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Kampus 
wkrótce gotowy 
Ostrawa.  Budowa kampusu Uni-
wersytetu Ostrawskiego na Czarnej 
Łące zbliża się do fi nału. Już w lipcu 
powinien się rozpocząć proces do-
puszczenia obiektu do użytkowania. 
W kampusie powstaje nowoczesne 
zaplecze sportowe oraz nowy budy-
nek Wydziału Sztuki. STR. 3

KULTURA

Czas nadrobić straty
Trzyniec. Polskie Towarzystwo Arty-
styczne „Ars Musica” podsumowało 
we wtorek kolejny rok. Chociaż koń-
czącego się właśnie sezonu artystycz-
nego nie ograniczały już restrykcje 
sanitarne i wydarzenia kulturalne 
mogły odbywać się bez przeszkód, 
stwierdzono, że potrzeba jeszcze 
czasu, zanim uda się nadrobić straty 
spowodowane przez pandemię CO-
VID-19. STR. 3

Festi wal PZKO wraca do Czeskiego Cieszyna
Wiadomo już, gdzie i kiedy odbędzie 
się kolejny Festiwal PZKO. Prezes 
Helena Legowicz poinformowała w 
środę na Konwencie Prezesów, że 
festiwalowym miastem będzie Cze-
ski Cieszyn. Konwent zaakceptował 
ten wybór. Impreza ma się odbyć 27 
maja przyszłego roku. – Poprzedni 
festiwal zorganizowaliśmy w 2019 
roku w Trzyńcu, kolejny teoretycz-
nie powinien odbyć się w Karwinie. 
Po dyskusji w Zarządzie Głównym 
postanowiliśmy wrócić do dawnej 
tradycji i zorganizować go w Czeskim 

Cieszynie – zakomunikowała Lego-
wicz. Powodów takiego wyboru jest 
kilka – m.in. ten, że w wiosenno-let-

nim terminie odbywa się w Karwinie 
inna duża polska impreza – „Dolański 
Gróm”.  Ciąg dalszy na str. 3

• Konwent Prezesów odbył się w środę w Czeskim Cieszynie. Przy mikrofonie 
Gabriel Kopeć. Fot. DANUTA CHLUP

Co jest naszym 
skarbem narodowym?
Należymy do Zaolzia i wszyscy na-
uczyciele krzepią w nas to poczucie 
„zaolziańskości”. (…) Zresztą, „po 
naszymu” to nasz skarb narodowy 
(mam na myśli to czyste „po naszy-
mu”) i trzeba go pielęgnować i prze-
kazywać dalej. Śpiewanie np. polskie-
go hymnu uważałabym za zbędne, 
ponieważ po formalnej stronie ciągle 
znajdujemy się po czeskiej stronie 
Olzy – te słowa, które napisała Klára 
Revendowa, absolwentka Polskiego 
Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego 
(„Hyde Park”, „Głos” z 22 czerwca), 
są szeroko komentowane w regionie. 
Na stronie 7 publikujemy komentarz 
w tej sprawie Tomasza Wolff a, redak-
tora naczelnego „Głosu”, a także inne 
opinie. Czekamy na wasze głosy w tej 
sprawie. Piszcie na: wolff @glos.live. 
 (wot)

Doświadczenie 
zdobywane na nowo
REGION: Na oddziale chorób wewnętrznych Szpitala z Polikliniką w Karwinie-Raju pracują trzy lekarki z Ukrainy. 
Nataliya Volnenko jest doświadczoną specjalistką, od wielu lat pracującą w Czechach. Teraz pomaga wdrożyć się 
w pracę w czeskim środowisku swoim dwóm rodaczkom.

Danuta Chlup

M
łode lekarki 
przybyły do Re-
publiki Czeskiej 
jako uchodźczy-
nie wojenne, z 
p r z y s ł o w i o w ą 
jedną walizką i 

dzieckiem. Obie pochodzą z obsza-
rów objętych konfl iktem zbrojnym, 
jedna z Charkowa, druga z Obwodu 
Donieckiego. 

– Ciężko im, bo ich rodziny tam 
zostały – mówi ze współczuciem 
doktor Volnenko. Podkreśla, że ona 
podjęła pracę w Karwinie w warun-
kach pokojowych, w zupełnie innej 
sytuacji, jako lekarka z długoletnią 
praktyką zawodową i nostryfi ko-
wanym dyplomem. Nim przyszła 
do Karwiny, pracowała na Słowacji. 
Znajomość języka słowackiego rów-
nież w Czechach ułatwiła jej start. 
Teraz mówi już płynnie po czesku. 

Uchodźczynie mają przed sobą 
długą drogę do uzyskania upraw-
nień, umożliwiających im pracę 
w Czechach. Są dopiero na jej po-
czątku – uczą się języka na kursie 
organizowanym przez magistrat, 
wysłały dyplomy do Pragi i czeka-
ją na ich nostryfi kację. Aby mogły 
stać się pełnoprawnymi lekarkami 
w czeskiej służbie zdrowia, muszą 
nauczyć się języka czeskiego i zdać 
w tym języku egzaminy aprobacyj-
ne, składające się z części pisem-

nej, ustnej i praktycznej. Do tego 
czasu mogą pracować jedynie pod 
kierownictwem innego lekarza. Na 
karwińskiej internie prowadzi je 
doktor Volnenko. 

– To są doświadczone lekarki, ale 
teraz są uchodźcami, osobami, któ-
re nie planowały, że będą pracować 
w Czechach – podkreśla Volnen-
ko. – Przede wszystkim potrzebują 
uznania dyplomów, poza tym nie 

znają czeskiego. Ale chcą praco-
wać i są wdzięczne szpitalowi, że je 
przyjął. Ciąg dalszy na str. 5

Lekarze z Ukrainy, którzy chcą się zatrudnić w Republice Czeskiej, muszą otrzy-
mać zezwolenie czeskiego Ministerstwa Zdrowia. W grę wchodzi tak zwany staż 
krótkookresowy (do 3 miesięcy), staż długookresowy (od 3 miesięcy do 1 roku, 
można go powtórzyć). Stażyści pracują pod nadzorem doświadczonego lekarza. 
Dopiero po zdaniu egzaminu aprobacyjnego w języku czeskim ukraińscy lekarze 
zdobywają uprawnienia do samodzielnego wykonywania zawodu.

• Ukraińskie lekarki badają chorego na oddziale chorób wewnętrznych szpitala w Karwinie-Raju. Nataliya Volnenko (druga 
z lewej) wdraża w pracę koleżanki, które z Ukrainy wygnała wojna. Fot. DANUTA CHLUP
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DZIŚ...

24
czerwca 2022

Imieniny obchodzą: 
Danuta, Jan, Janina
Wschód słońca: 4.13
Zachód słońca: 21.03
Do końca roku: 190 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Przytulania
Przysłowie: 
„Chrzest Jana 
w deszczowej 
wodzie trzyma zbiory 
w przeszkodzie”

JUTRO...

25
czerwca 2022

Imieniny obchodzą: 
Łucja, Prosper
Wschód słońca: 4.14
Zachód słońca: 21.03
Do końca roku: 189 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Szwagra
Przysłowie: 
„Jak w czerwcu pogoda 
służy, rolnik tylko oczy 
mruży”

POJUTRZE...

26
czerwca 2022

Imieniny obchodzą: 
Jan, Paweł
Wschód słońca: 4.14
Zachód słońca: 21.03
Do końca roku: 188 dni
(Nie)typowe święta:
Święto 
Marynarki Wojennej
Przysłowie:
„Czerwiec mokry po 
zimnym maju, chłopom 
w jesieni będzie jak 
w raju”

POGODA

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

BOGUMIN 
We wtorek rano na ulicy 
Ostrawskiej w Pudłowie 
doszło do wypadku z 
udziałem 17-letniego 
motocyklisty. Młodzie-
niec na skutek kolizji z 
samochodem doznał 
ciężkich obrażeń nóg i 
został przetransportowa-
ny śmigłowcem do Szpi-
tala Uniwersyteckiego 
w Ostrawie. Przeprowa-
dzone na miejscu badania 
na obecność alkoholu w 
wydychanym powietrzu 
wykazały, że wszyscy 
uczestnicy zdarzenia byli 
trzeźwi.
 (sch)

JABŁONKÓW
Szatnia w Szkole Podsta-
wowej im. H. Sienkiewi-
cza zostanie w czasie wa-
kacji całkowicie przebu-
dowana. Jej modernizacja 
stała się wręcz koniecz-
nością, ponieważ pamięta 
czasy sprzed blisko pół 
wieku, kiedy normą były 
szatnie szkolne wykonane 
z mało estetycznej siatki 
drucianej. W nowym 
roku szkolnym uczniowie 
będą korzystali już z no-
woczesnych szafek. Całe 
pomieszczenie zostanie 

rów-
nież 
pomalowane. 
 (sch) 

OSTRAWA
Budowa nowego 
kampusu Uniwersy-
tetu Ostrawskiego na 
Czarnej Łące zmierza 
do fi nału. 10 wrze-
śnia wszystko ma być już 
dopięte na ostatni guzik. 
Zanim to nastąpi, woje-
wództwo morawsko-ślą-
skiego uchwaliło kolejny 
zastrzyk fi nansowy na 
rzecz tego obiektu, który 
ma stworzyć doskonałe 
zaplecze dla programów 
studiów z zakresu sportu, 
zdrowia, technologii oraz 
kulturalnych i twórczych 
inicjatyw. Suma przyzna-
nych środków wynosi 
12,5 mln koron, czyli 
tyle samo, co w ub. roku. 
Łącznie województwo 
wsparło budowę kam-
pusu 28 mln koron. 70 
mln wydał uniwersytet 
z własnych środków, na-
tomiast 960 mln uzyskał 
z funduszy europejskich. 
W realizacji projektu ma 
swój udział również Mia-
sto Ostrawa. (sch)

TRZYNIEC
Latem ruszy remont 
800-metrowego odcin-
ka ulicy Kasztanowej 
prowadzącej z centrum 
miasta na osiedle Sosna i 
dalej w kierunku szpitala. 
Ponieważ jest to droga 
wojewódzka, inwestycja 
zostanie przeprowadzona 
wspólnie z jej właścicie-
lem. Województwo wyłoży 
na jej naprawę 53,5 mln 
koron, a miasto – 26 mln. 
Remont przewiduje rów-
nież rozwiązanie ułatwia-
jące dojazd ul. Cmentarną 
na parking koło kościoła. 
Dodajmy, że wzdłuż 
wyremontowanej drogi 
powstaną nowe chodniki, 
odnowione zostaną przy-
stanki autobusowe i zatoki 
oraz przejścia dla pieszych. 
Prace mają zakończyć się 
przed zimą.  (sch)

TRZYNIEC

Lukáš Bechyně, dyrektor stowarzyszenia 
„Powiedz NIE narkotykom – powiedz życiu TAK”, 
podczas 18. edycji rajdu rowerowego w ramach 
kampanii antynarkotykowej, jaka zawitała do Trzyńca

CYTAT NA DZIŚ

ZDANIEM... Beaty Schönwald

•••

Niestety marihuana jest dla 

większości młodych ludzi pierwszym 

krokiem do twardych narkotyków. 

Starania niektórych osób na rzecz 

legalizacji tego narkotyku uważamy 

za bardzo niebezpieczne

BOGUMIN

OSTRAWA

Ruch Polityczny 
COEXISTENTIA przedstawił 
w poniedziałek w Czeskim 
Cieszynie swoją strategię 
wyborczą. We wrześniowych 
wyborach samorządowych 
w Republice Czeskiej 
zamierza wystawić 
listy (samodzielne lub 
koalicyjne) w kilkunastu 
miejscowościach Zaolzia. 
O przygotowaniu do 
wyborów poinformowali 
dziennikarzy członkowie 
sztabu wyborczego.

Danuta Chlup

M
amy doświad-
czenia już od 
lat 90. Wie-
my, jak po-
stępować w 
wyborach ko-
munalnych w 

poszczególnych gminach. Podejście 
musi być zróżnicowane, indywidual-

ne. Są gminy, gdzie Polacy są wybiera-
ni z różnych list i potrafi ą się zorgani-
zować, gdzie nie musimy tego ruszać. 
Ale są też gminy, gdzie sytuacja jest 
zupełnie inna – mówił Józef Toboła, 
pierwszy wiceprzewodniczący RP CO-
EXISTENTIA. 

