dolański Gróm 2020, z nową datą 
2021. Do głównych gwiazd jednodniowego festiwalu w Parku Boženy 
Němcowej w Karwinie należą Ewa Farna oraz szkocki muzyk Ray Wilson, 
znany ze współpracy z brytyjską legendą art rocka – formacją Genesis. 
Wcześniej zagrają dla publiczności polskie zespoły Cheap Tobacco i Chevy 
z Łukaszem Drapałą. W tym numerze Pop Artu prezentujemy sylwetkę 
Raya Wilsona, który zgodnie z ustalonym już w zeszłym roku harmonogra-
mem festiwalu zagra na zakończenie imprezy. 
Jego występ został nazwany „Genesis Classic” nie bez powodu – Szkot 
zaprezentuje w klimatycznym miejscu karwińskiej przystani na tyłach Parku 
Boženy Němcowej największe hity brytyjskiej legendy art rocka. Ray Wilson 
z formacją Genesis nagrał tylko jeden album studyjny – świetny „Calling All 
Stations” (1997), na którym znalazły się takie przeboje, jak tytułowy „Calling 
All Stations”, „Congo” czy „Not About Us”. 
Fani Genesis, którzy najpierw z trudem zaakceptowali zmianę za mikro-
fonem swojej ulubionej grupy, po zapoznaniu się z płytą przyjęli Wilsona 
w swoje szeregi z otwartymi ramionami. Niestety „Calling All Stations” to 
ostatnia studyjna płyta w dyskografii brytyjskiej grupy znajdującej się od 
kilkunastu lat w stanie muzycznej hibernacji. Nad Wisłą „Calling All Sta-
tions” zdobyła statut „złotej płyty”, a Ray Wilson tak pokochał Polskę, że 
postanowił w niej zamieszkać na stałe. Przygotujcie się więc nie tylko na 
świetną muzykę, ale też śmieszne zaczepki muzyka wypowiadane ze sceny 
w języku polskim. 
Organizatorzy z Miejscowego Koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w 
Karwinie-Frysztacie przygotowali dla czytelników „Głosu” trzy podwójne karnety. Wy-
starczy wziąć udział w naszej zabawie, którą co dwa tygodnie – z nowymi pytaniami 
– powtórzymy w rubryce Pop Art. Szczęście sprzyja odważnym!

PYTANIE NR 1
Proszę podać nazwiska pozostałych wokalistów grupy Genesis. 
Na odpowiedzi czekamy do następnego wydania Pop Artu za dwa tygodnie. Adres: 
info@glos.live.
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Wirtualny pieniądz  
ma przed sobą przyszłość
Kryptowaluty są pojęciem, które większości osób obiło się o uszy, lecz tylko nieliczni wiedzą dokładnie, skąd się 
one biorą i jak cały ten system działa. Roman Mazur, który w ub. tygodniu wygłosił na ten temat prelekcję w Klubie 
„Dziupla” w Czeskim Cieszynie, zaczął więc od podstaw.

Danuta Chlup

Wykład nt. kryptowalut, 
czyli walut wirtualnych, 
był pierwszym z serii 

wydarzeń realizowanych przez 
założony w Czeskim Cieszynie 
Coworking Smetana. Mariola Ka-
dłubiec, która prowadzi go wraz z 
mężem Jakubem, zapowiedziała, 
że będą kolejne spotkania z mło-
dymi ludźmi z Zaolzia, którzy zaj-
mują się czymś ciekawym, nieco-
dziennym, mają jakąś specyficzną 
wiedzę, którą chętnie podzielą się 
z innymi. 

– Kto z obecnych posiada jakąś 
kryptowalutę? – interesował się 
Roman Mazur, rozpoczynając pre-
lekcję. Zgłosiła się co najmniej po-
łowa obecnych. Pomimo że na spo-
tkanie przyszli przeważnie ludzie 
młodzi, często tacy, którzy zetknęli 
się z kryptowalutami, prelegent 
postanowił przybliżyć świat wirtu-
alnego pieniądza w jak najbardziej 
przystępny sposób.

Kolejny etap digitalizacji 
Zaczął od „prehistorii”, czyli od 
urządzenia, które było poprzed-
nikiem dzisiejszych telefonów ko-
mórkowych. Skonstruowano go w 
firmie Ericsson i wprowadzono na 
rynek w 1956 roku. Pierwszy mo-
bilny telefon ważył 40 kilogramów, 
kosztował tyle co samochód, a licz-
ba numerów, które mógł obsługi-
wać, ograniczała się do stu. 

Na przykładzie „staruszka Erics-
sona” Mazur starał się pokazać, że 
kryptowaluty są dziś mniej więcej 
na takim samym poziomie rozwo-
ju, na jakim była telefonia komór-
kowa w erze tego urządzenia. 

– Telefony komórkowe, jak i 
kryptowaluty są częścią digitali-
zacji, która jest ogólnym trendem 
nowoczesnego świata, w którym 
żyjemy. Proces ten rozpoczął się 

już w latach 50 ub. wieku. Kryp-
towaluty na czele z bitcoinem to 
tylko następny krok digitalizacji, 
tym razem pieniędzy – przekony-
wał. Zwrócił uwagę na różnicę po-
między powszechnie dziś używaną 
bankowością internetową, która 
dotyczy obiegu realnych pienię-
dzy znajdujących się w bankach, 
a kryptowalutą, która nie ma po-
krycia w realnych pieniądzach. 
Zwrócił uwagę na różnicę pomię-
dzy powszechnie dziś używaną 
bankowością internetową, w której 
pośrednikiem pomiędzy użytkow-
nikiem a pieniędzmi jest bank, a 
kryptowalutą, w przypadku której 
użytkownik bezpośrednio wyko-
nuje transakcje. 

Problem podwójnych 
wydatków 
Temat cyfryzacji pieniędzy zaczął 
zaprzątać umysły naukowców już 
w latach 80 ub. wieku. Minęło jed-
nak wiele lat, nim udało się roz-
wiązać podstawowy problem – po-
dwójnych wydatków. Na czym on 
polegał?

Otóż waluta wirtualna jest takim 
samym plikiem elektronicznym 
jak każdy inny, a wiadomo, że pli-
ki można powielać. O ile zatem w 
przypadku klasycznej monety wę-
druje ona z jednej ręki do drugiej, o 
tyle posiadacz kryptowaluty mógł-
by ją zachować także wtedy, gdy 
przekazałby ją innej osobie. Trzeba 
było zatem opracować system, któ-
ry by to uniemożliwił. 

– Różni matematycy, kryptogra-
fowie starali się wymyślić digital-
ny pieniądz, który można wysłać 
i po wysłaniu już go nie posiadać 
– mówił Roman Mazur. – Dopie-
ro w 2009 roku udało się znaleźć 
rozwiązanie. Pojawiła się analiza 
naukowa pn. „Bitcoin – elektro-
niczny system pieniężny” pod-
pisana przez Satoshi Nakamoto. 

To pseudonim autora lub też au-
torów, którzy nigdy nie ujawnili 
swojej tożsamości. Na dziewięciu 
stronach szczegółowo technicznie 
wytłumaczyli, jak funkcjonuje sys-
tem i jak radzi sobie z problemem 
podwójnych wydatków. Był to re-
wolucyjny system.

Górnicy »kopią« 
wirtualny pieniądz 
Jedna z podstawowych różnic 
pomiędzy bitcoinem a klasyczną 
walutą polega na tym, że nie jest 
on emitowany przez żaden bank 
centralny, lecz „wydobywany” 
albo też „kopany” przez różnych 
„minerów” czyli „górników”. 
Jego podstawową cechą jest za-
tem decentralizacja. Maksymalna 
liczba bitcoinów zapisana jest od 
początku w systemie i wynosi 21 
mln. 

– Ten system działa od dwunastu 
lat. Na razie udało się „wydobyć” 
18,5 mln bitcoinów. Do dziś żad-
nym hackerom nie udało się prze-
łamać tego systemu – podkreślił 
Mazur. 

Co należy sobie wyobrazić pod 
„kopaniem” bitcoinów? Kim są wy-
dobywający go „górnicy”? Mówiąc 
w dużym uproszczeniu, wydobycie 
bitcoina polega na poszukiwaniu 
pasującego ciągu znaków zwanego 
hash. Hash jest potrzebny do połą-
czenia w jeden łańcuch kolejnych 
bloków informacji zawierających 
zapisy o zawartych transakcjach 
oraz środkach będących w posia-
daniu poszczególnych użytkow-
ników. Chodzi zatem o obliczenia 
matematyczne wykonywane przez 
komputery o wysokiej wydajności. 
Z tym wiąże się zarzut, że wydo-
bycie bitcoinów pochłania bardzo 
dużo energii i wobec tego nie jest 
ekologiczne. Przekonanie to ma 
wpływ na wahania wartości rynko-
wej kryptowaluty.

Jak zmienia się  
wartość bitcoina?
Wahania kursu bitcoina możemy 
obejrzeć na zamieszczonym obok 
artykułu grafie. W 2014 roku 1 bit-
coin kosztował 100 dolarów amery-
kańskich. W styczniu br. jego cena 
wynosiła 64 tys. dolarów. Jego war-
tość niesamowicie wzrosła. 

– Pieniądz elektroniczny jest 
czymś zupełnie odmiennym do 
tego, co znaliśmy do tej pory. Na 
wzrosty i spadki jego wartości mają 
m.in. wpływ opinie na jego temat, 
to, co pisze się o nim w mediach, 
nastawienie społeczeństwa. Jeżeli 
większość ludzi przyjmie za fakt, że 
bitcoin jest użyteczny, jego wartość 
będzie  rosła, w przeciwnym razie 
będzie spadała – mówił Mazur. 

Prelegent poświęcił najwięcej 
uwagi bitcoinowi, lecz wspomniał 
także o nowszym systemie – Ethe-
reum. W 2014 roku przedstawił go 
19-letni wówczas Vitalik Buterin, 
będący dziś najmłodszym miliar-
derem na świecie. Jego system jest 
kolejnym etapem digitalizacji pie-
niądza. W obiegu są dziś tysiące 
wirtualnych walut, ale tylko nie-
które są powszechnie znane. 

Roman Mazur zachęcał obec-
nych, aby zainteresowali się kryp-
towalutami i zaczęli się kształcić w 
tym kierunku. Kryptowaluty mają 
dziś na celu zmienić jeden z naj-
starszych systemów na świecie – 
system pieniężny i bankowy, warto 
zatem być przy tym. 

Kim jest Roman Mazur?
Na fanpage’u Coworkingu Smetana 
czytamy, że jest historycznie pierw-
szym jego członkiem. Pochodzi z 
Milikowa. Po maturze w Polskim 
Gimnazjum w Czeskim Cieszynie roz-
począł studia informatyczne w Brnie. 
Po studiach spędził kilka lat w Pradze 
i dwa lata w Londynie. Pracował jako 
programista oraz menedżer produk-
tu, m.in. w znanej wszystkim spółce 
Microsoft oraz w mniej znanym, 
lecz równie ciekawym londyńskim 
startupie Appear Here. Ostatnio jego 
największą pasją są kryptowaluty. 
W coworkingu organizuje wspólne 
bieganie, czego efektem był udział 
drużyny Coworkingu Smetana na 
tegorocznym „Olza Run”.

•••

Kiedy zakładaliśmy 

Coworking Smetana, 

chcieliśmy nie tylko 

stworzyć miejsce do 

pracy, ale także do spotkań, do 

dzielenia się ciekawymi pomysłami 

i tematami. Lista osób na Zaolziu, które na co 

dzień zajmują się czymś niecodziennym, jest 

bardzo długa, myślę więc, że mamy materiał na 

wiele wspólnych wieczorów
Mariola Kadłubiec• Roman Mazur rozpoczął wykład od poprzednika dzisiejszych smartfonów. Przeko-

nywał, że kryptowaluty znajdują się dziś na takim samym, początkowym etapie. 

• Wykładu przyszli posłuchać głównie 
rówieśnicy prelegenta. 
Zdjęcia: DANUTA CHLUP
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Zdjęcia:.Norbert Dąbkowski

Święty Jón nad Olzą – 
szczególny czas nastał
Noc świętojańska to dzień przesilenia letniego, czyli czas graniczny, kiedy dzień jest najdłuższy, a noc najkrótsza. 
To czas zawierający w sobie wiele elementów z dwu światów. Naszego, czyli ludzi żyjących, i tamtego, czyli świata 
ludzi, którzy już odeszli. Do tamtego świata należą najróżniejsze wierzenia, magia i wiara w dobre i złe moce.

Daniel Kadłubiec

Magia i wierzenia
Powszechne było przekonanie, 
że przed wschodem słońca na św. 
Jana chodzą czarownice, ciągną 
za sobą „dzichte”, mówiąc przy 
tym: „Zbiyróm pożytek, ale nie 
wszystek”. Odbierają krowom mle-
ko, wykorzystując do tego roślinę 
mandragorę. 

W tym dniu nie należy nikomu 
nic pożyczać, bo cały majątek by 
się rozpłynął. I obcych kobiet nie 
należy wpuszczać do domu, by nie 
rzuciły na niego uroku. 

Zapobiegawczo, by złe moce nie 
szkodziły, by nie miały dostępu do 
domów i chlewów, wtykano koło 
drzwi, do szpar domów, koło okien 
i wrót do chlewa gałązki leszczyny 
(lyski), a nad drzwi wejściowe do-
mostw umieszczano tzw. „świyn-
tego Jóna”, który robiły dziewczy-
ny 23 czerwca. Była to deseczka, 
do której przymocowywano zioła 
(m.in. piołun, rosiczkę, szałwię, 
rutę), a także różyczki z bibuły. To 
wszystko miało moc ochronną. 

W tym samym dniu gazdowie 
wtykali gałązki leszczyny do każ-
dego rogu uprawnego pola, by je 
uchronić przed gradem, szkodni-
kami, właściwie jakimkolwiek ka-
taklizmem.

Dziewczyny, zbierając zioła, 
śpiewały np. „Chodziło dziyw-
czóntko po wysokim gróniu”, „Do-
liny, doliny, doliny...”.

Kany sie przechodzi mój 
miły,

hore dolineczkym, 
zbiyro zielineczkym

na mojóm bolesnóm 
głowiczkym.

Ni ma to zielinka do 
głowy

ani to zielinka na rany,
zielineczkym zbiero, na 

jinszóm spoziyro,
przecaś ty, mój miły, 

fałeszny.
Zielineczkym zbiyro, na 

jinszóm spoziyro,
przecaś ty, mój miły, 

fałeszny.

Idym do świyntego Jana, 
aby mi posłoł galana
Wróżyły też dziewczyny swoją 
przyszłość matrymonialną. Zna-
ne jest u nas puszczanie wianków 
na wodę, ale jest też inny zwyczaj: 
dziewczyna stoi tyłem odwrócona 
do drzewa (najlepiej iglastego) i 
rzuca przez głowę na nie wianek. 
Jeżeli się uczepi za pierwszym ra-
zem, dziewczyna do roku wyjdzie 

za mąż, jeżeli za drugim razem, to 
za dwa, jeżeli za trzecim razem... 
Może próbować do dziesięciu razy.