Na spotkaniu był obecny także se-
kretarz Rady Wykonawczej Tadeusz 
Toman, który przedstawił listy i ich 
liderów w poszczególnych miejscowo-

Każda gmina wymaga innego podejścia

ściach, oraz członkowie Rady: Wła-
dysław Drong, Stanisław Gawlik i 
Władysław Niedoba. 

COEXISTENTIA przygotowuje 
samodzielne listy kandydatów w 
następujących gminach: Olbrach-
cice (lider Ablin Budjač), Kocobędz 
(Bronisław Mrózek), Wędrynia (Iwo 
Goryl), Nydek (Stanisław Szturc), 
Gródek (Stanisław Wolny), Milików 
(Ewa Kawulok – obecna wójt), Ko-

szarzyska 
( J a n u s z 
K l i m e k 
– obec-
ny wójt), 
N a w s i e 
(Jan Hecz-
ko). Nie 
do końca 
s p r e c y -
z o w a n e 
są jeszcze 
listy w 
Ł o m n e j 

Dolnej i Bukowcu, trwają rozmowy 
o utworzeniu listy w Piosecznej. 

W Lutyni Dolnej, Cierlicku, Ro-
picy, Jabłonkowie, Piosku i Mo-
stach koło Jabłonkowa utworzono 
wspólne listy z kandydatami nieza-
leżnymi (występującymi pod róż-
nymi nazwami). W niektórych mia-
stach, gdzie COEXISTENTIA nie 
wystawia własnych kandydatów, 
popiera listy z udziałem KDU-ČSL 

(najczęściej SPOLU), ewentualnie 
kandydatów niezależnych. Tak bę-
dzie m.in. w Hawierzowie, gdzie 
partia będzie popierała obecnego 
wiceprezydenta miasta Bogusława 
Niemca, czy też w Karwinie, gdzie 
poprze Mariam Szyję. 

– COEXISTENTIA aktywnie 
przygotowuje się do kampanii 
wyborczej. W miastach ludzie w 
dużym stopniu kierują się tym, co 
na co dzień widzą na przykład w 
telewizji. Natomiast w mniejszych 
gminach kandydaci COEX na rad-
nych zamierzają postawić na bez-
pośrednie kontakty z mieszkań-
cami, odwiedzać ich w domach, 
przekonywać, tłumaczyć. Od li-
czebności polskich reprezentacji w 
radach i zarządach naszych miast 
i gmin będą zależały losy naszego 
polskiego szkolnictwa, ochrona 
języka polskiego, możliwość fi nan-
sowania polskiej oświaty i kultury 
– mówił Toman. 

W czwartek obchodziliśmy Dzień Taty. Chociaż każdy z 
nas zna tego swojego – można powiedzieć – na wy-
lot, to rzadko staramy się naszych ojców jakoś bliżej 
określić, a charakterystyki, które nam się nasuwają, 
są zwykle bardzo wyrywkowe. Ktoś zapamiętał swo-

jego ojca pobrudzonego od smaru i majstrującego coś w garażu, ktoś 
w śmiesznym fartuchu przy garze bulgoczącego gulaszu, ktoś inny z 
gazetą, nieodłączną butelką piwa lub z papierosem. Mamy w pamięci 
ojców zdecydowanych i „pantofl arzy”, z poczuciem humoru i trochę 
gburowatych. Ilu ojców – tyle sylwetek. Gdyby więc zapytać dorosłych 
dziś ludzi, co zawdzięczają swoim ojcom, odpowiedzi byłyby różne. 
Kogoś ojciec po raz pierwszy zaprowadził do biblioteki, kogoś nauczył 
pływać, zabrał w podróż samolotem, pokazał Duży i Mały Wóz na nie-
bie… I tak można by wymieniać w nieskończoność. 

Uważam jednak, że pomimo wszelakich umiejętności, które 
zawdzięczamy właśnie naszym ojcom, a także pomimo wielu róż-
norakich wspomnień i epizodów z nimi w roli głównej, istnieje coś 
jedynego, wyjątkowego, co przekazują swoim dzieciom tylko ojcowie. 
Tym czymś jest – moim zdaniem – odwaga. Odwaga pokonywania 
własnych ograniczeń, lęków i obaw, odwaga snucia marzeń o rzeczach 
wielkich i trudno osiągalnych, odwaga wychodzenia poza własną stre-
fę bezpieczeństwa. Jednym słowem, odwaga robienia tego wszystkie-
go, przed czym od małego dziecka aż po dorosłość przestrzegają nas 
nasze mamy, bo jest nazbyt ryzykowne, nazbyt niebezpieczne, nazbyt 
śmiałe. 

W dzisiejszych czasach są mężczyźni, którzy zajmują się domem, 
kuchnią, dziećmi, a robienie kariery i zarabianie pieniędzy pozo-
stawiają swoim żonom. Wiele par nie akceptuje tego modelu i wiele 
kobiet oraz mężczyzn czułoby się w nim nieswojo. Myślę jednak, że 
nawet tak zdecydowana zamiana ról nie jest w stanie niczego zmienić 
w tym, że mama będzie na zawsze tą, która przytuli, zrozumie, przy-
taknie, a tato tym, który nie będzie się bał rzucić nas na głęboką wodę. 
I niech tak pozostanie.  

JABŁONKÓW

23-24
września odbędą się w RC wybory samorządowe. 
Połączone będą z pierwszą turą wyborów do Senatu. 
Termin zgłaszania list wyborczych upłynie 19 lipca 
o godz. 16.00.

• Sztab Ruchu Politycznego COEXISTENTIA przedstawił czo-
łówki list wyborczych w gminach. Fot. DANUTA CHLUP

• Wolny czas można zagospodarować na różne sposoby. Milan Przybyła 
z Czeskiego Cieszyna na przykład zaczął przygodę z wykonywaniem drew-
nianych szopek, różnych scenek z życia codziennego z naszego regionu. – 
Miałem zbyt dużo czasu na długim chorobowym w tamtym roku, więc coś 
musiałem wymyślić – powiedział „Głosowi” twórca.  (endy)
Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

Nagrody dla uczniów
Miasto Karwina nagrodziło najlep-
szych uczniów szkół podstawowych. 
Wśród 24 wyróżnionych znalazło się 
również dwoje dziewiątoklasistów 
z polskiej szkoły podstawowej we 
Frysztacie – Vanesa Zichlarzowa i 
Jakub Hanzel.
– Uczniów nominowały poszczególne 
placówki. My zaproponowaliśmy do 
nagrody Vanesę, która regularnie 
reprezentowała naszą szkołę i miasto 
na konkursach śpiewaczych, takich 
jak „Karwiński talent” czy Festi wal 
Piosenki Dziecięcej, a także starto-
wała w zawodach sportowych, np. 
w Igrzyskach Lekkoatletycznych w 
Trzyńcu. Nominacja Jakuba jest zwią-
zana z jego bardzo dobrymi wynikami 
w nauce – powiedział „Głosowi” dy-
rektor polskiej podstawówki Tomasz 
Śmiłowski. 
Uczniowie, zanim odebrali nagrody 
z rąk prezydenta miasta Jana Wolfa 
i jego zastępcy Andrzeja Bizonia, 
uczestniczyli w nietypowym zwie-
dzaniu Zamku Frysztat połączonym 
z konkursami. – Po szybkim i bez-
błędnym rozwiązaniu zadań ucznio-
wie przekonali nas w czasie rozmowy 
o swoich zdolnościach, umiejętno-
ściach oraz o tym, że zasługują na 
tytuł najlepszych uczniów Karwiny 
– zaznaczył Bizoń. Po uroczystym 
wręczeniu nagród młodzież miała 
bowiem możliwość przedyskutowa-
nia z władzami miasta wielu tematów. 
 (sch)

•••
300 milionów 
na salę koncertową
Rada województwa morawsko-ślą-
skiego jednomyślnie uchwaliła wspar-
cie fi nansowe w wysokości 300 mln 
koron na projekt „Sala koncertowa i 
remont Domu Kultury Miasta Ostra-
wy”. Województwo obiecało wspar-
cie już cztery lata temu, podpisując 
memorandum z władzami Ostrawy 
i Ministerstwem Kultury. – Nasze 
województwo jest w ostatnich latach 
coraz częściej odwiedzane przez 
miłośników sztuki i kultury. Odbywa 
się u nas szereg wspaniałych imprez, 
na które zjeżdżają ludzie z różnych 
zakątków kraju i z zagranicy. Nowa 
supernowoczesna sala koncertowa 
znacząco wzmocni ten trend. Dzięki 
temu projektowi zostanie w dodatku 
kompleksowo wyremontowany Dom 
Kultury. Budynek z 1963 roku z pew-
nością na to zasługuje – przekonuje 
wicehetman ds. kultury Lukáš Curylo. 
Budowa sali koncertowej ma się roz-
począć już w przyszłym roku. Amery-
kański magazyn „Architi zer” zaliczył 
tę inwestycję do 10 najbardziej 
oczekiwanych budów świata. Projekt 
architektoniczny jest dziełem słyn-
nego studia Steven Holl Architects 
z Nowego Jorku oraz Architecture 
Acts z Pragi. Wiosną renomowana 
japońska fi rma Nagata Acusti cs robiła 
pomiary akustyczne w modelu sali 
wykonanym w skali 1:10. 
Nowy gmach obrazowo i dosłownie 
„przekroczy” istniejący Dom Kultury. 
Łączne koszty projektu są szacowane 
na 3,2 mld koron.  (dc)

•••
Kradł damskie torebki
Karwińskiej policji przy współpracy 
ze Strażą Miejską udało się dopaść 
22-letniego złodzieja damskich to-
rebek. Jego ofi arami były kobiety w 
wieku 56-86 lat. Pierwsza kradzież 
miała miejsce na ławeczce przed 
domem. Siedząca na niej 73-letnia se-
niorka położyła torebkę koło siebie. 
Młody mężczyzna zdobył ją bez tru-
du. Jej zawartością była portmonetka, 
karta płatnicza, telefon komórkowy i 
dokumenty. Kilka dni później ten sam 
napastnik wyrwał torbę tekstylną 
z zakupami 80-latce. Poza artykułami 
spożywczymi znalazł w niej portmo-
netkę z gotówką, kartę płatniczą, 
telefon i dokumenty. 
Oskarżony mężczyzna przyznał 
się do popełnionych przestępstw. 
Stwierdził, że ponieważ nie ma żad-
nych dochodów, chciał w ten sposób 
„zarobić” na życie. Sprawcy grozi kara 
pozbawienia wolności od 2 do 10 lat.
 (sch)

W SKRÓCIE
Park zmienił się
nie do poznana

W piątek w Stonawie 
ofi cjalne otwarto wy-
remontowany Park 
PZKO. Kto znał to 

miejsce z wcześniejszych imprez, 
takich jak odpust czy dożynki, nie 
mógł nie zauważyć różnicy. Prze-
strzeń na tyłach Domu PZKO zmie-
niła się nie do poznania. Zwykły 
ogród tonący w cieniu starych lip 
zastąpił nowoczesny obiekt obej-
mujący bar, zadaszone stoliki oraz 
scenę z widownią w postaci scho-
dów z ławkami.

Dom PZKO i Park PZKO w Sto-
nawie są własnością gminy. Oba 
obiekty są wynajmowane przez 
prywatnych przedsiębiorców. – Z 
powodu braku kucharza restaura-
cja będzie działać dopiero od sierp-
nia, natomiast nowy bar w parku 
jest czynny – wyjaśnił wójt Andrzej 
Feber. Dodał, że miejscowi i prze-
jeżdżający tędy rowerzyści nie 
mogli się już doczekać ofi cjalnego 
otwarcia i „wzięli sprawy w swoje 
ręce”. Codziennie od wczesnych 
godzin popołudniowych miejsce to 
jest więc tłumnie odwiedzane.