Jeżeli były gdzieś figury przy-
drożne św. Jana, to podchodziły do 
nich w wieczór 23 czerwca dziew-
czyny ze słowami: „Idym do świyn-
tego Jana, aby mi posłoł galana”. 
Prośba taka była nieraz wysłucha-
na, co tylko umacniało przekona-
nie o jej skuteczności.

Moce – dobre i złe – 
tracą siłę 24 czerwca
Ważne było to, że zioła miały swoją 
moc tylko właśnie do północy św. 
Jana, potem się jej pozbywały, czyli 
należało je zbierać do 24 czerwca. 
Dotyczy to na przykład także zie-
lonych orzechów, z których sporzą-
dzano nalewki. 

Noc ognia, magii i czarów
Pierwsze wzmianki o paleniu 
ognisk w noc świętojańską pocho-
dzą z XIII wieku. Sobótkowe zwy-
czaje przez wiele wieków zacho-
wały się niemal w niezmienionej 
formie. Noc świętojańska była nocą 
magii i czarów.

W wigilię św. Jana, czyli wieczo-
rem 23 czerwca młodzież rozpalała 
ogniska, wokół których tańczono, 
śpiewano, bawiono się. Wg tra-
dycji dziewczyny były ubrane na 
biało. Zapalano pochodnie, tzw. 
„fachule” (np. resztki mioteł, czyli 
„oszkrabki”, nasączone dziegciem, 
czyli „terem”), które wyrzucano w 
powietrze, biegano z nimi po mie-
dzach, co dawało niezwykłe efekty. 
Rozpalano je również na kopcach, 
co było odpowiednim porozumie-
waniem się, że szczególny czas na-
stał, że jesteśmy w nim razem, że 
tworzymy jedną rodzinę 

Ludzie wiedząc, że ogień ma wła-
ściwości ochronne i oczyszczające, 
poddawali się takim zabiegom. W 
wigilię świętojańską ogniska roz-
palano najczęściej nad wodami, 
na polach i miedzach. Dym roz-

chodzący się wokół chronił pola 
przed gradem i klęskami. Wierzo-
no, że ogień świętojański ma więk-
szą  moc  niż zwyczajny. Pomocny 
był w zwalczaniu wszelkich chorób 
i ludzkich dolegliwości cielesnych.

Świetojańsko woda 
zdrowio doda 
Woda w noc świyntego Jóna odgry-
wała ogromną rolę, a zanurzenie w 
niej gwarantowało młodość i urodę 
oraz zdrowie i powodzenie. Jed-
nym z ważniejszych zwyczajów tej 
nocy było puszczanie przez młode, 
niezamężne dziewczęta wianków 
na wodę z zapaloną świecą i zio-
łami miłosnymi. Musiały się tam 
znaleźć obowiązkowo trzy najważ-
niejsze: bylica, piołun i dziurawiec, 
czyli ziele świętojańskie. 

W wianki wplatano także kwiaty 
polne, takie jak chabry, rumian-
ki, rutę – najlepiej dziewięć sztuk. 
Wieczorem puszczano je na wodę 
parami: po jednym dziewczyny i 
chłopaka. Pilnie obserwowano, jak 
wianki się zachowują. Jeżeli płynę-
ły równo, a jeszcze lepiej zetknęły 
się z sobą albo dobiły do brzegu, 
oznaczało to szybkie zamążpój-
ście i szczęśliwe życie małżeńskie. 
Źle wróżyło, kiedy wianek zaplątał 
się w zaroślach lub zgasła na nim 
świeca. Właścicielka musiała jesz-
cze poczekać na zamążpójście. A 
wianek, który zatonął, wróżył sta-
ropanieństwo. 

Była też wiara w to, że utop-
ce były niebezpieczne także do 
24 czerwca, potem już nie były w 
stanie nikomu szkodzić, tudzież 
bezpieczna była kąpiel po św. Jó-
nie. Jak to wyjaśnić? Otóż ludzie 
obserwowali przyrodę i przenosili 
swoje obserwacje w swój świat. Jest 
to swoisty paralelizm między przy-
rodą a zachowaniami kulturowymi 
ludzi. Jeżeli dnia ubywa, logicznie 
ubywa mocy demonom, ubywa 
siły ziołom, ptaszki też coraz rza-
dziej śpiewają, również ubywa im 

sił, więc 24 czerwca staje się ważną 
granicą ludzkich zachowań.

Kwiat paproci
Z obrzędowością świętojańską 
wiązały się popularne niegdyś na 
całym Śląsku wierzenia o kwiecie 
paproci. Duże znaczenie magicz-
ne miały zioła mające zapewnić 
powodzenie i szczęście w miłości. 
Za najskuteczniejszą uważana była 
właśnie paproć, czyli języcznik 
(gatunek paproci). Według bardzo 
rozpowszechnionych wierzeń w 
noc świętojańską zakwitał mitycz-
ny kwiat paproci. Temu, kto go 
znajdzie, ma zapewnić szczęście 
w miłości, niezwykłą mądrość, 
siłę i możliwość zdobycia ukrytych 
skarbów. Kwiat schowany w bucie 
czynił człowieka niewidzialnym. 
Na poszukiwania należało wybrać 
się samotnie, w tajemnicy przed 
innymi. Cudowny kwiat mógł 
znaleźć tylko człowiek odważny i 
szlachetny.  Ważne było, by na po-
szukiwania wyjść całkiem nago, co 
oznaczało zmianę kondycji ludz-
kiej, przejście w antyświat, w ob-
szar magii, także należało zaopa-
trzyć się w przedmiot ochronny, 
np. krzyż lub różaniec, i zachować 
absolutne milczenie, będące syno-
nimem sakralności. Mówi się prze-
cież „cicho jak w kościele”.

Wygrowani  
na świyntego Jóna
Uroczystościom nie brakowało 
oprawy muzycznej, miejscowe ka-
pele wygrywały wieczorem pod 
oknami Janów nasze, tutejsze 
melodie, nie zapominając jednak 
dorzucić jakąś pieśń kościelną, na 
przykład „Kto się w opiekę…”.

Przysłowia i prognostyki
O tym, że było to u nas ważne i 
dawne święto, świadczą nie tylko 
powyższe zachowania rytualne, ale 
także twory słowne, np. przysłowia 
i prognostyki. Oto niektóre:

Jutro Świynty Janek, 
puszczymy na wode 
wianek.

Jak sie Świynty Jan 
rozczuli,

to dziepro Najświyntszo 
Panna ( 16 VII) go utuli.

Jak na Jóna kukuczka 
zakuko,

to sie piekny czas 
wykuko.

Jak Jan Krzciciel kropi,
to mokre bedóm 

wszystki kopy.

Jak Jan z deszczym 
przybywa,

to słota bywa i we 
żniwa.

Deszcz na Świyntego 
Jana Krzciciela,

nie nazbiyrosz orzechów 
do wiertela.

Na Świyntego Jana 
ruszejmy do siana.

Ogień swiętojański niech stanie 
się ogniskiem domowym, cieszyń-
skim, wokół którego skupiają się 
wszyscy tu stela ze swoją kulturą, 
czyli tożsamością. Ale jest też to 
czas miłości, tudzież czas ten ogar-
nia cały świat. Te dwa momenty 
pozwalają łączyć cieszyńskość z 
uniwersalizmem ogólnym, po-
nadregionalnym i ponadnarodo-
wym. 
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Pomyślałem,  
że rafineria przestała istnieć
Pół wieku temu, 26 czerwca 1971 roku, zapalił się zbiornik z ropą w rafinerii w Czechowicach-Dziedzicach. 
Zdaniem wielu specjalistów był to największy pożar przemysłowy w historii Polski. Okazał się również najbardziej 
tragicznym. Pierwszym, który starał się udokumentować skalę tragedii, był zaś 21-letni wówczas bielszczanin, 
a dziś uznany podbeskidzki fotograf Wojciech Gorgolewski. Wykonał on bodaj najsłynniejsze zdjęcie czechowickiej 
katastrofy. Nam opowiada zaś, jak do tego doszło.

Witold Kożdoń

Jak zapamiętał pan 26 czerwca 
1971 roku?
– Dzień spędzałem w moim ro-
dzinnym domu w Bielsku-Białej. 
Zbliżał się wieczór, gdy nagle od 
północnej strony, czyli od strony 
Starego Bielska zobaczyłem słup 
dymu. Pomyślałem: pali się i to 
nieźle. Może warto wskoczyć w sy-
renkę 105 ojca i zrobić kilka zdjęć 
z tego pożaru. Zabrałem aparat 
Pentacon Six, dwie rolki filmu i 
pojechałem szukać ognia. W Sta-
rym Bielsku go nie znalazłem, więc 
wróciłem do domu. Ale widzę, że 
nadal się pali, tyle że dużo dalej, 
gdzieś w Czechowicach. Ponownie 
wsiadłem więc w samochód i jadąc 
pomyślałem, że to może być rafi-
neria. I faktycznie. Zakład był już 
jednak pilnowany, więc nie mia-
łem szans, by się tam prześlizgnąć. 
Zaparkowałem syrenkę na osiedlu 
mieszkaniowym i pieszo, ukry-
wając Pentacona pod marynarką, 
ruszyłem w stronę jednego z blo-
ków mieszkalnych usytuowanych 
najbliżej płonących zbiorników. 
Służby obstawiły już teren, więc 
szybko ktoś mnie zaczepił. Dowie-
działem się, że osiedle jest ewaku-
owane, odparłem jednak, że muszę 
wrócić po coś do mieszkania. Po 
ciemku wszedłem na trzecie piętro 
i na chybił trafił zadzwoniłem do 
drzwi. Miałem szczęście, bo uka-
zał się mężczyzna i zapytał: „co 
pan tu robi”? Wytłumaczyłem, że 
jestem fotoreporterem i chcę sfoto-
grafować pożar, na co on się moc-
no zdziwił, pytając, w jaki sposób 
się do niego dostałem. Mężczyzna 
stwierdził też, że jest inżynierem 

z rafinerii z Płocka i przebywa na 
delegacji w Czechowicach-Dziedzi-
cach. Spokojnie oglądał w telewizji 
festiwal w Opolu, a mnie przekony-
wał, że strażacy niebawem ugaszą 
ogień. Pozwolił jednak zrobić kilka 
zdjęć płonących zbiorników z okna 
swego mieszkania.

I wtedy powstały te historyczne 
fotografie?
– Nie, te zrobiłem nieco później. 
Ten miły i niesamowicie spokojny 
pan niespodziewanie zapropono-
wał bowiem, że zaprowadzi mnie 
na dach, skąd widok na płonące 
zbiorniki był dużo lepszy. Oczywi-
ście skorzystałem i po chwili byłem 
na miejscu. Widok był przerażają-
cy. Jeden zbiornik był cały w kłę-
bach dymu. Trzy pozostałe straża-
cy schładzali wodą. Paliła się także 
ropa wokół zbiornika usytuowane-
go najbliżej mnie. Dookoła stały 
zaś mniejsze zbiorniki z produk-
tami rafinerii. Ich wybuch byłby 
kataklizmem. Robiłem zdjęcia, ale 

miałem tylko dwie rolki filmu. Było 
grubo po północy, gdy wykorzy-
stałem obie i przekonywany przez 
mojego gospodarza o rychłym uga-
szeniu ognia, wróciłem do auta. 
Pojechałem do Bielska-Białej, a gdy 
wysiadałem z samochodu, nagle 
zobaczyłem... szczyty Szyndzielni 
i Błatniej. W środku nocy zrobiło 
się widno prawie jak w dzień. Nad 
Czechowicami ujrzałem słup ognia 
wysoki na kilkaset metrów. To było 
coś przerażającego. Pomyślałem, 
że rafineria przestała istnieć.

Postanowił pan wracać?
– Nie, ponieważ nie miałem już 
filmów. Zresztą odjeżdżając wi-
działem, że rejon rafinerii otoczył 
szczelny kordon milicji, z pewno-
ścią więc już bym się tam nie do-
stał. Domyślając się jednak skali 
tragedii stwierdziłem, że mam hi-
storyczne zdjęcia. W ciemni zabra-
łem się więc za ich obróbkę. Była 
trzecia w nocy, gdy zadzwoniłem 
do redaktora Józefa Klisia i zapro-
ponowałem mu fotografie z poża-
ru. Znaliśmy się, ponieważ w tam-
tych czasach współpracowałem z 
prasą, zajmując się fotoreporterką 
czy robiąc zdjęcia na meczach pił-
karskich i innych wydarzeniach. 
Kliś nic nie wiedział o katastrofie, 
ale obiecał, że oddzwoni. Rano 
poinformował mnie natomiast, że 
moje zdjęcia nie pójdą, bo temat 
jest objęty ostrą cenzurą. Mimo to 
skontaktowałem się z redaktorem 
„Kroniki Beskidzkiej” Tadeuszem 
Patanem, a ten obiecał, że wyko-
rzysta je przy najbliższej okazji, ale 
pod własnym nazwiskiem, tak dla 
bezpieczeństwa. Zgodziłem się i już 
następnego dnia w rewanżu dosta-
łem od Patana negatywy jego zdjęć 

wykonanych podczas akcji gasze-
nia pożaru. Ostatecznie wspólnie 
z Tadeuszem w ciągu trzech dni 
wykonaliśmy kilkadziesiąt kom-
pletów fotografii dokumentują-
cych czechowicką tragedię. To były 
albumy dla władz państwowych i 
komisji dochodzeniowych. Zdjęć 
było tak dużo, że w pewnym mo-
mencie płukałem je w wannie. 
Zarejestrowane obrazy przerażały. 
Niesamowicie wykrzywione szyny 
kolejowe, spalone zwłoki ludzkie, 
stopione samochody strażackie. 

Ponoć niektórych fotografii ze 
względu na drastyczność przekazu, 
nie publikowano jeszcze wiele lat po 
tragedii?
– Ja miałem szczęście, ponieważ 
półtora miesiąca po pożarze uka-
zał się numer specjalny „Przeglądu 
Pożarniczego”. Magazyn otwierało 
moje zdjęcie – jedyne wykonane 
przed tragicznym wybuchem w 
nocy z 26 na 27 czerwca. I zostało 
nawet podpisane moim nazwi-
skiem. Natomiast faktycznie nie-

które ze zdjęć do dziś szokują. Pa-
miętam fotografię Tadka Patana, 
na której widnieją spalone ludzkie 
szczątki zastygłe w pozie ucieczki. 
Ten człowiek osunął się na kolana 
i wygląda to, jakby modlił się przed 
czymś, co w otaczającym go rumo-
wisku przypomina krzyż. Zdjęcie 
jest niesamowite.

A bohaterowie pańskiej fotografii? 
Na galeryjce uwiecznionego przez 
pana zbiornika z ropą stoją dwaj 
mężczyźni. Na drabinie strażackiej 
zbiornik chłodzi zaś trzeci strażak.
– Niestety, gdy nastąpił wybuch, 
po mężczyznach z galeryjki nie 
pozostał ślad. Natomiast człowie-
kiem na drabinie magirusa był 
starszy ogniomistrz Kuś. Zjechał 
on po poręczach i uciekał wśród 
płonącej ropy. Gdy wyszedł ze szpi-
tala, odwiedziłem go i wręczyłem 
zdjęcie. Patrzył z niedowierzaniem 
na swoją niewielką postać w odle-
głości zaledwie kilkunastu metrów 
od bomby złożonej z gotującej się 
wody i rozgrzewającej się ropy. 