W Parku PZKO już wcześniej od-
nowiono boisko do gry w mini-gol-
fa, mieści się tutaj również dosyć 
duży plac zabaw. – Pamiętamy o 
tym, że jesteśmy wioską górniczą, 
dlatego w naszym parku są sym-
boliczne ostatnie wózki z węglem, 
które wyjechały z kopalni Armii 
Czechosłowackiej oraz 9 Maja, a 
także pomnik w kształcie łzy, upa-
miętniający ofi ary katastrof górni-
czych – przypomniał samorządo-
wiec.

Remont parku za Domem PZKO 
trwał dwa lata i kosztował 16 mln 
koron. Gmina pokryła go ze swo-
jego budżetu. W rozłożeniu kosz-
tów na dłuższy okres pomogła 
stonawianom nieoprocentowana 
pożyczka zaciągnięta od woje-
wództwa.

– Ten park powstał głównie z 
myślą o miejscowych, choć korzy-
stają z niego, oczywiście, również 
ludzie spoza Stonawy – podkreślił 
wójt Feber.  (sch)

Kampus wkrótce gotowy 

Okolice Czarnej Łąki do-
skonale pokazują prze-
mianę Ostrawy z miasta 
górniczego w nowocze-

sną metropolię – najpierw była tam 
hałda, później kolejka górska, z 
której po jeździe człowiek wysiadał 
pokryty pyłem węglowym, niepo-
zorne miejsce spacerów ostrawian 
oraz muzeum miniatur. Potencjał 
terenu leżącego na brzegu Ostra-
wicy, który przez Karolinę połączy 

centrum z obszarem Witkowic Dol-
nych, został wykorzystany w na-
szych dwóch budynkach kampusu 
miejskiego. Powinny zostać dokoń-
czone 10 września – poinformo-
wała na stronie uczelni kanclerz 
Monika Šumberowa, zapewniając, 
że studenci będą mieli doskona-
łe warunki do uprawiania sportu, 
koncertów i wystaw. 

Jednym z  najciekawszych ele-
mentów będzie bieżnia o owalnym 

kształcie, z panoramicznymi wido-
kami, „zawieszona” na wysokości 
trzeciego piętra. Bieżnia będzie 
również na dachu. Niektóre po-
mieszczenia będą miały wewnętrz-
ne tarasy. Po szerokich schodach 
będzie można się wspiąć do labo-
ratoriów służących do badań nad 
ruchem człowieka lub na dach, 
natomiast alternatywnie można je 
będzie wykorzystać jako widownię 
imprez plenerowych.  (dc)

Czas nadrobić straty

Trwający półtora roku za-
kaz śpiewania przełożył 
się głównie na kondycję 
chóru „Collegium Iuve-

num” działającego przy Polskim 
Gimnazjum w Czeskim Cieszynie. 
– Sytuacja w bieżącym roku szkol-
nym nie wyglądała tak, jak byśmy 
to sobie wyobrażali. Czwartokla-
siści opuścili mury szkolne, grupa 
trzecioklasistów znacznie się wy-
kruszyła, a uczniom młodszych 
klas brakuje doświadczenia. Orga-
nizowanie prób dodatkowo utrud-
niał fakt, że z powodu remontu nie 
mogliśmy korzystać z auli szkolnej 
– przybliżył sytuację dyrygent chó-
ru i zarazem przewodniczący PTA 
„Ars Musica”, Leszek Kalina. 

Chociaż rzeczywistość na dziś 
nie wygląda ciekawie, Kalina widzi 
przyszłość w tegorocznych dziewią-
toklasistach, którzy przyjdą po wa-
kacjach do gimnazjum. Niektórzy 
wyrazili już chęć śpiewania w „Col-
legium Iuvenum”. Prócz tego bio-
rący udział w zebraniu trzeciokla-
siści obiecali przeprowadzić nabór 
wśród młodszych kolegów w myśl 
zasady, że uczniowi łatwiej jest tra-
fi ć do ucznia niż nauczycielowi.

– Potrze-
ba będzie 
jednak jesz-
cze dwóch 
lat, zanim 
wrócimy do 
p o z i o m u , 
jaki chór 
reprezento-
wał przed 
p a n d e m i ą 
– przyznał 
Kalina.

Jak zauważył, w nieco lepszej sy-
tuacji jest obecnie gimnazjalna ka-
pela „Zorómbek”. Działa w pełnym 
składzie i jedynym mankamentem 
jest to, że brakuje jej rezerwowych 
instrumentalistów. Z kolei w związ-
ku z odejściem klas maturalnych 
znacznie uszczuplił się szkolny 
teatrzyk SZKAPA. – Na chwilę 
obecną pracuję z trzema osobami. 
Zobaczymy, co przyniesie nowy 
rok szkolny – stwierdził kierownik 
Władysław Kubień.

Natomiast za stabilny zarówno 
pod względem składu, jak i poziomu 
artystycznego przewodniczący PTA 
„Ars Musica” uznał chór „Canticum 
Novum”. To, że zespół potrafi  śpie-

wać i to w dobrym stylu, przełożyło 
się również na liczbę występów, któ-
re chór dał w tym sezonie. Kolejny 
jego koncert pn. „Pop jazz folklor” 
odbędzie się w najbliższą sobotę na 
„Powitaniu lata” w Cierlicku-Ko-
ścielcu. Członkowie chóru ustalili 
ponadto, że w połowie października 
wystartują w konkursie „Gaude Can-
tem” w Bielsku-Białej. 

PTA „Ars Musica” podsumo-
wało we wtorek również imprezy, 
którego było organizatorem lub 
współorganizatorem. Należały do 
nich konkurs recytatorski „Kresy”, 
eliminacje do Festiwalu Piosenki 
Dziecięcej i jego fi nał w Hawierzo-
wie, a także Przegląd Cieszyńskiej 
Pieśni Ludowej.  (sch)

• We wtorek w siedzibie PTA „Ars Musica” w Trzyńcu podsu-
mowano kończący się sezon artystyczny. Fot. BEATA SCHÖNWALD

• Wyremontowana przestrzeń na ty-
łach Domu PZKO. 
Fot. BEATA SCHÖNWALD

Festi wal PZKO wraca 
do Czeskiego Cieszyna
Dokończenie ze str. 1

W związku z Czeskim Cieszynem roz-
ważano trzy lokalizacje: Park Sikory, 
stadion zimowy oraz rynek. Plusem 
stadionu byłoby to, że schroniłby wi-
dzów i wykonawców przed ewentu-
alnym deszczem, minusem jest jego 
mała pojemność. Z kolei rynek, jako 
centralny plac publiczny w mieście, 
trudno byłoby ogrodzić, wobec czego 
nie dałoby się zapobiec wejściom na 
teren festiwalu bez biletów. Ostatecz-
nie postawiono na tę pierwszą lokali-
zację.

Przygotowania do festiwalu dopie-
ro się zaczynają, szczegóły programu 
nie są na razie znane. Do Konwentu 
Prezesów wrócimy we wtorkowym 
wydaniu gazety.  (dc)
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Obszerny komentarz do wyników spisu ludności 2021 przedstawili już na łamach „Głosu” prezesi Kongresu 
Polaków i ZG PZKO – Mariusz Wałach i Helena Legowicz. Z ich oceną nie można się nie zgodzić. Wyniki 
spisu przedstawiają wszakże duże zbiory danych, które zawierają kolejne ciekawe i pożyteczne informacje. 
Przypuszczam, że niewiele jest osób, które lubią grzebać w tabelkach. Z racji mojej profesji często się tabelkami 
zajmuję i spróbowałem to uczynić także w przypadku danych spisowych.

Zygmunt Rakowski

D
otychczas do 
najczęściej ko-
mentowanych 
liczb należą 
liczby absolut-
ne i procent 
Polaków w 

gminach, ze względu na ustawę o 
mniejszościach narodowych. Pozy-
tywem jest, że tylko jedna gmina, 
Piotrowice, spadła poniżej 10-pro-
centowego progu. Faktem jest jed-
nak ogólny ubytek Polaków na Za-
olziu o 3264 osoby w stosunku do 
roku 2011 (23 086 do 26 350). Czyni 
to 12,4 proc., a w całości procent 
Polaków na terenie historycznego 
Zaolzia spadł z 7,78 do 7,28.

Spłaszczona 
argumentacja
Mamy do czynienia ze spadkiem 
o 0,5 procenta. Dużo to, czy mało? 
Popatrzmy na wyniki spisu w szer-
szym historycznym kontekście 
(tabelka  nr 1). Największy liczeb-
nie i procentowo ubytek Polaków 
na Zaolziu objawił się w spisie w 
1921 roku. Nie miejsce tu na głęb-
sze analizy socjo-historyczne, ale 
w tym wypadku powód spadku 
upatruję w szybkiej asymilacji 
imigracji zarobkowej do nowo 
utworzonej państwowości cze-
chosłowackiej. Rok 1930 tytułem 
wahadła zaznaczył wzrost liczby 
Polaków, co widzę jako przejaw 
narodowościowego przejrzenia 
części społeczności. Liczby z 1939 
roku trzeba przyjmować bardzo 
ostrożnie. Według M. Boráka, spis 
został przeprowadzony przez or-
gan III Rzeszy tzw. „palcówką”. 
Często korzystniej było wpisać na-
rodowość śląską, czy też ulec naci-
skowi volkslisty, Polakom bowiem 
groziły większe represje i mniejsze 
prawa. Zresztą wzrost liczby Pola-
ków w pierwszym spisie powojen-
nym jest znaczący i potwierdza to, 
biorąc zwłaszcza pod uwagę ubyt-
ki spowodowane wojną. Z kolei 
na wyniki lat 1961-91 duży wpływ 
miały reformy administracyjne i 
szkolne. W wyniku pierwszej zli-
kwidowano bardzo polski powiat 
cieszyński, dzieląc i rozmywając 
go na powiaty karwiński i frydec-
ko-mistecki. Reforma szkolna 
z 1981 roku polegała zaś na ma-
sowej likwidacji małoklasówek 
wiejskich, co boleśnie dotknęło 
wiele polskich placówek. Znanym 

mi dobrze przykładem była stop-
niowa likwidacja szkół w Rzece, 
Śmiłowicach, Trzycieżu, Ligotce 
Kameralnej i Trzanowicach. Po-
została tylko szkoła w Gnojniku. 
A wiadomo, że wtedy dojeżdżanie 
z Rzeki do Gnojnika dla pierwszo-
klasisty nie było łatwe. W okresie 
tych reform ubyło nas prawie 16 
tysięcy. Procentowo ubytek jest 
większy, ponieważ zarazem sko-
kowo wzrosła liczba mieszkań-
ców regionu aż o ponad 80 000 i 
nie byli to Polacy. Kolejne mocne 
ubytki pojawiły się w 2001 i 2011 
roku, w ostatnim ponad 10 tysię-
cy, a razem to prawie 17 tysięcy. 
To jest bardzo duży ubytek, który 
wymaga dokładniejszego badania 
socjologicznego, ponieważ argu-
mentacja, że jest to skutek przede 
wszystkim ogólnych zmian cywi-
lizacyjno-społecznych, wydaje mi 
się poniekąd spłaszczona. 