Ludzie spłonęli jak zapałki
To był ciepły, sobotni wieczór, tymczasem nad Czechowicami-Dziedzicami 
przechodziła niewielka burza. 26 czerwca 1971 r. o godzinie 19.52 trzecie, a 
zarazem ostatnie wyładowanie uderzyło w tzw. kominek oddechowy jednego ze 
zbiorników ropy czechowickiej rafinerii. Błyskawica zapaliła opary zgromadzone 
w zbiorniku, w którym znajdowało się około 10 tysięcy ton ropy. W ciągu kilku 
minut pożar objął dach oraz ropę rozlaną na tzw. „tacy”. Huk eksplozji był tak 
potężny, że słychać go było w odległości kilku kilometrów. 
Na miejsce zdarzenia błyskawicznie dotarły zastępy strażaków nie tylko z Cze-
chowic-Dziedzic i okolic, ale także z ówczesnych powiatów bielskiego, oświę-
cimskiego i cieszyńskiego. Z Bielska-Białej wezwano nawet 160 żołnierzy. W 
niedzielę 27 czerwca ok. godziny 1.00 w nocy w akcji brało udział 18 sekcji 
zawodowych i 24 sekcje OSP. Planowano generalny atak na źródło ognia. Tym-
czasem o godz. 1.20 nastąpił potężny wybuch.
W trakcie gaszenia ognia do zbiornika dostało się kilkadziesiąt tysięcy litrów 
wody. Ta, podgrzewana przez palącą się na „tacy” ropę, w końcu osiągnęła tem-
peraturę wrzenia i zaczęła przedzierać się ku górze. W zbiorniku rozległo się po-
tężne bulgotanie, a w chwilę później nastąpił wybuch, który spowodował wyrzut 
ropy na odległość nawet ponad 200 m. Słup ognia sięgnął kilkuset metrów, a na 
strażaków biorących udział w akcji gaśniczej spadło około 7 tysięcy ton płonącej 
ropy. Śmierć na miejscu poniosły 33 osoby, 4 kolejne zmarły w szpitalu. Rannych 
zostało 105 osób, w tym 40 ciężko. Kompletnie zniszczone zostały również 22 
pojazdy straży pożarnej.
Pożar szalał przez prawie trzy doby, a do akcji wkraczały coraz to nowe zastępy 
strażaków. We wtorek, 29 czerwca, o godzinie 15.10 przystąpiono do gene-
ralnego natarcia. Wcześniej zaś sprowadzono z NRD 200 ton substancji pia-
notwórczej. W „szturmie” brało udział 47 sekcji z ciężkim sprzętem gaśniczym, 
w tym 6 sekcji przybyłych z Czechosłowacji. Około godziny 17.00 pożar został 
opanowany, choć jego dogaszanie trwało do 1 lipca.

● Wojciech Gorgolewski prezentuje zdjęcie, jakie zrobił z 
dachu swego rodzinnego domu. W oddalonym od Czecho-
wic-Dziedzic o ponad 10 kilometrów Bielsku-Białej feralnej 
nocy zrobiło się jasno, jak za dnia. Fot. WITOLD KOŻDOŃ

200
zawodowych sekcji straży pożarnych 
(1484 strażaków) brało udział w akcji 
ratowniczo-gaśniczej. Wspierało je 
150 sekcji Ochotniczych Straży Pożar-
nych (1030 członków OSP), 13 sekcji 
pożarniczych z Czechosłowacji (58 
strażaków), żołnierze Ludowego Woj-
ska Polskiego oraz załoga rafinerii.

● Najbardziej znane zdjęcie pożaru rafinerii w Czechowicach i jedyne wykonane 
przed wybuchem ropy. Wojciech Gorgolewski wykonał je 27 czerwca krótko po 
północy. Na dachu zbiornika widoczni są dwaj mężczyźni. Z drabiny trzeci stra-
żak leje wodę. Przeżył tylko on. Fot. WOJCIECH GORGOLEWSKI



10  ♩ Głos   |   piątek   |   25 czerwca 2021O P I N I E

Dziennik pandemiczny
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Dzień czwarty – Opowieść druga

Dwie walizki
Marsylia jest biznesowym rajem. To 

drugie co do wielkości miasto we 
Francji. Zaletą jest przede wszyst-

kim położenie geograficzne. Nie chodzi tylko 
o port i połączenia promowe z Afryką. Szyb-
kim autem stąd do Monako można dotrzeć 
zaledwie w dwie godziny. Gerbin miał smy-
kałkę do interesów. Bywał w Monako dosyć 
często. Nie dla przyjemności, a dla robienia 
biznesu właśnie. Rodzice przekazali mu 
znaczny majątek. Od lat siedemdziesiątych 
ubiegłego wieku handlowali stalą. Działali 
głównie na rynkach wschodnich, lecz zna-
cząco wspierali rodzimy przemysł stocznio-
wy.

•••
Nowe milenium przyniosło ze sobą szybki 
rozwój nowoczesnych technologii. Pomimo 
iż stal nadal stanowiła istotę gospodarki, ro-
dzice Gerbina utracili swoje wpływy na rzecz 
młodszych rekinów biznesu. Proporcje nieco 
się odwróciły. Do Europy zaczęto importo-
wać duże ilości stali z Chin oraz Indii. Zapo-
trzebowanie rosło, a małe rodzinne firmy nie 
były w stanie dotrzymać tempa. Gerbin do-
skonale zdawał sobie sprawę z postępującej 
cyfryzacji świata. Nie zamierzał przyglądać 
się biernie. Był nauczony, że przysłowiowego 
byka należy łapać za rogi, bo gdy puści się go 
wolno, to jego furia może zabić. 

Miasto założyli Grecy. Kilka eksponatów 
znajduje się w Muzeum Historii Marsylii. 
Jest nawet fragment rzymskiego statku z II 
wieku. Gerbin od zawsze lubił okolice gór-
nej części starego miasta. To tu mieściła się 
grecka agora, ale prawdziwą inspiracją stały 
się dla młodego biznesmena wąskie uliczki, 
które w ciągu ostatnich trzydziestu lat za-
mieniły się w galerię sztuki. Na murach ka-
mienic miejscowi artyści prezentują swoje 
prace. Kolorowe okiennice łączą stare z nową 
oprawą. Gdzieniegdzie pranie swobodnie po-
wiewa nad głowami turystów dodając życiu 
odrobinę szaleństwa. Te elementy łączą się 
w zgrabną całość. Tutaj Gerbin odpoczywał 
i tworzył nowe pomysły. Miał coś w rodza-
ju widzeń. Brał głęboki oddech, podnosił 
głowę do góry. Rozciągał szeroko ręce tak, 
by dłońmi dotykał murów po lewej i prawej 
stronie ulicy. Dzięki temu tworzył duchową 
więź z dawnymi mieszkańcami miasta; kup-
cami, handlowcami, a nawet drobnymi zło-
dziejaszkami. Słyszał dzieci bawiące się pod 
bramą, a płacz kobiet na wieść o zabitych w 
wojnie mężów był tak wyraźny, że czasami 
Gerbin musiał oderwać się od zmurszałych 
ścian, by odpocząć. Najbardziej interesowa-
ły go rozmowy szlachciców z właścicielami 
miejscowych fabryk. Często wsłuchiwał się 
w ich szepty, gdyż takie pertraktacje odbywa-
ły się w ukryciu, z dala od ludzi i jak najdalej 
od głównego portu, gdzie każde nieoficjalne 
spotkanie mogło zakończyć się szarpaniną, a 
nawet śmiercią.

•••
Gerbin nie handlował już stalą. Rodzinne 
majątki w całości sprzedał, a pieniądze zain-
westował na giełdzie. Znał się na stali, więc 
trzymał się rynków hutniczych. Był bystry i 
szybko reagował na spadki, ale gdy nadcho-
dziła hossa, Gerbin zawsze notował znaczące 
zyski. Majątek rodziców powiększył dziesię-
ciokrotnie, chociaż na początku śmiano się z 
niego. Swoje biznesy rozpoczynał dosłownie 
na walizkach. Miał tylko jedno sportowe por-
che i dwie walizki, w których rzekomo prze-
woził pieniądze. Po śmierci rodziców nie ufał 

instytucjom bankowym. Gdy otworzył własny 
bank, sytuacja uległa zmianie. Nie musiał już 
transportować pieniędzy w walizkach. Stał 
się bankowcem, a jego kontakty z inwesto-
rami zacieśniły się. Miał znaczące wpływy 
i znajomości z biznesmenami ze wschodu, 
przede wszystkim zaś z Chin. Gerbin wszyst-
kich traktował równo. Każdy partner han-
dlowy lub inwestor był dla niego produktem; 
potencjalnym źródłem dodatkowych docho-
dów. Oczywiście zdawał sobie sprawę, jaki 
wpływ na rynki finansowe mają poszczególne 
łańcuchy dostaw czy transfery pieniędzy ze 
wschodu na zachód, ale nie przejmował się 
sytuacją geopolityczną. Był przekonany, że 
każda zmiana władzy, a nawet ataki terrory-
styczne powodują przetasowania na rynkach 
finansowych. Sęk w tym, by odpowiednio wy-
korzystać ten etap transformacji, zareagować 
odpowiednio wcześnie i zyskać. Gerbin miał 
kilka apartamentów w Algierze. Sam nigdy 
nie korzystał, lecz wysyłał tam swoich part-
nerów handlowych na kilkutygodniowe wcza-
sy. Gerbin zawsze powtarzał, że to inwestycja; 
niezbędne koszty, dzięki którym będzie moż-
na w przyszłości osiągnąć cel, czyli wzbogacić 
się jeszcze bardziej.

•••
W Starym Porcie często występuje tzw. mar-
twa fala. Żeglarze wiedzą, że na otwartym 
morzu jest to dosyć niebezpieczne zjawi-
sko. Chodzi bowiem o fale, które pojawiają 
się znienacka, bez powodu. Pozornie może 
wydawać się, że zafalowanie nie ma prawa 
bytu, lecz powstaje zupełnie w innym miej-
scu i czasie. Natomiast martwa fala może być 
posztormowa, ale równie dobrze może po-
wstać na wskutek trzęsienia ziemi, a nawet 
podwodnego wybuchu bomby atomowej. 
Co prawda port w Marsylii jest dobrze osło-
nięty od wiatru, ale martwa fala przypływa 
z zewnątrz bez zapowiedzi. Dla turystów 
to atrakcja. Szczególnie w upalne dni spię-
trzony plusk daje lekkie ochłodzenie. Selfie 
ze spienioną falą w tle robi ogromne wraże-
nie na znajomych. Gerbin przychodzi tutaj 
dla zabawy. Stary Port wiele lat temu został 
przebudowany i dostosowany dla potrzeb tu-
rystów. Na pirsach nikt już nie odbiera egzo-

tycznych towarów. Kupcy nie przychodzą z 
torbami wypchanymi kosztownościami. Nie 
ma gwaru. Brak charakterystycznego drew-
nianego dźwięku spod dębowych beczek wy-
rzucanych na bruk. Nowy port wybudowano 
nieco dalej, ale tam nie ma już klimatu, ani 
zapachu dawnej świetności.

•••
Gerbin obserwuje ludzi. Marsylia od zawsze 
była miastem wielu kultur i tak pozostało do 
dziś. Czasami śmieszą go reakcje przyjezd-
nych, którzy robią sobie zdjęcia na zardze-
wiałych polerach. Turyści nie chcą oglądać 
starych śmieci, a przecież nie tak dawno 
historia tego miasta zależna była od zacu-
mowanych tutaj statków. Na lewej stronie 
nabrzeża ojciec Gerbina sprawdzał jakość 
nowych dostaw. Tuż nad tunelem portowym 
znajdowało się biuro odprawy celnej. Budy-
nek miał chyba ze dwieście lat. Później został 
zburzony. Zastąpił go biały blaszany konte-
ner. 

Gerbin usiadł na ławce pod teatrem La 
Criée. Tuż obok położył dwie walizki. Przy-
szedł pieszo z górnego miasta. Poczuł, że jest 
zmęczony. Marsylia była dla niego jak mat-
ka. Wychował się tutaj, lecz dziś postanowił 
odpocząć. Pierwszy raz od śmierci rodziców 
zatrzymał się, by pomyśleć co robić dalej. 

– Hej przyjacielu, nie wyglądasz zbyt 
dobrze! – zwrócił się do Gerbina przecho-
dzień. Męski głos był nieprzyjemny w swym 
brzmieniu, a jednak ta melodia i akcent przy-
pominał kogoś sprzed lat. Gerbin nie miał 
wrogów w tej części Europy więc odwrócił 
się, by sprawdzić kim jest nieznajomy.

– Filip? – zdziwił się. 
– Co ty tutaj robisz? Mówiłeś, że nigdy nie 

wrócisz do Marsylii.
– Ludzie mądrzeją z wiekiem – odpowie-

dział Filip. Chiny są piękne, ale nic tam po 
mnie. Nie mam już firmy. Przejęli ją trzydzie-
stoletni ambitni członkowie zarządu. 

– Nic nie zrobiłeś? – zapytał Gerbin.
– Nic. Nawet nie próbowałem. Zabukowa-

łem bilet na najbliższy lot do Marsylii i je-
stem… w domu. Widzę, że w samą porę. 

– W jakim sensie? – obruszył się Gerbin, 
podnosząc prawą brew. 

– Sugerujesz, że u ciebie wszystko w po-
rządku? Przecież na pierwszy rzut oka widać, 
że masz wątpliwości. Coś cię martwi. Straci-
łeś majątek? – zapytał zaniepokojony Filip. 

– Nie! No skąd! Co cię to w ogóle obchodzi? 
– zamruczał pod nosem Gerbin. Nie wygłu-
piaj się. Pojawiasz się po trzydziestu latach 
bez zapowiedzi. Wyskakujesz zza pleców jak 
Filip z konopi i od razu zabierasz się za na-
prawianie świata? Daj mi spokój!

– Wróciłem do domu przyjacielu. Czy ci się 
to podoba, czy nie… zamierzam tutaj zostać.

•••
Gerbin milczał. Obserwował morze. Filip 
usiadł na tej samej ławce. Siedzieli jak daw-
niej, gdy jako mali chłopcy liczyli czas po-
między uderzeniami fal w pomost. Dwóch 
przyjaciół, którym kłaniał się cały biznesowy 
świat. 

W nabrzeże uderzyła duża fala. Mogła 
mieć ze trzy metry wysokości, a nawet wię-
cej.

Pierwszy odezwał się Filip.
– Gerbin, łap walizki! 
– Nie warto – odpowiedział bez napinki 

były właściciel kilku przedsiębiorstw i ban-
ku.

– Nie wygłupiaj się! Przecież to cały twój 
majątek – krzyknął Filip, wiedząc, że Gerbin 
stracił na giełdzie dorobek życia. – Szybko… 
podaj mi bosak z pomostu, dosięgnę!