Rozkłady statystyczne  
są nieubłagane…
Ważną informacją dla oceny jest 
także ogólny spadek obywateli Za-
olzia w ostatnim spisie w sumie aż 
o 21 796 osób, które opuściły nasz 
teren od roku 2011. Jest to ubytek 
o 6,4 proc. z ogółu obywateli. Roz-
kłady statystyczne są nieubłaga-
ne, dlatego jesteśmy zobowiązani 
do przyjęcia faktu, że podobna 
proporcja będzie dotyczyła rów-
nież Polaków. Możemy przyjąć te 
same 6,4 proc., czyli około 1700 
Polaków wyprowadziło się poza 
nasz teren, a to oznacza, że ubytek 
Polaków na miejscu to „tylko” oko-
ło 1600 osób. A ubytek ludności 
na Zaolziu od roku 1991 to ponad 
51  000 osób i to prawie 14 proc. 
Spadek liczby Polaków między la-
tami 2011-1991 to prawie 17 tysię-
cy, czyli prawie 40 proc. W świetle 
tego i w aspekcie historycznym 
spadek z roku 2021 jest oczywiście 
bolesny, ale wcale nie katastro-
falny. Statystycy mają obliczone 
(źródło: Czeski Urząd Statystycz-
ny), że w sposób naturalny opusz-
cza nas corocznie około 1,14 proc. 
osób. W ciągu dziesięciu lat ozna-
cza to około 2600 Polaków zaol-
ziańskich. W ich miejsce rodzą się 
nowe dzieci. Z  tych liczb wynika 
jednak, że spośród nowo narodzo-
nych dzieci w okresie 2011-21 tylko 
około 40 proc zapisanych zostało 
do narodowości polskiej. I to jest 
niezwykle mocne uderzenie. Jeśli 
przyjąć, że liczba uczniów w pol-
skich szkołach i przedszkolach 

utrzymuje się mniej więcej na tym 
samym poziomie, to by oznaczało, 
że poważnie wzrasta odsetek tych 
uczniów polskich szkół, którym 
rodzice wpisali inną niż polska 
narodowość. To jest ważne pole 
do analizy przyczyn i następstw. 
W każdym razie konieczne jest 
położenie akcentów na właściwe 
obszary w dziedzinie formowa-
nia świadomości polskiej w od-
powiednich generacjach Zaolzia-
ków. 

Socjologicznie ciekawą sprawą 
jest, że największy ubytek absolut-
ny obywateli ogółem zanotowały 
największe miejscowości Zaolzia: 
Bogumin, Orłowa, Hawierzów, 
Karwina, Czeski Cieszyn i Trzy-
niec i to w sumie o 24 636 osób. I 
to jest nawet więcej o 2840 obywa-
teli, aniżeli ogółem z całego Zaol-
zia, czyli ta druga liczba stanowi 
zarazem dopływ obywateli do 
mniejszych miejscowości. Cho-
dzi więc o migrację wewnętrzną. 
Na przykład w Kocobędzu przy-
było 18,45 proc. mieszkańców, w 
Ligotce Kameralnej 21,68 proc., w 
Śmiłowicach 19,33 proc., Błędowi-
cach 22,20 proc. Są miejscowości 
z  dopływem ponad 30 i 40 proc. 
(Domasłowice G., Toszonowice 
G.), ale to są gminy z nieznacznym 
procentem Polaków.

Gdzie ubyło,  
a gdzie przybyło?
Gminy z liczbą Polaków ponad 
1000 osób to: Trzyniec (4101), Cz. 
Cieszyn (3297), Karwina (2456), 
Hawierzów (1542), Bystrzyca (1103), 
Wędrynia (1023). Procentowo naj-
więcej Polaków jest w Gródku, bo 
aż 30,21, dalej plasują się Koszarzy-
ska (26,82), Milików (26,80), Buko-
wiec (25,96), Boconowice (23,39), 
Wędrynia (23,34), Bystrzyca (21,31) 
oraz Wielopole (20,07). Wędrynia 
i Bystrzyca prezentują się wysoko 
w obu tych skalach, a więc razem 
z Gródkiem i Trzyńcem to prawdzi-
wy trzon polskości. 

W przypadku dużych liczebnie 
skupisk Polaków, jest różnica jako-
ściowa np. między Hawierzowem, 
gdzie społeczeństwo polskie jest 
raczej rozproszone – jak to bywa 
w dużym mieście, a Bystrzycą 
czy Wędrynią, gdzie Polaków pod 
względem cyfr jest mniej, ale spo-
łeczność jest o wiele bardziej zwar-
ta. Z drugiej strony – 1542 Polaków 
w Hawierzowie to szacowna liczba, 
z którą powinniśmy bardziej uważ-
nie pracować. I jeszcze ogólniejsze 

pytanie, czy większe miejskie sku-
piska Polaków mają być podzielone 
na większą liczbę kół, czy też raczej 
tworzyć jedną mocną miejską orga-
nizację?

Największe ubytki Polaków 
mamy w Piotrowicach (52,95 proc.), 
Rychwałdzie (28,47 proc.), Dzieć-
morowicach (25,58 proc.), Karwi-
nie (23,87 proc.) i niespodziewanie 
w Stonawie (26,27 proc.), a także w 
Rzece (20,29 proc.). Jednocześnie 
w sąsiednich Śmiłowicach ubyło 
tylko 1,29 proc. Polaków, a w Li-
gotce Kameralnej nawet przybyło 
12,9 proc. Największy wzrost Pola-
ków zanotowało Wielopole (59,46 
proc.), ale to tylko 22 osoby, a na-
stępnie Nawsie (25 proc.) i Koco-
będz (26,97 proc.). 

Począwszy od spisu w roku 2011 
wypełnianie rubryki o narodowo-
ści w arkuszu spisowym jest do-
browolne. Zrozumiałe, jako że w 
ramach standardów europejskich 
ta sprawa wspólnie np. z  religią 
należą do prywatności jednostki. 
W ramach RC ponad 3,3 miliona 
obywateli (31,6 proc.) nie widzi 
potrzeby deklarowania narodo-
wości. W stosunku do mniejszości 
narodowościowych powstaje jed-
nak poważny problem ustawowy. 
W ustawie (Občanský zákoník) jest 
podyktowany wymóg min. 10 proc. 
obywateli danej narodowości (wg 
ostatniego spisu) w gminie dla za-
stosowania praw takich, jak komi-
sja narodowościowa, napisy w języ-
ku narodowości, używanie języka 
w urzędach. Teraz ten przepis jest 
prawnie niewymagalny. Jeśli dane 
o narodowości wpisuje mniej niż 70 
procent obywateli, to nie mogą być 
one  prawną podstawą do ich sto-
sowania w tak ważnych kwestiach. 
Konieczna jest zmiana prawa usta-
wowego. To jest na pewno zadanie 
dla Kongresu Polaków i to bardzo 
aktualne. Uważam, że trzeba unik-
nąć prób powtórnego wynalezienia 
koła i lepiej się rozejrzeć po innych 
krajach UE, gdzie ten problem 
także istnieje (Karyntia w Austrii, 
Alzacja we Francji, region Udine i 
Południowy Tyrol we Włoszech) i 
są sposoby jego rozwiązania. 

Pozytywnym zjawiskiem na 
Zaolziu jest wyraźnie mniejszy 
wskaźnik niewpisanej narodo-
wości (23,85 proc.) w porównaniu 
ze  średnią krajową (31,6 proc.). 
Ciekawe wyniki daje szczegółowa 
analiza tego parametru w regionie. 
Gminy, gdzie nie wpisano narodo-
wości w zakresie 25-32 proc. należą 

do samorządów z  niskim procen-
tem Polaków (0,54-5,07 proc.): Kar-
wina, Hawierzów, Toszonowice D., 
Herczawa, Pietwałd, Orłowa. Naj-
więcej obywateli , którzy nie wpisa-
li narodowości, ma Dąbrowa – 32,14 
proc. Na odwrót – gminy z  wyso-
kim procentem Polaków wykazują 
najniższe dane bez narodowości. W 
gminach Wielopole, Milików, Ko-
szarzyska, Gródek, Ligotka Kam., 
Bukowiec, Pioseczna rubrykę bez 
wpisanej narodowości zostawiło 
10,54-13,34 proc. ludności.

Ta zależność pomiędzy udzia-
łami Polaków a tymi, którzy nie 
wpisali narodowości, jest dobrze 
widoczna w całości na grafice. 
Widzimy grupę gmin A (na liście 
od Dąbrowy po Domasławice G.), 
która charakteryzuje się wysokim 
procentem bez narodowości (śred-
nio 22,71 proc.) i niskim procen-
tem Polaków (średnio 2,95). Grupa 
B to gminy od Trzycieża po Rze-
kę – proc. odpowiednio to 17,60% 
(bez) i 14,98 % (P) . W grupie C, w 
tabelce od Boconowic do Ligotki 
Kameranej, wyższemu średnie-
mu udziałowi Polaków (20 proc.) 
odpowiada niski proc. bez naro-
dowości (15,05). Jeśli porównamy 
to z ogólnokrajowym procentem 
bez narodowości ponad 31%, to 
liczby zaolziańskie odstają od tego 
wyraźnie. Oznacza to dobitnie, że 
w mocnych jeszcze polskich gmi-
nach świadomość konieczności 
określenia swojej przynależności 
narodowej dobrze się trzyma. W 
gminach, gdzie udział Polaków 
jest już mały, inne narodowości 
uznają mniejszą potrzebę określa-
nia się. Chociaż liczby te są stale 
mniejsze aniżeli średnia krajowa. 
Po prostu ludzie są częściej w kon-
takcie z innymi narodowościami i 
sami też się bardziej określają. 

Ogólnie widzimy umowną grani-
cę począwszy od Stonawy, Olbrach-
cic, Suchej Górnej w kierunku Ja-
błonkowa, gdzie Polacy stanowią 
prawie 15 proc. ogółu obywateli 
(15,8 w 2011). Dla porównania z 
7,48 na całym Zaolziu. W dolinie ja-
błonkowskiej dochodzimy średnio 
do 20 proc. Polaków i to są liczby 
poważne i wymagające zagospo-
darowania. W stronę od Stonawy 
do Bogumina są to jednostki lub 
ułamki procenta. Lecz paradok-
salnie mamy tutaj liczbowo silne 
ośrodki takie, jak Karwina, Hawie-
rzów, a nawet Orłowa. Nasza strate-
gia powinna w pełni uwzględniać 
te ważne fakty. 

  1910 1921 1930 1939 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011 2021
ludność 
Zaolzia 179145 177176 216255 213867 219811 281183 350825 366559 368459 363361 338891 317 097

Polacy 123923 68044 76230 51499 59005 58867 56075 51586 43479 36681 26551 23086

% Polaków 69,2 39,4 35,3 24,1 26,8 20,9 16 14,1 11,8 10,1 7,8 7,28

ubytek 
Polaków x -55879 8186 -24731 7506 -138 -2792 -4489 -8107 -6798 -10130 -3465

Jeszcze do spisu uwag kilka

Wskazówki na przyszłość
Podsumowując, w świetle powyż-
szych rozważań uważam, że: 

 ) Wyniki spisu ze spadkiem licz-
by Polaków nie są przyjemne, 
ale w stosunku do poprzednich 
spisów oraz procesów migra-
cyjnych nie są katastrofalne

 ) Dane spisowe pokazują struk-
turę geograficzną Polaków 

z wyraźnym podziałem na 
subregiony. Ten fakt trzeba 
uwzględniać w działaniach 
strategicznych 

 ) Polskie społeczności wykaza-
ły się niskimi procentami nie-
wpisywania narodowości i to 
świadczy o wysokim poziomie 
świadomości narodowej

 ) Liczba Polaków oraz struktura 

demograficzna determinują 
wzrost liczby małżeństw mie-
szanych i tendencja ta będzie 
trwała

 ) Specjalne akcenty działania 
w kierunku rozwoju polsko-
ści powinny dotyczyć grupy 
wiekowej młodych rodziców, 
w której dochodzi do zasadni-
czych decyzji w sprawie naro-

dowości dzieci i wyboru szko-
ły; następnie samych dzieci 
w podstawówkach, a również 
ważna jest grupa młodzieży 
opuszczająca podstawówki i 
niewstępująca do gimnazjum. 
Ta grupa bowiem jakby na 
zawsze opuszcza wpływy pol-
skiego środowiska, a jest ona 
przeważająca

 Polska grupa narodowościowa 
ponownie się skurczyła, ale krzy-
wa spadku wyraźnie się spłasz-
czyła w porównaniu z poprzed-
nimi dzisięcioleciami. I to jest 
pozytywny znak, że mamy szansę 
utrzymać i efektywnie rozwijać 
ten pozostały twardy (mam na-
dzieję) trzon. 
 

A B C

Doświadczenie 
zdobywane  
na nowo
Dokończenie ze str. 1

W jaki sposób nowe 
lekarki z Ukrainy 
wdrażają się do pra-
cy?