– Nie warto – powtórzył Gerbin, siedząc 
nieruchomo.

– Czy zatem nie było w tych walizkach nic 
wartościowego?

– Nie. Te dwie walizki nie mają żadnego 
znaczenia – odpowiedział Gerbin. 

– To tylko dawne życie, które i tak zamie-
rzałem porzucić – dodał ze stoickim spoko-
jem.

Przyjaciele poklepali się serdecznie po 
plecach, jak kiedyś, gdy grali w piłkę w Sta-
rym Porcie. Walizki zniknęły na horyzoncie. 
Gerbin i Filip rozmawiali jeszcze długo, a ich 
śmiech odbijał się echem o mury starych ka-
mienic, gdzie kolorowe pranie nad głowami 
dodaje życiu odrobinę szaleństwa. 

 Bo Co 

Marsylia (fr. Marseille, wł. Marsiglia) – miasto w połu-
dniowej Francji, nad Morzem Śródziemnym, drugie co 
do wielkości w kraju i trzeci zespół miejski. Położona 
jest w regionie Prowansja – Alpy – Lazurowe Wy-
brzeże, w departamencie Delta Rodanu, którego jest 
stolicą. Założona przez Greków z Fokai ok. roku 600 
p.n.e. jako Μασσαλία (Massalia). W Marsylii działa 
polski konsulat honorowy. Fot. Wikipedia
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Zdjęcia: Norbert Dąbkowski

Krzysztof Łęcki „Tradycje i zwyczaje regionu GO!”

pre-teksty i kon-teksty /171/ Stroje regionalne /6/

Jak powstaje felieton?
Pisałem właśnie esej do programu 

teatralnego. Za kilka dni w katowic-
kim Teatrze Śląskim im. Wyspiańskiego 
miała swoją premierę sceniczna wersja 
„Pokory” Szczepana Twardocha. I kiedy 
porządkowałem notatki przypomniało 
mi się pewne pytanie. Przy różnych oka-
zjach stawiali je Twardochowi czytelni-
cy i czytelniczki: – Proszę powiedzieć, 
jak pan pisze swoje książki? I zawsze ta 
sama odpowiedź pisarza – nie, nie kpią-
ca, raczej wymijająca: „To proste, trzeba 
naciskać klawisze na klawiaturze lapto-
pa w odpowiedniej kolejności”. Pisanie 
felietonu polega mniej więcej na tym 
samym.

I
Kiedy opublikowało się takich krótkich 
tekstów ponad półtora tysiąca, to sam 
proces pisania opierać się powinien na 
mieszance oryginalnych skojarzeń, ale 
też w jakimś stopniu w grę wchodzi tu jed-
nak rutyna. Te przychodzące do głowy fe-
lietonisty konteksty bywają zaskakujące 
nawet dla samego autora i nie zawsze mu-
szą być trafione w punkt. Tak jak chociaż-
by w pełnej wątków autobiograficznych 
powieści Saula Bellowa „Ravelstein”. Oto 
fragment powieściowej rozmowy Bellowa 
z Abe Ravelsteinem, czyli w rzeczywisto-
ści Allanem Bloomem, filozofem znanym 
z żywego stylu i znajdowania niekonwen-
cjonalnych kontekstów; mistrz Blooma, 
Leo Staruss często korzystał na swych 
seminariach uniwersyteckich właśnie z 
fragmentów felietonów. 

„– Kelner powiada, że Michael Jackson 
nie chce korzystać z kuchni hotelowej – 
rzekł (Ravelstein). – Wozi wszędzie z sobą 
tym swoim odrzutowcem własnego ku-
charza. W każdym razie szef kuchni Cril-
lona obraził się śmiertelnie. Jego kuchnia 
była wystarczająco dobra dla Richarda 
Nixona i Henry’ego Kissingera, mówi, i 
dla całej armii szachów, królów, genera-
łów i premierów. Ale ten kurdupel, ten 
wystrojony małpiszon grymasi. Czy to nie 
w Biblii mamy wzmiankę o okaleczonych 
królach pełzających pod stołem tego, któ-
ry ich pokonał, i zbierających okruchy z 
pańskiego stołu?

– Zdaje się, że jest tam coś takiego. Mie-
li chyba poobcinane kciuki. Ale co to ma 
wspólnego z hotelem de Crillon i Micha-
elem Jacksonem?

Abe (Ravelstein) roześmiał się i przy-
znał, że sam nie wie. Tak mu to po prostu 
przyszło do głowy”. 

II
Na drugim biegunie znaleźć można przy-
padki skojarzeń do bólu przewidywal-
nych. Używanie ich powinno być karane. 
I karane bywa. W poświęconym futbolo-
wi niemieckim programie telewizyjnym 
„Doppelpass” zwracała uwagę Phrasen-
schwein, taka świnka-skarbonka. Ci z go-
ści programu, którzy wygadywali banały, 
używali oklepanych zwrotów i ogólników 
typu „piłka jest okrągła” musieli wrzu-
cać do niej drobne – pod koniec sezonu 
zebrane w niej pieniądze przeznaczano 
na jakiś szczytny cel. Przed wyborami 
do Landtagu w Hesji „Frankfurter Rund-
schau” pisał: „– Gdyby we frankfurckim 
ratuszu stała Phrasenschwein, pod ko-
niec wieczora byłaby pełna aż po różowy 
pysk”.

III
W rzeczywistości felietonowe preteksty 
i konteksty nie są aż tak dowolne, jak w 

przypadku Ravelsteina. A i spostrzeżenia, 
które do powstania felietonu zachęcają, 
są jednak zwykle mniej odległe niż sko-
jarzenia z Biblią. Ot, chociażby. Siedzimy 
jakiś czas temu z pisarzem Szczepanem 
Twardochem w nieistniejącym już pubie 
„Spencer”. Przy winie gadamy o tym i 
owym – o literaturze, filmie, może nawet 
o kobietach, pewnie także o polityce... I 
najpewniej jeszcze o czymś innym, dokąd 
nas zawiodły rozliczne dygresje. Gadamy 
jak zawsze intensywnie, tak że łatwo do-
strzec komuś postronnemu, iż jesteśmy 
w nastroju nieprzysiadalnym. A przecież 
mimo to jakieś dwie pańcie spozierają w 
naszą stronę z nie tylko nieskrywanym, 
ale nawet wręcz ostentacyjnym zainte-
resowaniem. „Zacznijmy godać” – pro-
ponuje rozbawiony Szczepan. Taki mały 
eksperyment. Nie – nie szło nam o przej-
ście na jakiś język tajemny, choć śląski 
był pewnie dla obu pań niezrozumiały. 
Nie mieliśmy też zamiaru przekazywać 
sobie w ten sposób jakichś sekretnych 
wiadomości. Niemo postawiona hipoteza 
była inna i – jak się miało okazać – mia-
ła zostać pozytywnie zweryfikowana. A 
brzmiała ona tak: godanie stygmatyzuje. 
Wracam do sytuacji ze „Spencera”. Już w 
nim nie gadamy – ino godomy. Nie to, że 
do rozmowy wtrącamy pojedyncze ślą-
skie słowa, ino godomy na całego. No cóż, 
damskie nami zainteresowanie rozmywa 
się nagle jak tusz do rzęs. Na dodatek ja-
kiś wyraz bliżej nieokreślonego niesmaku 
rysuje się na kobiecych twarzach. I jest w 
tym niesmaku coś ostentacyjnego – co 
mieliśmy zauważyć, bo nie dostrzec go 
było nie sposób. Przypadek? Nie sądzę... 
– by posłużyć się tak często wykpiwanym 
zwrotem.

IV
Dziwić się temu, bo ja wiem... rozcza-
rowaniu nieznanych nam pań? No cóż, 
wreszcie taki, wydawałoby się, na angiel-
ską modłę pomyślany pub, więc spodzie-
wać by się można... No właśnie – czego? 
Przetykanego angielskimi wtrętami kor-
poracyjnego slangu? No, dobra – przy-
najmniej poprawnej polszczyzny. Język 
Reja i Kochanowskiego, miewa rzecz 
jasna różne wykonania. Od najbardziej 
wyrafinowanych – poprzez do cna sche-
matyczne, szablonowe, na zupełnie pry-
mitywnych kończąc. Nie jestem przeko-
nany że w każdym przypadku podział na 
język polski i śląski dobrze odzwierciedla 
na zaproponowany przez socjologa Basila 
Bernsteina podział na kody – rozwinięty 
(to plus) i ograniczony (to minus). Nie-
mniej z pewnością dobrze oddaje on dość 
powszechne społeczne nastawienie do 
tego podziału: – polski to kod rozwinięty, 
śląski – ograniczony. 

Zatem – nawet jeśliby w „Spencerze” 
słychać byłoby strzępy rozmów nie-po-
śląsku „o niczym”, w formie słabo przy-
pominających wyrafinowanie profesora 
Jana Miodka, to jednak z anturażem po-
pularnego niegdyś pubu by się to wów-
czas jakoś zgadzało. Nawet gdyby ograni-
czały się do funkcji fatycznej. A tu dwóch 
facetów przechodzi ni z tego, ni owego na 
jakiś prymitywny „szwargot”. Śmiejemy 
się z autorem „Pokory” z całej tej sytu-
acji, rysuje się może nawet w ten sposób 
następny temat do rozmowy. Nie żeby ich 
nam brakowało, mamy zwykle mnóstwo 
spraw do przegadania, ale... Ale widać 
sytuacja zdała się jednak Szczepanowi 
na tyle symptomatyczna, że poświęcił jej 
kiedyś felieton w „Silesionie”.  

Strój jabłonkowski

1. 2.  3. Marian Dembiniok,  „o Góralach, wałachach, Lachach i Jackach na Śląsku Cieszyńskim”, Czeski Cieszyn 2010

● „Na białą koszulę nakładano kamizelkę tzw. bruclek z wy-
kładanym kołnierzem i dwoma rzędami srebrnych guzików 
zwanych guzami. Jako wierzchniego ubrania używano men-
tryczki lub kabata. Ta pierwsza podbita futrem i lamowana 
czarnym barankiem posiada bogate ozdoby w formie guzów 
oraz orpantu – napierśnika, którym spinano poły mentyczki”1.

● „Sukienne spodnie nogawice zdo-
bione były czarnym sznurowaniem 

oraz lampasami biegnącymi wzdłuż 
zewnętrznego szwu”2.

● „Uzupełnienie 
stroju stanowiła 
futrzana czapka z 
klapkami na uszy 
tzw. żarna”3.

● Wysokie czarne 
ciżmy zwane kordy-

banami.

● Męski strój ja-
błonkowski posiadał 
cechy munduru huza-
rów. Na strój składa 
się: biała koszula z 
szerokimi rękawami, 
nogawice (spodnie), 
bruclek (kamizelka), 
mentyczka lub kabat, 
żarna (futrzana czap-
ka), ciżmy.
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»Nikogo nie 
rozliczam z historii«
Przez pryzmat tragedii jednego człowieka można dostrzec grozę i absurd wojny w sposób 

bardziej rzeczywisty niż poprzez naukę statystyk z podręczników – twierdzi Aneta Anra, 

pisarka, która swoją najnowszą książkę poświęciła świadkom Holokaustu na Litwie. 

Publikujemy obszerne fragmenty wywiadu, który ukazał się w „Kurierze Wileńskim”. 

Spotykamy się na Zarzeczu, w two-
im ulubionym miejscu. Dlaczego 
właśnie tutaj? 
– Najchętniej przeze mnie odwiedza-
ne dzielnice Wilna to Zarzecze i Zwie-
rzyniec. Na Zwierzyńcu wyrosłam, 
teraz również tam mieszkam. Żartuję, 
że w życiu niewiele się ruszam. 
Żyję pomiędzy dwoma doma-
mi swojej mamy – z dzieciń-
stwa i młodości. Są też inne po-
wody. Od czasu, gdy zaczęłam 
się bardziej interesować histo-
rią Wilna, unikam Starówki. 
Może to dziwne, ale tak zapadł 
mi do serca cały koszmar Ho-
lokaustu – przecież duża część 
Starego Miasta to dwa getta, 
w czasie likwidacji których 
mordowani byli ludzie… Jaki 
strach i ból tam oni przeżywa-
li? Chodząc po tych ulicach, 
myślę o okrucieństwie, jakie 
tu miało miejsce, przerażeniu, 
przeczuciu śmierci… Brama 
getta była tuż obok winiarni, 
którą kiedyś bardzo lubiłam. 
W tym miejscu naziści spraw-
dzali przechodzących ludzi i 
nie tylko bili za kawałek scho-
wanego chleba; mogli nawet 
zabić za woreczek fasoli. Idąc 
ul. Dominikańską, cały czas 
przypominam sobie opowia-
dania bohaterki mojej książki, 
pani Hanny, o zabijanym deskami 
przejściu na ul. Szklaną, gdzie two-
rzono getto. Właśnie dlatego, żeby 
spotkać się z przyjaciółmi na fi liżan-
kę kawy, wybieram miejsca, gdzie nie 
było getta. Lubię Zarzecze, bo nie jest 
tak obciążone trudną przeszłością. 
Jesteśmy w małej rodzinnej kawia-
rence, gdzie napisałam swoją książkę 
„Niki”, a niedaleko znajduje się dom 
innej bohaterki mojej książki, pani 
Aleksandry Drzewieckiej. Zarzecze 5 
to adres, gdzie w piwnicy ta samotna 
polska babcia przechowywała siero-
ty i biedaków z getta w czasie wojny. 
Dużo czasu spędzam na Zarzeczu z 
moimi synami. Mieszkaliśmy tu kie-
dyś i to był wspaniały czas – aura tej 
dzielnicy jest wyjątkowa. Czuję się tu 
jak w domu.  

Dwa tygodnie temu do księgarń tra-
fi ła twoja najnowsza książka „Jehu-
dit. Pasaulis galėtų būti  toks gražus” 
(pol. Jehudi. Świat mógłby być taki 
piękny). Dlaczego zdecydowałaś się 
na podjęcie tematyki Holokaustu?
– Nie mam wątpliwości, że nie zaczę-
łabym pisać na temat Holokaustu, 
gdybym nie poznała bohaterki mojej 
książki, Dity. Do naszego spotkania 
niewiele wiedziałam o tej części hi-
storii, miałam jedynie jakieś ogólne 
wyobrażenie na ten temat. Naprawdę 
nie pamiętam, żeby mówiono o tym 
w szkole, choć skończyłam ją już w 
niepodległej Litwie. Zastanawiam 

się, dlaczego tak było. Dziś, z tego co 
wiem, jest przeznaczona na ten temat 
jedna lekcja. Dita została mi przed-
stawiona przez przyjaciela. Poszłam 
więc na spotkanie z ciekawą kobietą, 
o której wiedziałem tyle, że w czasie 
wojny była więziona w kowieńskim 

getcie, potem w KL Stutthof, przeży-
ła marsz śmierci i że w obozie miała 
ze sobą podartą apaszkę, która przy-
pominała jej o kobiecości. W czasie 
pierwszego spotkania Dita zaczęła 
mi opowiadać o wojnie. Dowiedziała 
się, że jestem pisarką, i opowiadała, 
bo nie chciała, by jej historia odeszła 
wraz z nią. Wtedy uświadomiłam 
sobie, jak mało mam wiedzy o tym 
okresie. Nie wiedziałam, co robiła 
policja w kowieńskim getcie ani kim 
byli „baltaraiščiai” (tu: potoczna na-
zwa litewskich sprawców mordów 
na Żydach – przyp. red.). Otwiera-
łam szeroko oczy i słuchałam, a po 
naszym spotkaniu pobiegłam do bi-
blioteki żydowskiej i wypożyczyłam 
kilka książek. Wszystko zaczęło mi 
się rozjaśniać. Podczas naszego kolej-
nego spotkania moje pytania były już 
bardziej celne, konkretne. Wkrótce 
zaprzyjaźniłam się z Ditą i zaczęłam 
odwiedzać ją systematycznie, po kil-
ka razy w tygodniu, a tematy naszych 
rozmów bardzo się poszerzały.