– Razem robimy obchód pa-
cjentów i omawiamy ich stan po 
czesku i po rosyjsku (obie nowe 
lekarki pochodzą z rosyjsko-
języcznych obszarów Ukrainy 
– przyp. red.). Zapoznają się z 
czeską dokumentacją medyczną, 
zlecamy im prace administracyj-
ne, na przykład komunikację z 
radiologią czy z laboratoriami. 
To je zmusza do podjęcia komu-
nikacji w języku czeskim. Muszą 
się także nauczyć nazw stosowa-
nych tutaj leków, bo choć lekar-
stwa mają taką samą substancję 
czynną, to występują pod różny-
mi nazwami – opowiada Nataliya 
Volnenko. 

Po wakacjach ma podjąć pracę 
w karwińskim szpitalu kolejna 
ukraińska lekarka. Rzeczniczka 
placówki Věra Murinowa przeko-
nuje, że zatrudnienie ukraińskich 
lekarzy – uchodźców w dłuższej 
perspektywie przyniesie placów-
ce korzyści. 

– Zatrudniamy także cztery 
ukraińskie pielęgniarki. W ich 
przypadku bariera językowa jest 
na tyle zasadniczą przeszkodą w 
pracy z  pacjentami, że umieści-
liśmy je na oddziale centralnej 

sterylizacji. To są pielęgniarki 
różnych specjalizacji, które na 
Ukrainie pracowały na różnych 
oddziałach, lecz dopóki nie na-
uczą się języka czeskiego, nie 
mogą pracować z pacjentami – 
przyznaje Murinowa. 

Ukraińscy lekarze – uchodźcy 
(w większości kobiety) są przyj-
mowani także do innych szpitali 
w regionie. 

– Przyjęliśmy trzech lekarzy 
i jednego studenta medycyny, 
wszyscy są uchodźcami. Jedyną 
barierą jest ta językowa. Prze-
szkody pomagają im pokonać 
ukraińscy koledzy – chodzi o 6 
lekarzy, którzy pracują u nas już 
długo i zdążyli się zadomowić 
– informuje „Głos” rzeczniczka 
Szpitala z Polikliniką w Hawierzo-
wie Irma Kaňowa. Lekarze, którzy 
podjęli w szpitalu pracę już przed 
rosyjską inwazją, pracują na kilku 
oddziałach: internie, geriatrii, la-
ryngologii, neurologii. 

W szpitalu w Trzyńcu-Sośnie 
zatrudniono od momentu wybu-
chu konfliktu zbrojnego na Ukra-
inie jednego ukraińskiego lekarza 
i jedną pielęgniarkę. 

– Są w trakcie przygotowań do 
egzaminów aprobacyjnych – in-
formuje rzeczniczka Irena Sikoro-
wa-Nožkowa. 

 (dc)

»Czytelnia« się zmienia

Miejscowe Koło Polskie-
go Związku Kultural-
no-Oświatowego w 
Wędryni kontynuuje 

remont i modernizację swojej sie-
dziby. Gotowy jest remont dachu, 
realizowane są prace wykończe-
niowe na piętrze i poddaszu. W 
maju rozpoczęto roboty budowla-
ne na parterze i w piwnicy starej 
części „Czytelni”. 

Inwestycja podzielona jest na 
dwa etapy. Pierwszy obejmuje 
część restauracyjną i zaplecze, 
drugi będzie dotyczył sali balo-
wej. Piętro i poddasze zmieniły 
już całkowicie swój wygląd. Na 
piętrze wybudowano aulę, mniej-
szą salę, kuchnię i sanitariaty, na 
poddaszu powstały dwa pomiesz-

czenia, z których będą korzystały 
zespoły. 

Obecnie trwa etap nazwany I.B. 
PZKO-wcy chcieliby się z nim uwi-
nąć do końca sierpnia. 

– Usunęliśmy stare podłogi i sku-
liśmy tynki w kuchni przylegającej 
do restauracji, którą wynajmujemy. 
Wszystko tu będzie nowe – pod-
łogi, ściany, sufity, oświetlenie, 
sieci inżynieryjne, okna. Będą też 
nowe sanitariaty. W tylnej części 
powstanie mała salka do zebrań, z 
niej poprowadzi wyjście na taras. 
Wyremontowana zostanie także 
piwnica, gdzie będzie zaplecze – 
mały skład dla restauracji i kuchni 
PZKO. Kotłowni na razie nie zmie-
niamy, choć na przyszłość liczymy 
się z alternatywnym ogrzewaniem, 

na przykład pompą ciepła – opisał 
na miejscu sytuację członek zarzą-
du koła Janusz Ondraszek. 

Remont parteru i piwnic jest 
współfinansowany przez Minister-
stwo Spraw Zagranicznych RP w 
konkursie „Współpraca z Polonią i 
Polakami za Granicą 2022 – Infra-
struktura Polonijna” za pośrednic-
twem Fundacji „Pomoc Polakom 
na Wschodzie”. Wysokość wsparcia 
wynosi 551  750 złotych, czyli ok. 
2,95 mln koron. Gmina Wędrynia 
przeznaczyła na ten cel 3 mln ko-
ron. 

Zdjęcia z przebiegu remontu 
można obejrzeć na naszej stronie 
internetowej www.glos.live oraz 
na stronie internetowej MK PZKO:  
wedrynia.pzko.cz.  (dc)

• Janusz Ondraszek pokazuje remontowaną obecnie część budynku. Fot. DANUTA CHLUP
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Jeżeli język polski jest 
na pierwszym miejscu, to…

S
łowacki przewraca 
się w grobie – wia-
domość tej treści 
otrzymałem w ostat-
nich dniach od kilku 
osób, które nie prze-
szły obojętnie wobec 

tego, co we wtorkowym (21 czerwca) 
„Głosie” napisała w rubryce „Hyde 
Park” Klára Revendowa, absol-
wentka Polskiego Gimnazjum im. 
Juliusza Słowackiego w Czeskim 
Cieszynie. Swoje już przeżyłem w 
dziennikarskim życiu i rzadko pod-
nosi mi się ciśnienie, ale przyznam, 
że po przeczytaniu tych kilkunastu 
zdań złapałem się za głowę i długo 
nie mogłem dojść do siebie. A może 
tak naprawdę dalej nie doszedłem i 
wciąż próbując zrozumieć, co miała 
do przekazania czytelnikom przed-
stawicielka młodszego pokolenia. 
A napisała między innymi tak: „»po 
naszymu« to nasz skarb narodowy 
(mam na myśli to czyste »po na-
szymu«) i trzeba go pielęgnować i 
przekazywać dalej. Śpiewanie np. 

polskiego hymnu uważałabym za 
zbędne, bo po formalnej stronie 
ciągle znajdujemy się po czeskiej 
stronie Olzy”. Tak, jest w tym trochę 
prawdy, ale diabeł jak zawsze tkwi w 
szczegółach.

•••
Pełna zgoda co do tego, że gwara, 
pielęgnowana przez kolejne po-
kolenia, jest naszym skarbem; po-
dobnież wszystkie nasze zespoły 
lokalne i regionalne. Ale… jest coś, 
co stoi wyżej. Pamiętam do dziś, jak 
w ostatniej klasie szkoły średniej 
ksiądz na religii próbował budo-
wać naszą wiarę w oparciu o słowa: 
„Jeżeli Pan Bóg będzie na pierw-
szym miejscu, wszystko będzie na 
właściwym”. Teraz mógłbym te 
słowa strawestować i napisać: „Je-
żeli literacki język polski będzie na 
pierwszym miejscu, to wszystko 
będzie na właściwym”. Dodając, 
że także gwara będzie miała swoje 
niepodważalne miejsce. Obawiam 
się jednak, że mamy do czynienia 

z odwróconą sytuacją – jeżeli pani 
Klára pisze „Należymy do Zaolzia i 
wszyscy nauczyciele krzepią w nas 
to poczucie »zaolziańskości«”, to 
najwyraźniej wszystko sprowadza 
się do: „Jeżeli »po naszymu« jest 
na pierwszym miejscu, to wszystko 
jest na właściwym”. Tak jakby nie-
którzy zapomnieli, że uczą/uczą się 
w Polskim Gimnazjum im. Juliusza 
Słowackiego, a nie w Zaolziańskim 
Gimnazjum.

•••
Co do polskiego hymnu. Trudno 
mi sobie wyobrazić, żeby członko-
wie „Beskidu Śląskiego” śpiewali 
przed schroniskiem na Kozubowej 
„Mazurka Dąbrowskiego”. „Szumi 
jawor” załatwia sprawę. Czym in-
nym są jednak ofi cjalne uroczysto-
ści, a do takich na pewno zalicza się 
uroczystość rozdania świadectw 
maturalnych. „Mazurek Dąbrow-
skiego” czy „Gaude Mater Polonia” 
nie mogą być w takich momentach 
zbędne, są wręcz konieczne, żeby 

pokazać naszą obecność na tej zie-
mi. Jeżeli mają być zbędne, to naj-
lepiej już dziś zgasić światło i po-
wiedzieć polskości „do widzenia”. 

•••
Czym jest zaolziańskość? Czym jest 
„tustelanizm”? Czymś pośrednim, 
erzacem, stanem pewnego zawie-
szenia – w tym przypadku między 
dwoma narracjami, narodami, 
sposobami myślenia. Jestem Za-
olziakiem, czyli kim? Polakiem?, 
Czechem”, pół-Polakiem?, pół-
-Czechem”, gorolem?, dolaninem? 
Popatrzmy na spis ludności. Dzię-
ki staraniom Kongresu Polaków w 
Republice Czeskiej osoby, które w 
arkuszach spisowych wpisały po-
dwójną narodowość, na przykład 
polską i czeską, zostały zaliczone 
do naszej grupy narodowej. Choć 
na pewno wszyscy życzyliby sobie, 
żeby jak najwięcej było wyłącznie 
pojedynczych deklaracji, jak w 
kampanii przedspisowej „Wpisuję 
polská”. I nie chodzi tutaj o jakie-

kolwiek nacjonalizmy, szowinizmy 
i innego rodzaju negatywne emocje 
i zjawiska, ale pokazanie, że nasze 
serce bije na biało-czerwono.

•••
Pani Kláro, załóżmy taką sytuaję. 
Wybierze się pani do Paryża czy 
Londynu. Pozna pani ciekawych 
ludzi. Co im pani powie o swojej 
tożsamości? Że jest pani Zaolzian-
ką? Dam sobie rękę uciąć, że pani 
interlokutor zrobi wielkie oczy. 
Kiedy powie pani jednak, że jest 
Polką, zapewne uśmiechnie się od 
ucha do ucha, rozszerzy horyzonty 
i zacznie wymieniać… Skłodowska-
Curie, Kopernik, Słowacki, Mickie-
wicz, Chopin, a ze współczesnych 
na pewno Szymborska, Tokarczuk, 
Lewandowski czy Wałęsa. A kiedy 
już się nagadacie, to nic nie stoi na 
przeszkodzie, żeby poopowiadać o 
naszym małym, pięknym skrawku 
ziemi. Wystarczy tylko zachować 
kolejność rzeczy i odpowiednie 
proporcje. 

D L A  D Z I E C I

Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

O P I N I E

ANKIETA

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.

Adriatyk w nagrodę
Rok szkolny jeszcze się nie skończył, a tymczasem grupa uczniów polskiej podstawówki w Suchej Górnej wypoczywała 
już nad morzem. Do chorwackiego Trogiru wyjechało 27 dzieci wraz z czterema opiekunkami. Pobyt w całości 
sfi nansowała gmina Sucha Górna. 

Danuta Chlup

T
en wyjazd był 
nagrodą za do-
bre zachowanie 
przez cały rok, 
dobre wyniki w 
nauce oraz re-
prezentowanie 

szkoły na różnego rodzaju kon-
kursach i imprezach. W szkole 
została wystawiona urna, do 
której uczniowie, którzy chcie-
li pojechać i czuli, że zasłużyli 
na ten wyjazd, wrzucali zgło-
szenia. Każdy musiał umoty-
wować, dlaczego właśnie jego 
grono pedagogiczne powinno 
wybrać – powiedziała „Głoso-

wi” dyrektorka szkoły Monika 
Pláškowa. 

Zgłaszać mogli się uczniowie 
wszystkich klas. Zaintereso-
wanie było duże, wpłynęły 54 
zgłoszenia. Rada Pedagogiczna 
mogła zadowolić połowę chęt-
nych. 