Jaką kobietą jest dziś Dita? Co naj-
bardziej cię w niej zafascynowało?
– Dita ma już 99 lat. Patrząc na nią, 
przestałam bać się starości. Skoro 
ona może być tak szczęśliwa i pełna 
życia, to starość też może być piękna. 
Od 1972 r. mieszka w Tel Awiwie, ale 
każdego lata odwiedza Wilno. Kore-
spondujemy ze sobą, dzwonimy do 
siebie, nie ma dnia bez dwóch, trzech 

wiadomości. Rozmawiam z nią o 
wszystkim – mogę jej powiedzieć 
najtajniejsze rzeczy i wiem, że dosta-
nę mądrą radę. Dziękuję losowi za 
spotkanie z tak mądrą kobietą, która 
bardzo wiele zmieniła w moim życiu.

Piszesz o wydarzeniach histo-
rycznych, lecz nie z perspek-
tywy historyka, ale autorki 
tworzącej bardziej w obszarze 
literatury pięknej. Nie po-
zwalasz sobie jednak na zbyt 
dużą ingerencję w wypowie-
dzi twoich rozmówczyń. Dla-
czego zdecydowałaś się na 
taką formę, jaką ostatecznie 
przybrała twoja książka?
– Chciałam, aby opowieść 
Dity i Hanny były dokumen-
talnym świadectwem. Wła-
śnie dlatego w mojej książ-
ce są one wyróżnione inną 
czcionką. Wydawało mi się 
niedopuszczalne, abym jako 
człowiek, który, dzięki Bogu, 
nie doświadczył okropności 
wojny, fantazjowała na ten 
temat, tworzyła dialogi czy 
sztuczne sytuacje. Dążyłam 
do wierności opowiadaniu, a 
obie moje bohaterki opowia-
dały w tak bardzo obrazowy 
sposób, że tak na prawdę nie 
musiałam nic tworzyć ani 

dodawać – pisałam niemal scena-
riusz do fi lmu.

Opowiadasz o wojnie przede 
wszystkim z perspektywy dwóch 
bohaterek. Jedna z nich jest Żydów-
ką, a druga – Polką. Jakie miejsce w 
tej opowieści zajmują Litwini?
– W książce jest jedna historia Litwi-
nów – to historia fi lozofa Algirdasa 
Gaižutisa i jego rodziny. Usłyszałam 
ją od pana Algirdasa, jeszcze zanim 
poznałam Ditę, i chciałam wtedy na-
pisać książkę o jego rodzinie. Teraz 
jego historia stała się częścią książki: 
są w niej partyzanci, łącznicy i chło-
piec ukryty w łachmanach przed 
NKWD, mieszkający z babcią – jedy-
ną osobą pozostałą z całej rodziny.

Nie chciałaś pisać o litewskim 
współudziale w Holokauście?
– Na pewno nie chciałam rozliczać 
Litwy z jej historii. Przede wszystkim 
nie czuję się do tego upoważniona, bo 
nie jestem historykiem, a uważam, 
że tylko historycy, którzy prowadzą 
poważne badania na ten temat, mogą 
oceniać tego rodzaju wydarzenia. 
Ja chciałam tylko przekazać jak naj-
wierniej opowieść moich bohaterek, 
zachować ich pamięć, to, co przeżyły. 
A one o Litwinach nie mówiły, więc 
po prostu nie miałam powodu, by 
rozwijać ten temat.
  Ilona Lewandowska

/„Kurier Wileński”/LITWA

PIĄTEK 25 CZERWCA 

6.00 Polonia 24 6.30 Leśniczówka (s.) 
7.00 Wojciech Cejrowski - boso przez 
świat 7.30 Pytanie na śniadanie 10.45 
Panorama kraj 10.50 Pytanie na śniada-
nie 11.20 Co na obiad?. Roladka z indy-
ka 11.30 Ja to mam szczęście! (s.) 12.00 
Wiadomości 12.15 Australia Express 
12.35 Ja wam pokażę! (s.) 14.15 10. Fe-
stiwal Kabaretu Koszalin 2004. Marian 
i Hela - powtórka z wesela na bis 15.05 
W kotle historii. Zjazd Krakowski. Uczta 
dyplomatyczna 15.35 Czas pieniądza. 
Giełda 15.55 Bajki naszych rodziców. Za-
bawy Bolka i Lolka 16.15 Bajki naszych 
rodziców. Reksio. Reksio i dzięcioł 16.30 
Rodzinka.pl. Idzie lato (s.) 17.00 Tele-
express 17.20 Polonia jest kobietą 17.50 
Gra słów. Krzyżówka (teleturniej) 18.20 
Ja to mam szczęście! (s.) 18.50 Przysta-
nek Ameryka 19.10 Olá Polônia 19.30 
Wiadomości, pogoda, sport 20.15 Przy-
stań. Przyjaciółki (s.) 21.10 Centralne 
Biuro Humoru 22.05 Polonia 24 22.35 
Rodzina Połanieckich (s.) 0.00 Focus on 
Poland. 

SOBOTA 26 CZERWCA 

6.00 Polonia 24 6.30 Australia Express 
6.50 Turystyczna jazda 7.05 Giganci 
historii. Napoleon Bonaparte. Życie i 
wojny 7.55 Pytanie na śniadanie 11.05 
Muzeum Polskiej Piosenki. „Jaskółka 
uwięziona” 11.25 Do przerwy 0.1. Uciecz-
ka 12.35 Wielkie rodziny 13.25 The Voice 
of Poland 11. Przesłuchania w ciemno. 
Mazowsze 15.25 Okrasa łamie przepisy. 
Pomorska jagnięcina 16.00 Kulturalni 
PL 17.00 Teleexpress 17.20 Ja wam po-
każę! (s.) 18.10 Szansa na sukces. Opole 
2021 19.10 Lajk! 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Tajemnica twier-
dzy szyfrów 21.10 The Voice of Poland 
11. Przesłuchania w ciemno 23.10 Golec 
uOrkiestra – Symphoethnic – koncert. 

NIEDZIELA 27 CZERWCA 

6.00 Hity wszech czasów 7.00 Central-
ne Biuro Humoru 7.55 Pytanie na śnia-
danie 11.25 Ziarno. Kraków 3 11.55 Mię-
dzy ziemią a niebem 12.00 Anioł Pański 
12.15 Między ziemią a niebem 12.50 
Słowo na niedzielę. Chamstwo w niebie, 
czyli co nas niszczy 13.00 Transmisja 
mszy świętej z bazyliki Narodzenia Naj-
świętszej Maryi Panny w Gietrzwałdzie 
14.15 Czarne chmury. Szafot 15.15 Faj-
na Polska. Bydgoszcz - najpiękniejsze 
miejsca polskiego wybrzeża 16.05 Le-
śniczówka (s.) 17.00 Teleexpress 17.20 
Ja wam pokażę! 18.15 Kabaretomaniacy 
19.10 Kabaretowe Naj. Muzycznie dla 
zwierząt 19.30 Wiadomości, sport, po-
goda 20.20 Europejski Stadion Kultury 
- Rzeszów 2021 22.05 U Pana Boga w 
ogródku 23.15 Fajna Polska. Bydgoszcz 
- najpiękniejsze miejsca polskiego wy-
brzeża. 

PONIEDZIAŁEK 28 CZERWCA 

6.00 Słownik polsko@polski 6.30 Bi-
skup Zdzisław Tranda - budowniczy po-
mostów... 6.50 Rok 1981. Kalendarium 
7.00 Kuchnia polskich Żydów. Dwa 
talenty pieprzu 7.30 Pytanie na śniada-
nie - pobudka 7.55 Pytanie na śniadanie 
10.40 Panorama kraj 10.50 Pytanie na 
śniadanie 11.20 Co na obiad?. Placuszki 
z cukinii 11.30 Ja to mam szczęście! (s.) 
12.00 Wiadomości 12.15 W obiekty-
wie Polonii. Wschód 12.35 Tajemnica 
twierdzy szyfrów 13.25 U Pana Boga 
w ogródku 14.20 Kulturalni PL 15.20 
Okrasa łamie przepisy. Potrawy z młodej 
kapusty 15.50 Zagadki zwierzogromad-
ki. Bociany czarne 16.05 Figu Migu. Raz 
dwa trzy 16.15 ABC Rytmiki. Zwierzątka 

i niespodziewany gość 16.20 Halo halo!. 
Zastrzyk inspiracji 16.30 Rodzinka.pl 
(s.) 17.00 Teleexpress 17.20 Słownik pol-
sko@polski 17.50 Gra słów. Krzyżówka 
(teleturniej) 18.20 Ja to mam szczęście! 
(s.) 18.50 Wielcy polscy wynalazcy w II 
Rzeczypospolitej. Tadeusz Wenda 19.15 
Rzecz Polska. Figurka z Ćmielowa 19.30 
Wiadomości, pogoda, sport 20.20 Lek-
kie kino letnie. Szczęśliwego Nowego 
Jorku 22.05 Polonia 24 2.35 Paderewski. 
Człowiek czynu, sukcesu i sławy 23.30 
Rodzinka.pl (s.).  

WTOREK 29 CZERWCA 

6.00 Polonia 24 6.30 Pożyteczni.pl 7.00 
Okrasa łamie przepisy. Potrawy z młodej 
kapusty 7.30 Pytanie na śniadanie 10.45 
Panorama kraj 10.50 Pytanie na śniada-
nie 11.20 Co na obiad?. Pstrąg z kaszotto 
11.30 Ja to mam szczęście! 12.00 Wia-
domości 12.15 Polonia jest kobietą 12.45 
Rodzina Połanieckich. Spełnienie 14.15 
Paderewski. Człowiek czynu, sukcesu i 
sławy 15.20 Okrasa łamie przepisy. Na 
kiszkę do Supraśla 15.50 Przyjaciele 
Misia i Margolci. Wizyta kontrolna 16.10 
Margolcia i Miś zapraszają dziś. Figury 
geometryczne 16.30 Rodzinka.pl (s.) 
17.00 Teleexpress 17.20 Zakochaj się w 
Polsce. Szczecin 17.50 Gra słów. Krzy-
żówka (teleturniej) 18.20 Ja to mam 
szczęście! 18.50 Nad Niemnem 19.10 
Studio Lwów 19.30 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.20 Ojciec Mateusz 2 (s.) 
22.05 Polonia 24 22.35 Ocaleni 23.30 
Rodzinka.pl. W jakim wieku? 0.00 Fo-
cus on Poland. 

ŚRODA 30 CZERWCA 

6.00 Polonia 24 6.30 Korona królów 
7.00 Rączka gotuje 7.30 Pytanie na 
śniadanie 10.45 Panorama kraj 10.50 
Pytanie na śniadanie 11.20 Co na obiad?. 
Krem z pomidorów 11.30 Ja to mam 
szczęście! 12.00 Wiadomości 12.15 Nad 
Niemnem 12.35 Ojciec Mateusz 2 (s.) 
14.20 Giganci historii. Egzamin z trylogii 
Henryka Sienkiewicza 15.05 Przystanek 
Historia 15.25 Kuchnia polskich Żydów. 
Dwa talenty pieprzu 15.50 Animowan-
ki. Agatka. Agatka i Żaba Klementyna 
16.00 Mami Fatale. Gang kapelusz-
ników 16.10 Nela Mała Reporterka. 
Ogromne czerwone rozgwiazdy, czyli 
niebo na dnie morza 16.30 Rodzinka.pl 
(s.) 17.00 Teleexpress 17.20 Polska misja 
katolicka w Niemczech w dobie pande-
mii 17.50 Gra słów. Krzyżówka (teletur-
niej) 18.20 Ja to mam szczęście! 18.50 
Kierunek Zachód (mag.) 19.10 Magazyn 
z Wysp 19.30 Wiadomości, sport, pogo-
da 20.20 Ranczo 4 (s.) 22.05 Polonia 
24 22.35 Fajna Polska. Bydgoszcz - naj-
piękniejsze miejsca polskiego wybrzeża 
23.30 Rodzinka.pl (s.) 0.00 Focus on 
Poland. 

CZWARTEK 1 LIPCA 

6.00 Polonia 24 6.30 Korona królów 
7.00 W kotle historii. Oliwa. Marzenia o 
hiszpańskiej Armadzie 7.30 Pytanie na 
śniadanie 10.40 Panorama kraj 10.50 
Pytanie na śniadanie 11.20 Co na obiad?. 
Gołąbki 11.30 Ja to mam szczęście! 
12.00 Wiadomości 12.15 Studio Lwów 
12.35 Ranczo 4 (s.) 14.20 Muzyka, ta-
niec, zabawa 15.20 Rączka gotuje 15.50 
Al-chemik. Tlen kontra dwutlenek wę-
gla 16.05 Nieziemscy. Rejs 16.20 Licz 
na Wiktora. Cyfra 7 16.30 Rodzinka.pl 
(s.) 17.00 Teleexpress 17.20 Czas pienią-
dza. Bank 17.35 Mówimy po polsku. Jak 
dobrze opowiedzieć o sposobach prze-
mieszczania się 17.50 Gra słów. Krzy-
żówka (teleturniej) 18.20 Ja to mam 
szczęście! 18.50 Wilnoteka 19.10 W 
obiektywie Polonii. Wschód 19.30 Wia-
domości, sport, pogoda 20.20 PitBull 
(12) 22.05 Polonia 24 22.35 Muzyka, 
taniec, zabawa 23.30 Rodzinka.pl (s.) 
0.00 Focus on Poland. 

• Aneta Anra prezentuje swoją najnowszą książkę. 
Fot. ARC

Tajemnica twierdzy szyfrów
Sobota 26 czerwca, godz. 20.20 



♩   13Głos   |   piątek   |   25 czerwca 2021

s p o r t 

Weronika Nowakowska, 
polska biathlonistka w oczekiwaniu na igrzyska w Pjongczangu

Fot. ARC

Fot. ARC

KONIEC ZŁUDZEŃ. POLACY ZA BURTĄ

Analiza  
ku pokrzepieniu serc
Piłkarska reprezentacja Polski przegrała w ostatnim meczu grupowym mistrzostw Europy ze Szwecją 2:3, 
odpadając z EURO 2020 już w fazie grupowej. Biało-czerwoni z dorobkiem jednego punktu zajęli w tabeli 
grupy E ostatnie miejsce. W 1/8 finału zagrają natomiast Czesi, którzy w niedzielę o godz. 18.00 zmierzą się 
w Budapeszcie z Holandią. Wciąż jest więc za kogo trzymać kciuki.

Janusz Bittmar 

Gorszą piłkę od reprezenta-
cji Polski zaprezentowały 
w tych mistrzostwach już 

tylko reprezentacje Turcji i Słowa-
cji. Paradoksalnie właśnie ze Sło-
wakami biało-czerwoni przegrali 
pierwsze, jak się później okazało, 
kluczowe spotkanie dla losów gru-
py E. Po porażce 1:2 podopieczni 
trenera Paulo Sousy stanęli pod 
ścianą, wiedząc, że następnego 
meczu z mocną Hiszpanią nie 
mogą przegrać. Zremisowali go 1:1 
zasługą niesamowitej determina-
cji, która zamaskowała niedocią-
gnięcia piłkarskie. Polscy piłkarze 
wyczerpali swój limit determinacji 
w spotkaniu ze Szwecją, znów go-
niąc wynik po straconej bramce 
z 2. minuty. Na 1:0 dla Szwedów 
trafił po błędzie polskiej obrony 
Forsberg. Ten sam zawodnik w 59. 
minucie strzelił też drugiego gola 
dla Szwedów i gdyby nie Robert 
Lewandowski, Polacy opuszczali-
by stadion ze wstydem.

Za sprawą kapitana drużyny, 
który dwoma bramkami w dru-
giej połowie (61. i 84.) wykrzesał 
iskierkę nadziei dla Polski, ten po-
jedynek nie przejdzie do historii 
jako jeden z najgorszych w wyko-

naniu polskiej ekipy. Kiedy w koń-
cówce meczu podopieczni trenera 
Paulo Sousy postawili wszystko 
na jedną kartę, zgodnie z przewi-
dywaniami stracili trzeciego gola 
po strzale Claessona (90.). Oprócz 
Lewandowskiego tylko Piotr Zie-
liński zasłużył w polskim zespole 
na pochwały. Reszta zagrała albo 
retro-futbol (brylował w tym Kry-
chowiak) albo nie sprostała presji 
spotkania (Bereszyński, Świder-
ski, Świerczok, Jóźwiak). 

Pod wodzą Paulo Sousy, który 
przed mistrzostwami zmienił na 
stanowisku głównego selekcjonera 
Jerzego Brzęczka, biało-czerwoni 
wygrali tylko jedno spotkanie – 
marcową „walkę” w ramach elimi-
nacji do mistrzostw świata 2022 z 
piłkarskim kopciuszkiem z Andory, 
zwyciężając 3:0. Od wczoraj wszy-
scy kibice i dziennikarze w Polsce 
zamienili się w piłkarskich anality-
ków, większość głosów sprowadza 
się zaś do krytyki portugalskiego 
szkoleniowca za sterem zespołu. 
Sousę wprowadził na piłkarskie 
salony nad Wisłą prezes Polskie-
go Związku Piłki Nożnej Zbigniew 
Boniek. Kadencja Bońka kończy 
się w połowie sierpnia i jeśli Sousa 
nie napisze genialnej analizy po-
wodów odpadnięcia z EURO 2020, 
niewykluczone, że jeszcze w tym 

roku, w trakcie eliminacji do mun-
dialu, poznamy jego następcę. Zna-
jąc jednak potencjał marketingowy 
Sousy, jego analiza trafi w samo 
sedno sprawy (namiastkę tego, jak 
potrafi ubrać myśli w słowa, poka-
zał na konferencji prasowej po me-
czu ze Szwecją). W skrócie: „dajcie 
mi szansę, żeby dokończyć proces 
transformacji drużyny”. Proces to 
zresztą ulubiony wyraz portugal-
skiego trenera. 

Jak będzie, zobaczymy w naj-
bliższych tygodniach. Faktem po-
zostaje, że Polaków przywitano 
w Sopocie w raczej pogrzebowej 
atmosferze. Nie tak, jak Węgrów 
w Budapeszcie, którzy pomimo 
odpadnięcia z turnieju wrócili do 
domu w roli bohaterów. Każdemu 
według zasług.  

Czesi w niedzielę z Holandią
W 1/8 finału zapowiada się ciekawa bitwa pomiędzy reprezentacją RC a Ho-
landią. Możemy liczyć na wielkie emocje za sprawą pełnego stadionu w Bu-
dapeszczie, który może pomieścić aż 60 tysięcy widzów, i który jako jedyny z 
obiektów EURO 2020 otrzymał zgodę na zapełnienie wszystkich krzesełek. 
Ostrawski epidemiolog Rastislav Mad’ar wprawdzie ostrzega przed kibicowa-
niem na stadionach bez zachowania bezpiecznego dystansu, ale bliskość Buda-
pesztu raczej zwycięży nad zdrowym rozsądkiem. Czesi, którzy w grupie D zajęli 
trzecie miejsce, nie stoją przed meczem z Holandią na straconej pozycji. Zaosz-
czędzili siły w piknikowym spotkaniu grupowym z Anglią i oprócz pauzującego 
z powodu żółtych kartek obrońcy Jana Bořila powinni zagrać w najsilniejszym 
składzie. W holenderskiej prasie trzy czeskie nazwiska budzą największą grozę: 
Schick, Souček, Vaclík. Bramkarz Tomáš Vaclík wprawdzie nie miał udanego se-
zonu w Sewilli, ale na EURO 2020 należy do najlepszych golkiperów. W razie 
zwycięstwa Czesi w ćwierćfinale trafią na triumfatora pary Walia – Dania.

PARY 1/8 EURO 2020
26 czerwca, 18.00, Amsterdam

Walia – Dania
26 czerwca, 21.00, Londyn

Włochy – Austria
27 czerwca, 18.00, Budapeszt

Holandia – Czechy
27 czerwca, 21.00, Sewilla

Belgia – Portugalia
28 czerwca, 18.00, Kopenhaga

Chorwacja – Hiszpania
28 czerwca, 21.00, Bukareszt

Francja – Szwajcaria
29 czerwca, 18.00, Londyn

Anglia – Niemcy
29 czerwca, 21.00, Glasgow

Szwecja – Ukraina

Paulo Sousa: Będziemy silniejsi
– Jesteśmy zawiedzeni, bo ciężko pracowaliśmy na nasz cele i jako drużyna za-
służyliśmy na więcej. Nie da się  jednak osiągnąć celów, kiedy w tak głupi sposób 
traci się bramki. To jednak nie tylko wina obrony, po prostu całym zespołem 
musimy lepiej bronić, zawężać pole, mocniej koncentrować się na rywalu. Mimo 
wszystko uważam, że w polskim zespole wiele zmieniło się na plus – powiedział 
na konferencji prasowej po meczu ze Szwecją selekcjoner reprezentacji Polski. 
– Nie jest łatwo zmienić nawyki, przyzwyczajenia, niemniej dostrzegam sporo 
zmian w naszym zespole. Lepiej funkcjonujemy całościowo w defensywie. Po 
pierwsze dlatego, że bronimy dalej od bramki, co z kolei pozwala nam tworzyć 
okazje pod bramką przeciwnika. Inna zmiana – mentalna: każdy z piłkarzy musi 
nad nią pracować w głowie. Tylko skupienie, agresja w grze pozwalają osiągnąć 
sukces na boisku. Dużo lepiej kontrolujemy grę, spychamy przeciwnika bliżej 
własnej bramki, jesteśmy agresywniejsi w grze, stwarzamy więcej sytuacji dzięki 
akcjom ze środka pola i ze skrzydeł. Jestem zadowolony z decyzji, jakie piłkarze 
podejmują na boisku. Staliśmy się jednością, niestety wielu ważnych zawodników 
wyłączyły z gry kontuzje, przez co nie mogliśmy w pełni wykorzystać naszego 
potencjału. Wierzę, że gdy wszyscy będą zdrowi, to pokażemy większą jakość, 
jestem tego pewien. Musimy zapanować na tym, aby duża intensywność, wysoka 
agresja z naszej strony trwały przez 90 minut, a nie tylko w jednej połowie.

Robert Lewandowski zdobył w tym turnieju trzy bramki. Kolejnych już nie dołą-
czy. Fot. PZPN

Wygraj oficjalną 
piłkę EURO 2020!

W piątek 11 czerwca rozpo-
częliśmy na naszych łamach 

zabawę, w której można zdobyć ofi-
cjalną piłkę mistrzostw Europy 2020. 
Z tą futbolówką niestety Polacy już 
nie strzelą ani jednej bramki, ale w 
kontekście naszej zabawy nie ma to 
najmniejszego znaczenia. 
Mamy dla Was trzy piłki, po jednej 
w każdej z trzech odsłon konkursu. 
Szczęśliwym zwycięzcą 2. odsłony 
została Beata Wania, z którą skon-
taktujemy się e-mailowo. Poprawna 
odpowiedź na 2. pytanie brzmiała: 
reprezentację Polski w mistrzostwach 
Europy 2012 poprowadził trener 
Franciszek Smuda. 

PYTANIE NR 3
Czesi w niedzielnym meczu 1/8 fina-
łu mistrzostw Europy 2020 zmierzą 
się z Holandią. Proszę podać nazwi-
sko dotychczasowego najlepszego 
strzelca drużyny RC w tym turnieju. 
Na odpowiedzi czekamy do najbliż-
szego czwartku pod adresem e-mailo-
wym: info@glos.live. Powodzenia! (jb)

O medale 
w Gdyni

W Gdyni walczą w ten weekend 
polonijni żeglarze w II Świa-

towych Polonijnych Mistrzostwach 
Żeglarskich. Mocne ekipy wystawili 
nad Bałtykiem również Zaolziacy. W 
sumie w regatach wystartuje 12 ekip 
z całego świata. 
O medale w czempionacie powalczą 
aż trzy nasze załogi – PTTS „Beskid 
Śląski” (Henryk Cieślar, Anna Franek, 
Władysław Czudek, Marian Cieślar), 
Klub Kibica Boconowice (Grzegorz 
Skupień, Andrea Skupień, Ivan Bor-
ski, Janka Borska, Bogdan Borski) 
oraz premierowo ekipa z kapitanem 
Bogdanem Kokotkiem (Lech Ćmok, 
Ewa Ćmok, Bogdan Kokotek, Michał 
Jeżowicz, Zbigniew Jeżowicz).
Przypomnijmy, w zeszłym roku nasi 
żeglarze pokazali pazury – złoto wy-
walczyła drużyna PTTS „Beskid Ślą-
ski”, zaś brązowy medal Klub Kibica 
Boconowice. Jak będzie tym razem? 
Proszę nas śledzić w weekend na 
stronie internetowej www.glos.live. 
 (jb)
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CO W TEATRZE

SCENA CZESKA – CZ. CIESZYN: 
Prodaná nevěsta (25, godz. 19.00).

CO NA ANTENIE

POLSKIE WIADOMOŚCI: ČT1 SM, 
niedziela, wiadomości regionalne 
od godz. 6.00; powtórka na antenie 
ČT2, niedziela od godz. 19.30.
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 KINACH

CIESZYN – Piast: Tom i Jerry (25-
27, godz. 15.00); Szybcy i wściekli 
9 (25-27, godz. 17.15, 20.15); CZ. 
CIESZYN – Central: Mustang z 

Dzikiej Doliny: Droga do Wolności 
(26, 27, godz. 15.30); Cruella (26, 
27, godz. 17.30); Szybcy i wściekli 
9 (26, 27, godz. 20.00); TRZYNIEC 
– Kosmos: Matky (25, godz. 17.30; 
27, godz. 20.00); Magich Arch (26, 
godz. 17.30); Obecność 3: Na rozkaz 
diabła (26, godz. 20.00); Mustang z 
Dzikiej Doliny: Droga do Wolności 
(27, godz. 17.30); Mazel a tajemství 
lesa (28, godz. 14.00); KARWINA – 
Centrum: Matky (25, godz. 17.30; 
26, godz. 20.00); Szybcy i wściekli 
9 (25, godz. 20.00); Mustang z Dzi-
kiej Doliny: Droga do Wolności (26, 
27, godz. 17.45); Godzilla vs. Kong 
(27, godz. 20.00); Obecność 3: Na 
rozkaz diabła (28, godz. 19.00); HA-
WIERZÓW – Centrum: Dusza (28, 
godz. 17.00).

CO W TERENIE

BYSTRZYCA – MK PZKO zaprasza 
na wystawę grafiki, rysunku i ma-
larstwa Szymona Łachety i Adama 
Škňouřila do Domu Polskiego. Wer-
nisaż odbędzie się 25. 6. od godz. 

18.00, a wystawę można również 
obejrzeć w dniach 26. 6.-27. 6. w go-
dzinach popołudniowych: sobota 
26. 6. w godz. 14.30-20.00, niedzie-
la 27. 6. w godz. 14.30-18.00.
CZ. CIESZYN – Zarząd Koła PZKO 
Czeski Cieszyn-Osiedle zaprasza 
wszystkich członków na walne ze-
branie, które odbędzie się w sobotę 
26. 6. o godz. 16.00 w Domu PZKO 
Cz. Cieszyn-Mosty. Bezpośrednio 
po zebraniu jajecznica. 
GRÓDEK – Zarząd MK PZKO za-
prasza na walne zebranie, które od-
będzie się w niedzielę 27. 6. o godz. 
16.00 w Domu PZKO.
HAWIERZÓW-ŚR. SUCHA – Para-
fia rzymskokatolicka zaprasza na 
odpust ku czci św. Jana Chrzcicie-
la. 27. 6. o godz. 8.45 będzie odpra-
wiona msza święta, od godz. 10.00 
spotkanie przed kościołem – wy-
stąpi muzyka dęta z Olbrachcic.
KARWINA – Oddział Literatury 
Polskiej Biblioteki Regionalnej w 
Karwinie informuje o wakacyjnej 
zmianie godzin otwarcia placówki 
od 1. 7. do 31. 8. Otwarte od ponie-
działku do piątku w godzinach od 
9.00 do 11.30 i od 12.00 do 17.00. 
Serdecznie zapraszamy!
KLUB SENIORA „PRZYJAŹŃ” – 
Zaprasza swoich członków i przyja-
ciół na spotkanie, które po dłuższej 
przerwie z wiadomych przyczyn, 
odbędzie się 28. 6. o godz. 16.00 
w Domu Polskim PZKO Karwina-
-Frysztat.
NIEBORY – Zarząd MK PZKO za-
prasza na smażenie jajecznicy 27. 6. 
o godz. 15.00 do ogrodu koło Domu 

PZKO. Każdy przynosi tyle jajek, ile 
zje. Kto może przyniesie słoninę i 
szczypiorek. Chleb i napoje zapew-
niają organizatorzy. Atrakcje dla 
dzieci zapewnione.
ORŁOWA – Zapraszamy na Piknik 
w ogrodzie MK PZKO w Porębie w 
sobotę 26. 6. zamiast tradycyjnego 
festynu. Można wchodzić już od 
godz. 14.00. Prosimy o przyniesie-
nie ze sobą jedzenia, instrumentów 
muzycznych. Szczegóły na http://
pzko.poremba.cz/.
PTTS „BŚ” – Zaprasza 30. 6. na 
spacer po Karpętnej. Z Wędryni-
-Czornowskiego przejdziemy do 
Karpętnej koło domu rodzinnego 
Stanisława Hadyny i odwiedzimy 
„Karpęckie fojstwi” (około 4 km). 
Dla chętnych możliwość wyjścia 
na Koziniec (3 km). Przyjazd do 
Wędryni: pociągiem z Cz. Cieszyna 
o godz. 8.20, z Mostów k/J. o godz. 
8.07, autobusem z Jabłonkowa o 
godz. 8.12. Powrót z Karpętnej: au-
tobusem do Wędryni lub Trzyń-
ca; pieszo na dworzec kolejowy 
do Bystrzycy lub Wędryni (3 km). 
Kierownik: Anna Zmełty, tel. 723 
891 891.
 26. 6. zaprasza na wycieczkę be-
skidzkimi wierzchołkami z Rzeki 
przez Przysłóp, Kałużny, Kamieni-
ty do Koszarzysk. Trasa długości 
około 16 km z przewyższeniem 680 
m. Kierownik Edek Jursa, tel. 603 
887 418. Dojazd do Rzeki: pocią-
giem z Hawierzowa o godz. 7.50, z 
Karwiny o godz. 8.02; przesiadka w 
Cz. Cieszynie do pociągu kierunek 
Frydek o godz. 8.43 do Trzycieża. 