Dzieci spędziły tydzień w hote-
lu Medena w dzielnicy Trogiru o 
tej samej nazwie, skąd do starego 
miasta, leżącego na wyspie, moż-
na było dotrzeć łodzią lub drogą 
lądową i przez most. Chcąc do-
trzeć na wyspę spacerem brze-
giem morza, trzeba było pokonać 
w jednym kierunku prawie pięć 
kilometrów. Grupa była także na 
wycieczce w Splicie. Oba te mia-

sta – Trogir i Split – mają długą 
historię sięgającą starożytności, 
z którą dzieci miały okazję się za-
poznać. 

– Intencją władz gminy Sucha 
Górna było zapewnienie dzie-
ciom wypoczynku na świeżym 
powietrzu, dlatego wyjazd miał w 
pewnym sensie charakter sana-
toryjny. Miał także, oczywiście, 
walory edukacyjne, ponieważ 
stare polskie przysłowie mówi, 
że podróże kształcą – dodała dy-
rektorka. 

W programie pobytu znalazły 
się plażowanie, pływanie, spa-
cery, gry i zabawy nad morzem, 
plażowy przegląd mody i inne 
atrakcje. 

Zdjęcia: DANUTA CHLUP

Gdybyś miał(a) wybrać jedno miejsce lub przeżycie, które 
w Chorwacji najbardziej ci się podobało, to co by to było?

Agata Zachwieja, kl. 8
Trudno wybrać jedną 
rzecz, ponieważ 
wszystko było fajne. 
Najbardziej chyba 
wycieczka do Trogi-
ru. Przeszliśmy całe 
stare miasto, które jest 
bardzo ładne i pełne zabytków. 
Poza tym dopisała pogoda.

Jakub Mrózek, kl. 5
Najbardziej mi się po-
dobały dwie rzeczy: 
przegląd mody, 
kiedy przebrałem 
się za dziewczynę 
i chodziłem w szpil-
kach, miałem make-up i 
parasolkę, i druga – kiedy płynęli-
śmy łodzią do Trogiru.

Lena Mrózek, kl. 8
Wszystko było świet-
nie zorganizowane, 
ale chyba najlep-
sza była wyciecz-
ka do Trogiru, 
gdzie płynęliśmy 
łodzią. To było nie-
samowite uczucie, ponie-
waż łódź się huśtała i „skakała”. 

Zuzana Pláškowa, kl. 6
Mnie się podobało, 
kiedy z koleżankami 
wygłupiałyśmy się 
i bawiłyśmy w po-
koju. Bardzo fajne 
były także piesze 
przechadzki. Raz doszliśmy 
pieszo do Trogiru, to było chyba 
pięć kilometrów.

Aneta Karpeta, kl. 6
Bardzo mi się podobało, 
kiedy wieczorem grali-
śmy w „fl aszkę” z ósmą 
klasą. Było przy tym 
dużo śmiechu. Podoba-
ła mi się także wycieczka do 
Splitu, gdzie pojechaliśmy autobu-
sem. Bardzo fajna była jedna cu-
kiernia, gdzie było dużo słodyczy.

Karol Szegecs, kl. 8
Podczas przeglądu 
mody przechadza-
liśmy się po molo i 
skakaliśmy do wody. 
Kolega Adrian, jak 
skoczył, zaczął pod-
nosić nogi i wołać zdziwiony, że 
zapomniał butów do wody. To było 
bardzo śmieszne.

Konkurs literacki ma laureatów
Znamy zwycięzców X edycji Konkursu 
Literackiego im. Haliny Kowalczyk. Po-
przez konkurs przypominamy postać 
dziennikarki, redaktorki gazetek dla 
dzieci i młodzieży, a przede wszystkim 
nauczycielki. 
W tym roku uczniowie pisali prace na 
następujące tematy: kat. I (klasy 6.-7.) 
„Bo w przyjaźni jest siła”, kat. II (klasy 
8.-9.) „Są chwile, które w pamięci będą 
trwać wiecznie”, kat. III (szkoły ponad-
podstawowe) „W przeszłość przenoszą 
nas wspomnienia, w przyszłość ma-
rzenia”. 
Na konkursu napłynęło 49 prac z pol-
skich szkół na Zaolziu, najliczniej wzięli 
udział uczniowie klas 6.-7. Jury w skła-
dzie: Barbara Kubiczek, Otylia Toboła, 
Szymon Brandys i Alexandra Sembol 
oceniło prace, które były bardzo róż-
norodne, w większości napisane z po-

lotem, świadczące o dużej wrażliwości 
autorów. 
Oto wyniki: kat. I: 1. Filip Wesołowski 
(Sucha Górna), 2. Jakub Reli (Karwina), 3. 
Magdalena Mikula (Sucha G.), wyróżnie-
nie: Anna Jiravská (Sucha G.); kat. II: 1. 
Johana Baselides, 2. Henryk Filipek (obo-
je Jabłonków), 3. Doriana Duraj (Karwi-
na), wyróżnienie: Marek Droździk (Sucha 
G.); kat. III: 1. Piotr Rusz, 2. Edyta Kup-
czak (oboje Polskie Gimnazjum). Poezja: 
1. Eva Farna (Hawierzów-Błędowice).
Niechaj nagrody książkowe, ufundowane 
dzięki wsparciu fi nansowemu Funduszu 
Rozwoju Zaolzia, a także piękne dyplomy 
upiększone grafi ką pana Zbigniewa Ku-
beczki, brata pani Haliny Kowalczyk, sta-
ną się inspiracją twórczą na kolejne lata. 

Na podstawie bloga SP i Przedszkola 
z Polskim Językiem Nauczania 

w Lutyni Dolnej

SPROSTOWANIE: W piątkowym wydaniu „Głosika” w artykule pt. „Wpatrzony 
w gwiazdy” podaliśmy niepoprawne nazwisko nauczycielki fi zyki polskiej szkoły 
w Jabłonkowie. Poprawnie powinno być Jana Cienciała. Panią nauczycielkę oraz 
rozmówcę Gabriela Koky przepraszamy.  (dc)

Słoneczny festyn

W s o b o t ę 
po połu-
dniu w 
G r ó d k u 

odbył się festyn szkol-
ny. Bawiono się przy 
budynku polskiej pod-
stawówki. Słońce pra-
żyło niemiłosiernie, 
ale dzieci dały z sie-
bie wszystko. Przed-
szkolaki i uczniowie 
przedstawili zebra-
nym plejadę klasyków 
światowego fi lmu. Wi-
dzowie zobaczyli więc 
„Rocky’ego”, „Piratów 
z Karaibów”, „Auta”, 
„Zorro” (na zdjęciu) i 
inne ciekawe obrazy.

Festyn był tak-
że okazją do pożegnania się z 
uczniami klasy piątej, do której 
w tym roku dołączyło również 
dwóch chłopców z Ukrainy. 

– Moi drodzy, z tą grupką piąto-
klasistów będziemy się żegnać 
30 czerwca – mówiła Katarzyna 
Şafak, dyrektor szkoły. 

Więcej zdjęć zobaczycie na na-
szej stronie internetowej www.
glos.live. 

 (endy)

• Uczniowie górnosuskiej szkoły nad 
brzegiem Adriatyku. Fot. ARC szkoły

Rys. JAKUB MRÓZEK

KRESKĄ MALOWANE

ZDANIEM NACZELNEGO

Tomasz Wolff 
wolff @glos.live

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

Jeszcze gimnazjum nie zginęło? 
Na marginesie tekstu Kláry 
Ravendowej, stanowiącego pole-
mikę z wcześniejszą anonimową 
opinią „Uroczystość bez uroczy-
stości”, pozwolę sobie na kilka 
słów jako wieloletni, niepracujący 
już w zawodzie, nauczyciel gim-
nazjum.

Na wspomnianej imprezie (wrę-
czenie świadectw maturalnych) 
mnie nie było, nie znam szcze-
gółów, jednak końcówka tekstu 
opublikowanego przez uczennicę 
POLSKIEJ szkoły, o braku potrzeby 
odśpiewania polskiego hymnu na-

rodowego i jej argumentacji z tym 
związanej, zszokowała mnie i zwa-
liła z nóg. Tu po prostu brak jakich-
kolwiek słów…

Jeżeli w taki sposób myślą ab-
solwenci Polskiego Gimnazjum 
im. Juliusza Słowackiego, to jest to 
porażką nas wszystkich, uczestni-
czących w procesie kształtowania 
świadomości światopoglądowej 
młodych ludzi na Zaolziu. Samej 
tej szkoły również. 

Ponadto – co w kontekście takiej 
wypowiedzi mogą teraz powie-
dzieć rodzice wysyłający dziecko 

do placówki z polskim językiem 
nauczania? Co w takiej chwili my-
ślą absolwenci Polskiego Gimna-
zjum Realnego w Orłowej na Obro-
kach, którzy – wspominając swoje 
młode lata – odznaczają się nie tyl-
ko niezwykłym patriotyzmem, ale 
i wysoką kulturą słowa, polskiego 
słowa?

Pozostaje tylko mieć nadzieję, 
że był to jedynie tekst jednostki, z 
którą znakomita większość polskiej 
młodzieży na Zaolziu się nie utoż-
samia…

Lech Biernat

Wybrane komentarze z Facebooka
 � Aneta Biłko-Gazur
Głęboki ukłon dla Kláry, która odważnie i IMIENNIE wyraziła swoje zdanie. Uważam, że nasza zaolziańska społeczność 
właśnie takich ludzi potrzebuje! Jestem pełna podziwu i nadziei, że mamy przyszłość.

 � Beata Pulcer
Młodzi ludzie chcieli przedstawić program po naszemu, to tak zrobili. Dlaczego starsi absolwenci maja potrzebę oce-
niania młodych ludzi... Była to ich uroczystość i maja prawo ją zrobić wg siebie. A co dotyczy hymnu polskiego sama 
już nie pamiętam czy na naszej uroczystości zabrzmiał hymn polski... Ważniejsze jest dla mnie z czym odejdą ci młodzi 
ludzie z tej jedynej placówki polskiej na Zaolziu. Życzę im powodzenia!

 � Wanda Kluzová
Czuję się jak najbardziej Polką... i zawsze będę się tym chlubić. Jestem też Zaolzianką i też jestem z tego dumna. Parę 
lat pracowałam zagranicą, na Bliskim Wschodzie i cierpliwie tłumaczyłam, dlaczego mam polskie imię, ale czeski pasz-
port, to tak na marginesie. I zgadzam się z Klárą... Nie mam natomiast uczucie, że jej pogląd w sprawie hymnu jest pe-
dagogiczną porażką...

 � Beata Nowoková
Myślę, że tak wielka uroczystość powinna być pojęta jako część poważna, a potem spokojnie mniej poważna, i po pol-
sku. Niestety gwara dostaje się i do naszych polskich przedszkoli i podstawówek, dzieci słyszą ją z ust pedagogów... To 
smutne...

(pisownia oryginalna, wprowadziliśmy tylko polskie znaki)
 www.glos.live 
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Zdjęcia: NORBERT DĄBKOWSKI

Z REDAKCYJNEJ POCZTY

Beata Schönwald

Kiedy zaproponowałam ten wywiad, 
odpowiedziała mi pani bardzo poprawną 
polszczyzną. Gdzie nauczyła się pani 
polskiego, skoro uczęszczała pani do 
czeskich szkół? 
– To prawda, że chodziłam do czeskiej 
szkoły podstawowej, a potem do cze-
skiego gimnazjum, w domu jednak 
rozmawiamy gwarą. Poza tym będąc w 
szkole podstawowej w Trzyńcu-Sośnie, 
uczęszczałam na lekcje języka polskie-
go. Zdecydowanie łatwiej jest mi jednak 
pisać po czesku. Na to, żeby napisać coś 
po polsku, potrzebuję więcej czasu. Mu-
szę to później po sobie dokładnie prze-
czytać. Natomiast z rodziną i kolegami 
korespondujemy „po naszymu”.

W jakim języku pani myśli?
– U mnie różnie to bywa. Kiedy jestem 
za granicą, wówczas myślę nawet po 
angielsku, kiedy z kolei jestem dłużej w 
Pradze – to po czesku, a w domu wra-
cam do „po naszymu”.

W Pradze studiuje pani prawo, a w 
austriackim Innsbrucku zarządzanie 
biznesem. Jak pani daje radę kursować 
pomiędzy dwoma uniwersytetami?
– Business Administration w Innsbruc-
ku jest uczelnią on-line, którą robię 
wieczorowo. Duży nacisk kładziony jest 
więc na studiowanie we własnym zakre-
sie, podobnie zresztą jak na wydziale 
prawa, gdzie zajęcia odbywają się 2-3 dni 
tygodniowo. Oba kierunki co do przeka-
zywanych treści znakomicie się uzu-
pełniają i co najważniejsze, organizacja 
czasu, który chcę przeznaczyć na naukę, 
w dużym stopniu zależy ode mnie. Plu-
sem jest również to, że w Innsbrucku 
egzaminy odbywają się regularnie w cią-
gu całego roku, natomiast na prawie są 
klasyczne sesje egzaminacyjne na końcu 
semestru zimowego i letniego.

Studia prawnicze to jednak mimo 
wszystko opasłe tomy do opanowania…
– To prawda. Na prawie jest tak, że w 
trakcie semestru od studenta niewiele 
się wymaga. O tyle trudniej jest podczas 
sesji, kiedy rzeczywiście trzeba przeczy-
tać tysiące stron i wiele rzeczy wykuć 
na pamięć. W tym czasie po prostu się 
uczę i staram się nigdzie nie wychodzić. 
Ponieważ nie są to studia łatwe i chcę 
poświęcić im odpowiednią uwagę, po 
drugim roku, który właśnie udało mi 
się zaliczyć, postanowiłam wziąć rocz-
ny urlop. Uważam, że byłoby trudne do 
pogodzenia robienie licencjatu i równo-
czesne przygotowywanie się do konkur-
su Miss World, a potem udział w nim. 
Myślę, że o wiele rozsądniej jest rozłożyć 
te dwie rzeczy w czasie. Zwłaszcza że 
wiem, ile wysiłku kosztowało mnie zda-
nie tych wszystkich egzaminów.

Wiele dziewcząt być może interesuje, co 
należy zrobić, żeby zostać modelką. Jak 
to było w pani przypadku?
– U mnie był to kompletny przypadek. 
Pojechałam z tatą i siostrą na koncert do 
Wiednia i kiedy czekaliśmy przed wej-
ściem do hali, podeszły do mnie dwie 
pracownice agencji modelingowej, 
poszukujące nowych, ciekawych twa-
rzy. Miałam wówczas 13 lat i kiedy za-
proponowały mi współpracę, byłam w 

Miss nie może być egoistką
Miesiąc temu o Krystynie Pyszko było głośno. Kiedy zwyciężyła w konkursie Miss Czech Republic, zaczęto się 
zastanawiać, kim jest najpiękniejsza Czeszka z obco brzmiącym imieniem i nazwiskiem. Na wywiad dla „Głosu” 
chętnie wygospodarowała czas. Kiedy rozmawiałyśmy, siedziała w taksówce i jechała na lotnisko. Dwie godziny 
później była już w Paryżu.

szoku. Nigdy wcześniej nie myślałam o 
tym, by zostać modelką, a tu nagle taka 
oferta. Początkowo myślałam nawet, że 
to jakiś żart, ale później zadzwonili do 
nas z agencji i umówiliśmy się na spo-
tkanie w Bratysławie. Do dziś to moja 
macierzysta agencja. Na pierwszym 
spotkaniu od razu podpisaliśmy z tatą 
umowę i rozpoczęły się treningi. Wtedy 
miałam zaledwie 14 lat. Dlatego jestem 
bardzo wdzięczna moim rodzicom, że 
zawozili mnie tam, a potem czekali na 
mnie, by zawieźć mnie z powrotem do 
domu. Mam świadomość tego, ile kosz-
towało ich to czasu i energii, bo trenin-
gi odbywały się co tydzień przez ponad 
dwa miesiące. Kiedy się zakończyły, 
pojawiły się z kolei pierwsze kontrakty 
i znów trzeba było jeździć.

Rozumiem, że pozostawienie tak młodej 
dziewczyny „samopas” nie wchodziło w 
grę?
– No tak, ale niedługo po tym poje-
chałam już sama do Hiszpanii. To był 
prawdziwy egzamin dojrzałości i szkoła 
życia. Nagle sama musiałam zadbać o 
wszystkie swoje sprawy. Po prostu nie 
miałam innego wyjścia.

Jak szkoła patrzyła na tę pani modelin-
gową aktywność i opuszczone lekcje? 
– Początkowo nie było problemu, bo 
chodziło o pojedyncze dni. Kiedy jed-
nak zaczęłam wyjeżdżać na dłużej, było 
trochę gorzej. Szkoła nie przyznała mi 
co prawda indywidualnego toku nauki, 
tolerowała jednak większą absencję 
pod warunkiem, że będę wywiązywać 
się z wszystkich swoich obowiązków. 
W praktyce wyglądało to tak, że po po-
wrocie z wyjazdu od razu nadrabiałam 
wszystkie zaległe testy. Raz zdarzyło się 
nawet, że przez dwa miesiące byłam w 
Korei. Dużo pomogły mi wtedy kole-
żanki, które wysyłały mi swoje notatki, 
dzięki czemu mogłam się uczyć w mia-
rę na bieżąco.

Ile czasu poświęca pani obecnie na 
modeling i czy zwycięstwo w konkursie 
piękności sprawiło, że jest pani jeszcze 
bardziej zajęta? 
– Wiele zmieniło się już w momencie, 
kiedy zgłosiłam się na ten konkurs. Od 
razu przybyły mi nowe obowiązki, jak 
udział w regularnych zgrupowaniach. 
To był długi proces, który trwał od 
września do maja. Początkowo uczest-
niczyło w nim 2 tys. dziewcząt, a potem 
ich liczba stopniowo zmniejszała się do 
200, 50, 40, 30 i potem przez dość długi 
czas utrzymywała się na poziomie 20. 
W tym czasie musiałyśmy stawiać czo-
ła różnym wyzwaniom, dzięki czemu 
organizatorzy mogli lepiej nas poznać 
również pod względem osobowości, 
przekonać się, jakie mamy zdolności, 
m.in. komunikacyjne i językowe. W 
konkursie Miss World, który jest naj-
starszym tego rodzaju konkursem, jest 
bardzo ważne, by być osobą wyspor-
towaną, wszechstronnie uzdolnioną, 
która potrafi  mówić o współczesnych 
problemach świata, a także stara się ak-
tywnie je rozwiązywać. Najpiękniejsza 
kobieta świata nie może być egoistką 
zamkniętą w sobie, ale powinna też ro-
bić coś dla innych.

Uczestniczy pani w projekcie, który 
pomaga afrykańskim dzieciom zdobyć 

dobre wykształcenie. Proszę powiedzieć 
coś o nim. 
– Kiedy przed trzema laty poleciałam 
na zdjęcia do Tanzanii, spotkałam wo-
lontariuszy z Sonta Foundation, któ-
rzy akurat rozkręcali projekt na rzecz 
edukacji miejscowych dzieci. Zapro-
ponowali mi wolontariat i zgodziłam 
się zostać. Zawsze chciałam się prze-
konać, jak wygląda życie w Afryce, tak 
bardzo odmienne od naszego, luksu-
sowego. W projekt zaangażowałam się 
na stałe, choć obecnie nie działam już 
na miejscu, ale zdalnie koordynuję róż-
ne działania. Na chwilę obecną mamy 
setkę uczniów i budujemy nową szko-
łę. W Tanzanii bardzo ważne jest, żeby 
nauczyć dzieci języka angielskiego. Kto 
mówi po angielsku, ma szansę zatrud-
nienia się w branży turystycznej, a co 
za tym idzie znacznie wyższych zarob-
ków. Obecnie poszukujemy nowych 
wolontariuszy, którym oferujemy nie 
tylko pracę w szkole, ale także dajemy 
możliwość zwiedzenia tanzańskich 
osobliwości przyrody. 

Jedni twierdzą, że modeling to zabawa, 
inni, że ciężka praca. Co jest w nim naj-
trudniejszego?
– O modelingu krąży wiele fałszywych 
wyobrażeń. Każda modelka, która dużo 
podróżuje, potwierdzi, że to wcale nie 
jest łatwa praca. Najtrudniejsze jest to, 
że dziewczyna w bardzo mło-
dym wieku musi sama wy-
jechać za granicę, gdzie 
jest zdana tylko na 
samą siebie. Leci 
na drugi koniec 
świata, gdzie 
musi sprostać 
wielu wyma-
ganiom. To 
duże obciąże-
nie psychicz-
ne. Poza tym 
musi pogo-
dzić się z tym, 
że do bycia 
modelką nale-
ży również to, 
że na wielu 
c a s t i n g a c h 
z o s t a n i e 
odrzucona. 
Musi na-
uczyć się 
przetrwać 
o k r e s , 
k i e d y 
b ę d z i e 
m i a ł a 
n i e -
w i e l e 
propo-
zycji . 

Sama praca też jest wymagająca, bo 
dzień roboczy często rozpoczyna się 
wczesnym rankiem, a kończy dopiero 
późnym wieczorem. Modelka nie może 
jednak okazywać zmęczenia, chociaż 
bolą ją nogi po całym dniu spędzonym 
na wysokich obcasach. Musi być stale 
przyjazna i komunikatywna, gotowa 
wypełniać kolejne polecenia. Na pewno 
nie jest też łatwo opuścić swoje środowi-
sko rodzinne, kolegów, znajomych i w 
nowym miejscu rozpoczynać od nowa. 
Choć z drugiej strony muszę przyznać, 
że te wszystkie podróże, dzięki którym 
poznaję świat, ludzi i ich obyczaje, nie-
samowicie mnie fascynują.

Czy był w pani życiu moment, kiedy 
chciała pani zostawić to wszystko i wró-
cić do domu? 
– Takim momentem była moja pierw-
sza samodzielna modelingowa podróż 
do Hiszpani. Kiedy przyjechałam na 
miejsce, skierowano mnie do aparta-
mentu, gdzie były już inne modelki, 
bardziej ode mnie doświadczone. Ja 
miałam wtedy 16 lat, a one 21 i czułam 
się przy nich zupełnie niestosownie. 
W agencji otrzymałam cztery adresy, 
dokąd miałam się udać. Nikogo nie in-
teresowało, że nie znam miasta i że w 
życiu nie jechałam metrem. Ponieważ 
nie miałam w telefonie danych mobil-
nych, w kiosku kupiłam mapę, wyzna-

czyłam na niej trasę i na 
tej podstawie starałam 

się trafi ć pod wska-
zany adres. Były 

chwile, że chciało 
mi się płakać, ale 

przetrwałam to 
wszystko. 

Krystyna 
Pyszko
urodziła się 
w Trzyńcu, rodzi-
nę ma w Nawsiu. 
Uczęszczała do 
szkoły podstawo-
wej w Trzyńcu na 
Sośnie, a następ-
nie w tym samym 
mieście do sze-
ścioletniego gim-
nazjum. Po roku 
przerwy w eduka-
cji, który poświę-
ciła na modeling 
i związane z tym 
podróże po całym 
świecie, zgłosiła 
się na studia 
prawnicze. Obec-
nie skończyła 
drugi rok prawa 
na Uniwersytecie 
Karola w Pradze 
oraz drugi rok w 
szkole Business 
Administrati on 
w Insbrucku. W 
maju br. zdobyła 
tytuł Miss Czech 
Republic, nato-
miast w styczniu 
przyszłego roku 
będzie reprezen-
tować nasz kraj 
w konkursie Miss 
World. 
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odrzucona. 
Musi na-
uczyć się 
przetrwać 
o k r e s , 
k i e d y 
b ę d z i e 
m i a ł a 
n i e -
w i e l e 
propo-
zycji . 

czyłam na niej trasę i na 
tej podstawie starałam 

się trafi ć pod wska-
zany adres. Były 

chwile, że chciało 
mi się płakać, ale 

przetrwałam to 
wszystko. 