Autobusem: z Trzyńca o godz. 8.30 
do Trzycieża. Z Trzycieża autobu-
sem do Rzeki o godz. 9.10.

OFERTA PRACY

SP im. St. Hadyny w BYSTRZYCY 
zatrudni od 1. 9. 2021 nauczyciela 
matematyki w pełnym wymiarze 
czasu pracy. Propozycje wraz z CV 
należy przesłać pod adres: info@
pspbystrice.cz. Bliższe informacje 
pod nr. tel. 558 558 250-251.
� GŁ-355

OFERTY

PRZECIEKA CI DACH, kapie Ci do 
domu – zadzwoń: +48 609 852 057. 
Uszczelniamy wszystkie rodzaje da-
chów.� GŁ-374

MALOWANIE DACHÓW i płotów, 
skrobanie, 3 x lakier, 140 kc/m2 z far-
bą. Balicki, tel. 732 383 700.� GŁ-160

POSZUKUJĘ PRACY ASYSTENTA 
pedagoga w przedszkolu od września 
2021. Tel. 736 520 453.� GŁ-321

SZUKAM PRACY ASYSTENTA pe-
dagoga na rok szkolny 2021/2022. 
Oferty, dalsze informacje proszę 
zasyłać na email: Aneta.Bie@seznam.
cz lub tel. 608 740 987 w godz. 
14.00-17.00� GŁ-353

WYSTAWY

ODDZIAŁ LITERATURY POL-
SKIEJ BIBLIOTEKI REGIO-

I N F O R M A T O R 
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„Głos” nale-
ży do Sto-
warzyszenia 
Dzienników 
Mniejszo-
ści Narodo-
wych i Et-
nicznych Eu-
ropy MIDAS

� GŁ-089

Będzie po polsku  
na ludowo
Dokładnie za miesiąc w 

Wiśle, Szczyrku, Żywcu, 
Makowie Podhalańskim i 

Oświęcimiu już będzie się działo. 
W sobotę 24 lipca ruszy 58. Tydzień 
Kultury Beskidzkiej. Zaprezentuje 
się na nim ponad 70 polskich ze-
społów folklorystycznych. Organi-
zatorzy zapowiadają również nie-
spodzianki. 

W Wiśle Tydzień Kultury Be-
skidzkiej potrwa pełne dziewięć 
dni. Koncerty w Amfiteatrze im. S. 
Hadyny będą odbywały się przed 
południem, a także wieczorem. 
Towarzyszyć im będą kiermasz rę-
kodzieła, warsztaty, koncerty kapel 
m.in. na szlakach górskich, dwie 
góralskie potańcówki i spotkania 
ze znawcami folkloru w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej. Wszystko 
zaś rozpocznie się od sobotniego 
korowodu zespołów. Korowody, 
tyle że w niedzielę 25 lipca, przej-
dą również przez Szczyrk, Żywiec i 

Istebną, gdzie w tym dniu rozpocz-
nie się 26. Festyn Istebniański.

W Żywcu z folklorem i tradycją 
można będzie obcować z wyjąt-
kiem czwartku od soboty 24 lipca 
do niedzieli 1 sierpnia. Jak podkre-
ślają organizatorzy, przez pierwsze 
pięć dni można liczyć na niezwykle 
bogaty program 52. Festiwalu Folk-
loru Górali Polskich z rekordową 
liczbą uczestników. Z kolei od piąt-
ku do niedzieli w amfiteatrze pod 
Grojcem zaplanowano koncerty, 
które pokażą folklor trochę ina-
czej. Są to „Od folkloru do folku”, 
„Górale patriotycznie” i „Muzyka 
gór”. Popisom tancerzy, muzyków 
i śpiewaków będą przez cały czas 
towarzyszyć Targi Sztuki Ludowej. 

Natomiast w Szczyrku, Makowie 
Podhalańskim i Oświęcimiu kon-
certy TKB będą się odbywały tylko 
w weekendy 24-25 lipca i 31 lipca – 1 
sierpnia. 

 (sch)

Lasek Miejski w Jabłonkowie jednak ożyje

Tegoroczna 74. edycja Go-
rolskigo Święta potrwa tyl-
ko dwa dni, 31 lipca oraz 

1 sierpnia. Największa impreza 
folklorystyczna w regionie, orga-
nizowana corocznie przez Miej-
scowe Koło PZKO w Jabłonkowie, 
będzie też przebiegać z ogranicze-
niami spowodowanymi pandemią 
koronawirusa. – Ponownie po-
stanowiliśmy przeprowadzić ją w 
niestandardowej formie on-line. 
Program będzie transmitowany 
na żywo w Internecie na naszym 
profilu FB oraz na stronie www.
gorolskiswieto.cz – zapowiadają 
organizatorzy.

Tegoroczny „Gorol” zostanie 
dedykowany pamięci Leszka 
Miłoszewskiego, długoletniego 
przewodniczącego Komitetu Ko-
ordynacyjnego Tygodnia Kultury 
Beskidzkiej. – W sobotę i niedzielę 
przewidujemy wolny wstęp do La-
sku Miejskiego. Postaramy się tak-
że o przygotowanie pewnej ilości 
miejsc siedzących, a niektóre Miej-
scowe Koła PZKO otworzą swoje 
stoiska – zapowiada Jan Ryłko, 
przewodniczący komitetu organi-
zacyjnego festiwalu.

Impreza rozpocznie się w sobo-
tę 31 lipca o godz. 17.00 występem 
Chóru Męskiego „Gorol”. Następ-
nie w siedzibie Domu PZKO w Ja-
błonkowie odbędzie się „Kawia-
renka pod Pegazem”. Spotkanie 
literackie zostanie poświęcone 
życiu i twórczości pisarza Pawła 
Kubisza. Po zakończeniu rozmo-
wy zabawa przeniesie się do Lasku 
Miejskiego w Jabłonkowie, gdzie 
przy rozpalonym ognisku zagrają 
lokalne zespoły folklorystyczne.

W sobotę, jak co roku, Gorolski-
mu Świętu będą towarzyszyć rajd 
turystyczny „O kyrpce Macieja” 
oraz mecz piłki nożnej „Gorole – 
Hawiyrze” na boisku w Białej. Ze 
względów organizacyjnych zabrak-
nie za to biegu „O dzbanek mleka”.

W niedzielę festiwal zainaugu-
ruje na rynku o godz. 10.00 „Wi-
taczka”, czyli koncert trzech kapel 
ludowych, które przejadą konnymi 
wozami przez miasto, przypomina-
jąc o trwającej zabawie. Pół godzi-
ny później rozpocznie się tradycyj-
ne nabożeństwo ekumeniczne w 
kościele parafialnym Bożego Cia-
ła. Następnie uczestnicy „Gorola” 
przeniosą się do Lasku Miejskiego. 

– Nie będzie jednak korowodu, a 
Adam Ryłko nie wsiądzie na bia-
łego konia – informuje Jan Ryłko 
i dodaje, że uroczyste otwarcie 
Gorolskigo Święta nastąpi o godz. 
12.00 w amfiteatrze. – Zespół mu-
zyków grających na instrumentach 
ludowych „Trombitáši Štefániko-
vci” wykona oficjalny hejnał Tygo-
dnia Kultury Beskidzkiej, po czym 
wystąpią połączone chóry „Gorol” i 
„Melodia” – zapowiada Jan Ryłko. 

Niedzielny program festiwalu jest 
pomyślany jako przegląd regional-
nych, „gorolskich” zespołów oraz za-
przyjaźnionych grup „dolańskich”. 
Uzupełnią go popisy ludowych ga-
wędziarzy, a także występy zespołów 
„Istebna” oraz „Drevár” ze Słowacji. 
Wszystko będzie transmitowane na 
żywo w Internecie, program zakoń-
czy zaś nagrane wcześniej pozdro-
wienie Wojskowego Zespołu Arty-
stycznego „Ondráš” z Brna.

Organizatorzy „Gorola” podkre-
ślają jednak, że obecnie nie można 
przewidzieć, jak będą wyglądały 
obostrzenia związane z epidemią 
COVID-19 za miesiąc. Niewyklu-
czone więc, że program imprezy 
jeszcze ulegnie zmianom.  (wik)
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Dnia 28 czerwca 2021 minie pierwsza 
rocznica śmierci naszego Kochanego 
Ojca i Dziadzia

śp. STANISŁAWA RUSZA
z Bystrzycy

30 marca 2021 wspomnieliśmy drugą 
rocznicę śmierci Jego Żony, naszej 
Kochanej Mamy i Babuni

śp. ZOFII RUSZOWEJ
Z miłością i szacunkiem wspominają najbliżsi.� GŁ-375

Choć Twego życia płomień zgasł
To myśli o Tobie są przecież w nas…

Dnia 28 czerwca 2021 minie czwarta smutna rocznica 
śmierci Kochanego Męża, Tatusia i Dziadka

KAZIMIERZA SZKUCIKA
z Trzyńca

O chwilę wspomnień proszą małżonka Maria, córki 
Grażyna i Irena, syn Janusz, oraz wnuki: Dominik, Ka-
rolina, Michaela, Klara i Krystyna.� GŁ-362

nekrologi

W głębokim żalu pogrążeni przekazujemy wszyst-
kim przyjaciołom i znajomym smutną wiadomość, że 
zmarł w wieku 80 lat nasz Ukochany 

śp. LESZEK FIRLA
ze Stonawy, ostatnio zamieszkały w Pilznie

O chwilę wspomnień prosi najbliższa rodzina.
� RK-061

O dajcie mi te małe skrzypce
Może na skrzypcach wygram
Wiatr i pochyłą ulicę
I noc co taka niezwykła…

� � � � � K.�I.�Gałczyński
W głębokim smutku pogrążeni zawiadamiamy krew-
nych, przyjaciół i znajomych, że odszedł od nas na 
zawsze nasz Ukochany Ojciec, Teść, Dziadek, Wujek, 
Kuzyn

śp. JAN NOgA
zamieszkały w Nydku pod nr. 40

Zmarł po krótkiej chorobie dnia 21. 6. 2021 w wieku 95 lat.
Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbędzie się w piątek 25. 6. 2021 o godz. 
15.00 z kościoła ewangelickiego w Nydku. Zasmucona rodzina.
� GŁ-370

program tv

PIĄTEK 25 CZERWCA 

tvC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Wezwijcie położne 
(s.) 9.55 Uśmiechy Jana Vodňanskiego 
10.35 Pierwsza republika (s.) 11.30 AZ 
kwiz 12.00 Południowe wiadomości 
12.30 Teren białych królów (s.) 13.20 
Chomik w koszuli nocnej (s.) 14.05 Na 
tropie 14.30 Reporterzy TVC 15.15 Po-
dróżomania 15.45 Losy gwiazd 16.35 
Łopatologicznie 17.30 AZ kwiz 18.00 
Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie 
mój dom? 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.10 Żandarmi z 
Luhaczowic (s.) 21.35 Wszystko-party 
22.30 Zawodowcy (s.) 23.25 Krymi-
nolog (s.) 0.25 AZ kwiz. 
tvC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne 
przedszkole 9.00 Sprytne małpy 9.50 
Królestwo natury 10.20 Tarcze cze-
skiego królestwa 10.45 Najwspanial-
sze dzieła ludzkich rąk 11.40 Kawałek 
drewna 12.25 Historia prosiaczków 
13.15 Cyrk Kludsky 13.45 Akcja Ka-
mienie 14.00 Śladami trzeciego ru-
chu oporu 14.25 Quo vadis telewizjo? 
15.25 Cafe Brno 16.25 Valtice 16.55 
Złoto dla Eliški 17.50 Jak spotkałem 
Izrael 18.45 Wieczorynka 18.55 Gleba 
nad złoto 19.25 Historie domów 19.50 
Wiadomości w czeskim j. migowym 
20.00 Cudowna planeta 21.00 Hisz-
pańska królewna (s.) 22.00 Strzał 
(film) 23.50 Star Trek. W ciemność 
(film) 2.00 Samoloty myśliwskie. 
nova 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.50 Ulica 
(s.) 9.50 Policja kryminalna Anděl (s.) 
11.00 Co o tym sądzą Czesi? 12.00 
Południowe wiadomości 12.25 Krok 
za krokiem (s.) 12.50 Przychodnia w 
różanym ogrodzie (s.) 14.05 Dowody 
zbrodni (s.) 15.00 Dr House (s.) 16.57 
Popołudniowe wiadomości 17.25 Co o 
tym sądzą Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 
Mareczku, podaj mi pióro! (film) 
21.50 Niezniszczalni III (film) 0.15 Dr 
House (s.). 
prima 
6.15 Max Steel (s. anim.) 7.00 Nowy 
dzień 8.05 M.A.S.H. (s.) 8.45 Slu-
nečná (s.) 10.10 Blaski i cienie (film) 
12.05 Strażnik Teksasu (s.) 13.05 Poli-
cja Hamburg (s.) 15.05 Komisarz Rex 
(s.) 16.15 Like House 16.50 Policja w 
akcji 17.50 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości, pogoda 19.55 Showtime 
20.15 Kochamy Czechy 22.00 Każdy 
musi być w pidżamie (film) 23.50 
Like House 0.25 Policja w akcji 1.20 
Komisarz Rex (s.). 

SOBOTA 26 CZERWCA 

tvC 1 
6.00 Łopatologicznie 6.55 Jabłuszko 
się doturlało 7.35 O kluskach i miłości 
(bajka) 8.15 Pan Tau (s.) 8.45 Slovacko 
się nie sądzi (s.) 10.10 Powrót Sherloc-
ka Holmesa (s.) 11.05 Wszystko-party 
12.00 Z metropolii, Tydzień w regio-
nach 12.25 Nasze hobby 13.00 Wia-
domości 13.05 Czeski Honza (bajka) 
14.10 Pierścionek (bajka) 15.45 Kapry-
śne lato (film) 17.00 Hercule Poirot (s.) 
17.50 AZ kwiz 18.25 Chłopaki w akcji 
18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.10 Urodzinowa maneż Bolka 
Polívki 21.20 Ósme (film) 22.45 Pali 
się, moja panno (film) 23.55 Komisarz 
Montalbano (s.). 
tvC 2 
6.00 Miasto w odbiciach czasu 6.30 
3 i ½ Masaryka 6.50 Pod skrzydłami 

Žerotinów 7.45 Tajemnice Wenus z 
Věstonic 8.40 Na grzyby 9.05 Szwe-
dzi pod Brnem 9.40 Kurier (film) 
10.30 J.G. Mendel 11.30 Wędrówki z 
parą 12.00 Tchórz (film) 12.55 Fran-
ciszek Józef I 13.55 Co by było, gdy-
by… 14.15 Jutro zaczynamy (teatr TV) 
15.15 Ostatnia ucieczka Jeronýma 
Pražskiego 16.35 Magiczne otchłanie 
17.05 Karel Zeman 18.45 Wieczoryn-
ka 18.55 Tarcze czeskiego królestwa 
19.25 Curriculum vitae 19.50 Wiado-
mości w czeskim j. migowym 20.00 
Prywatna wojna Murphy’ego (film) 
21.50 36 (film) 23.40 Gomorra (s.) 
0.30 Hassel (s.). 
nova 
6.30 Spongebob Kanciastoporty 
(s. anim.) 7.25 Looney Tunes Show 
(s. anim.) 7.55 Kacze opowieści (s. 
anim.) 8.40 Zakazany owoc (film) 
11.10 Znamię (film) 13.10 Magazyn 
podróżniczy 13.35 Zamieńmy się 
żonami 15.00 Prosto w serce (film) 
17.00 Skarb narodów: Księga tajem-
nic (film) 19.30 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.20 Król lew (film) 22.35 
Turysta (film) 0.50 Skarb narodów: 
Księga tajemnic (film). 
prima 
6.05 Max Steel (s. anim.) 6.30 Pieskie 
życie (film anim.) 6.55 Autosalon.
tv 7.55 Cyklosalon.tv 8.30 Spec od 
zbrodni (s.) 9.30 Kochamy Czechy 
11.15 Tajemnice w Luwrze (film) 13.15 
Miłość od pierwszego szczeknięcia 
(film) 15.00 Cyrk w cyrku (film) 17.55 
Na huśtawce 18.40 Ewa testuje 18.55 
Wiadomości, pogoda 19.55 Showtime 
20.15 Einstein – sprawy nieznośne-
go geniusza (s.) 21.30 Pasażer (film) 
23.50 Pogromca demonów (film) 
1.40 Z Paryża do Paryża (film). 

NIEDZIELA 27 CZERWCA 

tvC 1 
6.00 Ciekawostki z regionów 6.25 
Decyzje sędziego Ooki (bajka) 6.40 
Pierścionek (film) 8.15 Uśmiechy V. 
Vančury 8.55 Łopatologicznie 9.45 
Kalendarium 10.00 Kamera na szla-
ku 10.35 Obiektyw 11.05 Życie na 
zamku (s.) 12.00 Pytania Václava Mo-
ravca 13.00 Wiadomości 13.05 Jak 
kowale zdobyli miech (bajka) 14.05 
Jak Kuba został młynarzem (bajka) 
15.10 O Radkowi i Milenie (bajka) 
16.15 Gdzie diabeł nie wejdzie (film) 
17.40 Pali się, moja panno (film) 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.10 Ja wyrwać ząb wielorybowi 
(film) 21.30 168 godzin 22.05 Sprawa 
z czarnym z tyłu (film) 23.25 Sprawy 
detektywa Murdocha (s.) 0.15 Maneż 
Bolka Polivki. 
tvC 2 
6.00 Brneńskie mity i legendy 6.15 
Kolorowy stukot podków 6.45 Za 
wolne Brno 7.35 Jakbyśmy mieli dziś 
umrzeć 8.30 Brno 1968 9.25 Joachim 
Barrande 10.20 Rajskie ogrody 10.40 
Jubileusz (film) 11.35 Jan Hus 12.25 
Franta Kocourek 13.20 Na rowerze 
13.35 Wyścigi konne: 101 Czeska Der-
by 15.00 Lekkoatletyka: MRC 2021 
18.10 W kamperze po Słowacji 18.45 
Wieczorynka 18.55 Śladami tęsknoty 
za wolnością 19.20 Ciekawostki z re-
gionów 19.50 Wiadomości w czeskim 
j. migowym 20.00 Pięciu uzbrojo-
nych mężczyzn (film) 21.55 Konio-
krady (film) 23.40 Latające menu 
0.35 Grantchester (s.). 
nova 
6.20 Spongebob Kanciastoporty 
(s. anim.) 7.15 Looney Tunes Show 

(s. anim.) 7.45 Kacze opowieści (s. 
anim.) 8.30 Śpiąca królewna (baj-
ka) 10.15 Gruby i chudszy II (film) 
12.15 Małolaty na obozie (film) 14.00 
Ośmiornice z II piętra (film) 15.55 
Mareczku, podaj mi pióro! (film) 
17.25 Trzech weteranów (film) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 
Bridget Jones: W pogoni za rozumem 
(film) 22.25 Strażnik (film) 0.40 Zna-
mię (film). 
prima 
6.10 Max Steel (s. anim.) 6.40 Pie-
skie życie (s. anim.) 7.05 M.A.S.H. (s.) 
8.10 Bodyguardzi Hitlera 9.20 Prima 
Świat 9.55 Szef grilluje 10.30 Prima 
maskotka 11.00 Partia 11.50 Porad-
nik domowy 12.45 Poradnik Pepy Li-
bickiego 13.10 Poradnik Ládi Hruški 
14.10 Jak zbudować marzenie 14.55 
Wszyscy muszą być w pidżamie (film) 
16.45 Cudowne piórko (bajka) 18.55 
Wiadomości, pogoda 19.55 Showti-
me 20.15 Lato z gentlemanem (film) 
22.30 Doskonały świat (film) 1.25 
Skarbonka (film). 

PONIEDZIAŁEK 28 CZERWCA 

tvC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Powrót Sherlocka 
Holmesa (s.) 9.55 168 godzin 10.30 
Atuty Miroslava Donutila 11.30 AZ 
kwiz 12.00 Południowe wiadomości 
12.30 Teren białych królów (s.) 13.20 
Chomik w koszuli nocnej (s.) 14.10 13 
komnata Mileny Vostřákovej 14.35 
Zaskroniec 14.50 Kapryśne lato (film) 
16.05 Wezwijcie położne (s.) 17.00 
Podróżomania 17.30 AZ kwiz 18.00 
Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie 
jest mój dom? 18.55 Prognoza pogo-
dy, wiadomości, sport 20.10 Mały 
pitawal z dużego miasta (s.) 21.10 Re-
porterzy TVC 21.50 Dzięki za każde 
nowe rano (film) 23.35 Pr. rozrywko-
wy 0.25 AZ kwiz. 
tvC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne 
przedszkole 9.00 Kamera w podró-
ży 9.55 Nosy Be, perła Madagaskaru 
10.55 Nowa Zelandia 11.40 Gleba nad 
złoto 12.05 Czechosłowacki tygodnik 
filmowy 12.20 Klucz 12.50 Red Ar-
rows 13.50 hondo 15.10 Tajne akcje 
STB 15.25 Historia aktorki 16.20 Bez 
litości 17.15 Młynarze spod Babic 
18.15 Ojmjakon 18.45 Wieczorynka 
18.55 Kuba 19.50 Wiadomości w cze-
skim j. migowym 20.00 Sissi (film) 
21.50 Buffalo Bill i Indianie 23.50 Na-
uczyciel (s.). 
nova 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.50 Uli-
ca (s.) 9.50 Policja kryminalna An-
děl (s.) 11.00 Co o tym sądzą Czesi 
12.00 Południowe wiadomości 12.35 
Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 
14.00 Dowody zbrodni (s.) 15.00 Dr 
House (s.) 16.57 Popołudniowe wia-
domości 17.20 Co o tym sądzą Czesi 
18.15 Gospoda (s.) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Spece (s.) 22.30 
Agenci NCIS (s.) 23.25 Dr House (s.) 
1.15 Dowody zbrodni (s.). 
prima 
6.15 Max Steel (s. anim.) 7.00 Nowy 
dzień 8.05 M.A.S.H. (s.) 8.45 Ogni-
sty kurczak (s.) 10.10 Godzina de-
cyzji (film) 12.05 Strażnik Teksasu 
(s.) 13.05 Policja Hamburg (s.) 15.05 
Komisarz Rex (s.) 16.15 Like House 
16.50 Policja w akcji 17.50 Nakryto 
do stołu! 18.55 Wiadomości, pogoda 
19.55 Showtime 20.15 Piękna i bestia 
(film) 22.55 Glina czy łajdak? (s.) 0.05 
Like House. 

wspomnienia

nalnej w Karwinie, rynek 
Masaryka: do 28. 6. wystawa 
pt. „Ekslibrisy – Polscy mistrzo-
wie rylca” w opracowaniu Wła-
dysława Owczarzego. Wystawę 
zwiedzać można w godzinach 
otwarcia biblioteki po, śr w godz. 
13.00-17.00; wt, czw, pt w godz. 
9.00-11.30, 12.00-17.00 w budynku 
biblioteki.
ZarZąd Główny PZKO, ul. 
Strzelnicza 28 korytarz wejścio-
wy, Cz. Cieszyn: do 23. 7. wystawa 
pt. „Eliza Orzeszkowa i jej twór-
czość literacka”. Czynna w godzi-
nach otwarcia budynku. 
MUZeUM ZieMi CieSZyŃSKiej, 
Sala wySTaw w Cz. Cieszynie, 
ul. Główna 15: do 28. 7. wystawa 
pt. „100 lat Czeskiego Cieszyna”. 
Czynna: wt-nie: w godz. 9.00-17.00; 
nie: w godz. 13.00-17.00.
 Sala wySTaw w Hawierzo-
wie-Żywocicach, Padlých hr-
dinů 220/47a: do 31. 8. wystawa 
pt. „Wiklina, słoma”. Czynna we 
wtorki w godz. 8.00-16.00.

MUZeUM HUTy TrZynieCKiej 
i MiaSTa TrZyŃCa, dUŻa Ga-
leria , Frýdecká 387: do 18. 11. 
wystawa pt. „Historia jednego mia-
sta”. Czynna: wt-pt: w godz. 9.00-
17.00, nie: w godz. 13.00-17.00.
 Galeria „na schodach”: do 
15. 8. wystawa Jindřicha Štraita 
pt. „Ludzie Huty Trzynieckiej II”. 
Czynna: wt-pt: w godz. 9.00-17.00, 
nie: w godz. 13.00-17.00.
PaŃSTwOwe POwiaTOwe ar-
CHiwUM Karwina, Fryštátská 
55, Karwina-Frysztat: do 31. 12. 
wystawa pt. „Z  trógły naszej star-
ki”. Czynna: po, wt, śr, pt: w godz. 
8.00-14.00,

CO ZA OLZĄ

KSiąŻniCa CieSZyŃSKa, 
Mennicza 46, Cieszyn: do 26. 6. 
wystawa pt. „Orbis animalium – 
Świat zwierząt”. Czynna: wt-pt: w 
godz. 10.00-18.00; so: godz. 9.00-
15.00.
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Rozwiązanie krzyżówki 
kombinowanej z 11 czerwca: 
Wstyd określa śWiadomość

KRZYŻÓWKA KombinoWAnA

Wśród autorów poprawnych 
rozwiązań zostanie 

rozlosowana książka. rozwiązania 
prosimy wysyłać na e-mail: info@
glos.live. termin upływa w środę 
7 lipca. Nagrodę książkową za 
poprawne rozwiązanie krzyżówki 
kombinowanej z 11 czerwca 
otrzymuje Krystyna Tacina z 
Hawierzowa-Suchej. autorem 
dzisiejszego zadania jest Jan 
kubiczek.

p o s t  s c r i p t u m 
uśmiechnij się WehiKuł cZAsu

• Na zaproszenie do naszej fotograficznej 
zabawy odpowiedział pan Henryk Cachel. 
Jak widać, pogoda dopisała, by w pełnym 
słońcu uchwycić jabłonkowski rynek.
Dziękujemy za współpracę! Za tydzień 
kolejne wyzwanie dla Czytelników.

...tak jest

Tak było...

1 2

3 4

5 6 7

8 9 10 11

12

13 14 15 16

17 18 19

20 21 22 23

Rozwiązaniem krzyżówki jest dokończenie fraszki, której autorem  jest Jan Izydor Sztaudynger (ur. 28 kwietnia 1904 w Krakowie, zm. 12 
września 1970 tamże) – polski poeta, fraszkopisarz, satyryk, teoretyk lalkarstwa oraz tłumacz: 
„Twój uśmiech jest jak pączek róży...”

POZIOMO:
1. The…, słynna czwórka z Liver-

poolu
2. przymierza między krajami, 

alianse
3. czas pracy jednej grupy górni-

ków, robotników
4. rodzaj węgla brunatnego
5. drapieżny ptak ceniony daw-

niej w sokolnictwie
6. największa jednostka czasu 

w dziejach ziemi, dzieli się na 
okresy, np. kenozoik, mezozoik 

7. największy port morski Włoch

8. włoska wyspa na Morzu Tyr-
reńskim, kojarząca się z Napo-
leonem

9. mała Aleksandra
10. roślina zielna dostarczająca 

włókien i nasion oleistych
11. borsucza jama, podziemna kry-

jówka zwierząt
12. ROZWIĄZANIE DODATKOWE
13. niewielka tuba
14. budowla w stoczni, do budowy 

lub remontu statków wodnych
15. zawołanie furmana
16. roślina z rodziny rdestowatych

17. element sprężynujący zawie-
szenia pojazdów, łagodzący 
wstrząsy w czasie jazdy

18. dobierany stosownie do okazji
19. Jerzy, były bramkarz reprezen-

tacji Polski lub ptak owadożer-
ny z czubkiem

20. Joy, zoolog, pisarka: „Elza z 
afrykańskiego buszu”

21. czeskie „ano” czy gwarowe „ja”
22. bieg, kierunek czegoś, np. ja-

kichś działań, czyichś myśli
23. Pokémon podobny do myszy z 

dwoma wystającymi zębami

PIONOWO: 
AFRYKA, AGENOR, AMULET, 
BARBIE, ELAINE, IKARUS, 
ISTRIA, IZYDOR, JAGNIĘ, JA-
KUCK, KARAIB, LOGONE, MA-
DRYT, ORBITA, ÓSEMKA, SAM-
SON, SINIEC, SMALEC, SPEARS, 
ŚRODEK, WARKOT, WITRAŻ, 
YAMAHA, ZABIEG, ZAWRÓT

Wyrazy trudne lub mniej znane: 
ADAMSON, RARÓG, RATTATA, 
RHEUM
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