Wspomnień czar
W piątek 17 czerwca w Willi Löw-
-Beer w Brnie odbyła się kolejna 
udana impreza z  cyklu „Polskie 
Unesco”. Tym razem był to wieczór 
muzyczny z  występem harfi stki 
Amelii Tokarskiej, która podczas 
ekskluzywnego recitalu zagrała 
dziesięć utworów (link do wydarze-
nia: https://www.cultural-heritage.
cz/l/koncert-amelie-tokarske/). 
Jak zaznaczył dyrektor willi Vladi-
mír Březina, był to pierwszy kon-
cert solowy z harfą w roli głównej 
w tym przepięknym miejscu. Po 
koncercie, dzięki  uprzejmości pani 
Amelii, można było się dowiedzieć 
mnóstwo rzeczy na temat harfy, 
jej ciężaru, ceny, a nawet samemu 
spróbować gry na tym ciekawym 
instrumencie. 

W drugiej części wieczoru odby-
ła się pogadanka panów Juliana 
Golaka i Oty Nepilý’ego z uczestni-
kami wydarzenia. Pan Julian Golak 
jest wydawcą, dysydentem z ruchu 
Solidarności Polsko-Czesko-Sło-
wackiej, laureatem odznaczenia 
Gratias Agit, przyznawanego przez 
czeskie Ministerstwo Spraw Zagra-
nicznych za zasługi dla dyplomacji. 
Ota Nepilý jest z  kolei zamieszka-
łym w Brnie fotografem dysyden-
tów, który zaczął odwiedzać Polskę 
w latach 80. ubiegłego wieku. Jak 
mówił, do Polski jeździł w celu po-
szukiwania wolności, której wtedy 
w Czechosłowacji nie było, a nad 
Wisłą ją odnalazł. Wspominał na 
przykład sytuację, kiedy w cza-
sie odwiedzin w mieszkaniu Jac-

ka Balucha natknął się na książki 
Škvoreckiego czy Pavla Kohouta. 
Pomimo że policja przeprowadzała 
systematyczne rewizje i przeszu-
kania w tym mieszkaniu, Jacek 
Baluch jako bohemista miał pra-
wo posiadać te książki, natomiast 
w ówczesnej Czechosłowacji nie 
można było o tym nawet marzyć. 
Ota Nepilý wspominał także księ-
dza Andrzeja Szpaka, legendarne-
go „duszpasterza hipisów”, który 
od końca lat 70. ubiegłego wieku 
organizował pielgrzymki młodzie-
ży różnych dróg na Jasną Górę, w 
których uczestniczył. A że wśród 
członków Polonusa znajdują się 
osoby, które w latach 80., studiując 
na Uniwersytecie Gdańskim, też 
należały do tego środowiska, wy-

wiązała się ciekawa dyskusja pełna 
frapujących wspomnień, w której 
udział wzięli też historyk Roman 
Baron i polonista Roman Madecki.

Wystawa o polskich zabytkach 
Unesco, która zdobi ogród pięknej 
Willi Löw-Beer, potrwa do końca 
czerwca. Danuta Koné-Król

● Gościem brneńskiego Polonusa była harfi stka Amelia Tokarska. Fot. ARC

ARTUR GADOWSKI, WOKALISTA ZESPOŁU IRA, DLA »GŁOSU«:

Życie jest jedną wielką inspiracją
Ponad trzydzieści lat na scenie, platynowe płyty w karierze, rzesze wiernych fanów, a mimo wszystko wciąż można 
jeszcze przeżyć ten pierwszy raz… Polska formacja rockowa IRA po raz pierwszy w karierze zagrała w Czechach, 
a dokładnie w sobotę na Dolańskim Grómie w Karwinie zorganizowanym przez MK PZKO we Frysztacie. Po 
koncercie udało nam się porozmawiać z wokalistą i liderem grupy Arturem Gadowskim.

Janusz Bitt mar

To chyba wasz pierwszy w karierze 
koncert w Republice Czeskiej. Do-
brze mówię? 
– Tak, to prawda. Myślę, że był to 
udany koncert, przynajmniej tak 
nam się wydawało. 

Daliście czadu, nawet mniej rockowe 
utwory z waszego repertuaru za-
brzmiały mocniej w wersji koncerto-
wej. Mam wrażenie, że po powrocie 
do normalności z pandemicznej klatki 
koncerty to dla artystów właśnie 
taka świetna terapia. Bałeś się, że ten 
świat sprzed pandemii już nie wróci?

– Oczywiście, że się tego bałem. 
Obawiałem się, że ludzie nie będą 
chcieli przychodzić na koncerty, 
że strach przed zakażeniem bę-
dzie silniejszy od muzycznej pasji. 
Tymczasem widzę, że jest zupeł-
nie odwrotnie. I my, i publiczność 
jesteśmy spragnieni koncertów. To 
nas bardzo cieszy. Myślę, że powoli 
wracamy do tego stanu sprzed pan-
demii i to dla muzyki bardzo istot-
na wiadomość.

Możecie się posiłkować w miarę 
świeżym wydawnictwem – płytą 
„Jutro” wydaną w zeszłym roku. To 
chyba też wartość dodana podczas 
trasy koncertowej, bo można grać 

nowe kawałki, a nie tylko odgrze-
wać, jakkolwiek to zabrzmi, stare 
utwory, często znane przez fanów 
na pamięć…
– Jasne. Tamta płyta została czę-
ściowo stworzona w czasie pande-
mii i wydana w okresie panowania 
koronawirusa, więc były dziwne 
sytuacje z tym związane. Ale wła-
śnie fajnie jest, że teraz te nowe 
piosenki możemy grać na koncer-
tach. 

Świetną płytę, przynajmniej moim 
zdaniem, nagrał w tym roku legen-
darny brytyjski zespół Def Leppard. 
Zaskakująco świeżą, tryskającą 
pomysłami. Wspominam o tym 

nieprzypadkowo, bo myślę, że wy 
również nie chcecie stać w miejscu. 
Czy stąd to nowoczesne brzmienie 
na albumie „Jutro”?
– Słuchamy muzyki, tego, co się 
dzieje wokół nas. Nowych trendów 
na świecie, ale także u nas, w Pol-
sce. I wyciągamy z tego wnioski, 
które – mam nadzieję – przekładają 
się potem na efekty naszej pracy. Są 
rzeczy, które nam się podobają, któ-
re nas inspirują i w momencie, kie-
dy zaczynamy pracować nad swoim 
materiałem, to każdy z nas próbuje 
przemycić coś, co lubi, co słyszał 
ostatnio w radiu, co gdzieś tam mu 
się spodobało. Efektem fi nalnym 
jest potem nasz nowy materiał.

Co najbardziej inspiruje grupę IRA? 
Może piękne kobiety, których nie 
zabrakło zresztą na Dolańskim 
Grómie?
– Wszystko inspiruje. Życie jest jed-
ną wielką inspiracją.

Klasyczne pytanie na koniec: zdra-
dzisz najbliższe plany koncertowe? 
Albo może szykujecie już materiał 
na nową płytę?
– Koncertujemy. Jeździmy po całej 
Polsce w zasadzie bez wytchnienia. 
Jesteśmy cały czas w drodze i mam 
nadzieję, że tak pozostanie. Jeśli 
kochasz muzykę, to tak na dobrą 
sprawę ona wciąż jest źródłem ra-
dości. 

Był też… Lenny Kravitz
Zespół IRA pojawił się na scenie w Parku Boženy Němcowej punktualnie o godz. 
20.00. Prawie półtoragodzinny koncert był przekrojem 35-letniej twórczości. 
Zabrzmiały przeboje z przełomowej płyty w dyskografi i grupy – wydanego w 
1991 roku albumu „Mój dom”, ale nie zabrakło też takich klasyków, jak „Wiara”, 
„Ona” czy „Nie zatrzymam się”. Po piątym utworze Artur Gadowski dał przez 
chwilę pograć wyłącznie swoim towarzyszom broni. Instrumentalny kawałek, 
utrzymany w hard rockowej stylistyce, był prawdziwą ucztą dla fanów pod sce-
ną. Jak podkreślił wokalista w rozmowie z naszą gazetą, inspiracje muzycy czer-
pią z różnych stylów, ale rock to dla nich podstawa. Zaskoczeniem na koncerto-
wej liście utworów była przeróbka przeboju Lenny’ego Kravitza, „Are You Gonna 
Go My Way” zaśpiewana przez gitarzystę Piotra Koncę. W tej znanej piosence 
muzycy zresztą zamienili się rolami. Gitarzysta Sebasti an Piekarek zagrał na 
perkusji, a perkusista Wojciech Owczarek tańczył z tamburynem i śpiewał w 
chórkach.
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Michoł

NA POSIÓNKU PISANE /63/

Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

Koń, jak jest,  
każdy widzi 

„Koń, jaki jest, każdy widzi” – 
przekonywał w XVIII wieku 
ksiądz Benedykt Chmie-
lowski. Jakież to – z jednej 

strony – stwierdzenie oczywiste. A przecież 
– z drugiej strony – to jednak bardzo naiwne 
przekonanie, że świadectwo zmysłów jest 
nie do podważenia. No cóż... Skądinąd nie 
wiem, co widzieli dwa tysiące lat temu rzym-
scy senatorowie, kiedy cesarz Kaligula uparł 
się uczynić swego konia jednym z nich. Wi-
dzieli w czworonogu kolegę senatora, czy 
jednak tylko konia szalonego władcy? Ja 
sam w dzieciństwie widziałem „konia, który 
mówił”. W latach sześćdziesiątych wyświe-
tlano serial amerykański pod takim właśnie 
tytułem – to tak dla uspokojenia tych, któ-
rzy zbyt pochopnie pomyśleli nie najlepiej o 
moich dziecięcych (tele)wizjach.

W postrzeganiu tego, jaki jest koń, wyróż-
niłbym dwie szkoły. Jedna – prostoduszna, 
na tylko nieco inny sposób niż Benedykta 
Chmielowskiego. I druga – która pozwala 
zobaczyć konia takim jakim jest, choć mało 
kto umie to dostrzec. Przedstawicielem 
pierwszej ze szkół jest Samuel Pickwick, 
drugiej Aleksander Wielki.

II
Zacznijmy od bohatera powieści Charlesa 
Dickensa „Klub Pickwicka”, czyli Samuela 
Pickwicka. To – jak podsumowuje go Wikipe-
dia – starszy, poczciwy, zażywny jegomość, 
kawaler, miłośnik dobrej kuchni i  trunków, 
jowialny i  naiwny, ale szczery i  serdeczny 
przyjaciel, z  upodobaniem prowadzi nauko-
we badania nad życiem żab. Wraz ze swoimi 
przyjaciółmi Augustem Snodgrassem, Tra-
cy’m Tupmanem i Natanielem Winklem two-
rzą klub. Ma zacięcie badacza, jest bacznym 
obserwatorem otaczającej go rzeczywistości. 
Z  powagą prowadzi notatki dotyczące spraw 
najbardziej prozaicznych, jest jednak przeko-
nany, że rejestruje rzeczy wielkiej wagi. 

Otóż już na pierwszych stronach powieści 
Pickwicka zaciekawił dorożkarski koń. 

„– Ile lat, mój przyjacielu, ma ten koń? – za-
pytał pan Pickwick (...)

– Czterdzieści dwa – odrzekł woźnica, spoj-
rzawszy bokiem na pana Pickwicka. 

– Co? – zawołał znakomity człowiek, sięga-
jąc ręką po notatnik.

Woźnica powtórzył mu swe twierdzenie, 
pan Pickwick uważnie spojrzał mu w oczy, ale 
nie dostrzegł w ich wyrazie żadnego wahania 
i bezzwłocznie fakt zanotował. 

– I jak długo bywa w zaprzęgu? – pytał dalej 
pan Pickwick, zawsze starający się o zbieranie 
pożytecznych wiadomości. 

– Dwa albo trzy tygodnie. 
– Dwa albo trzy tygodnie w zaprzęgu! – za-

wołał filozof, pełen zdumienia i znowu wycią-
gnął notatnik. 

– Stajnie – dodał obojętnie woźnica – znaj-
dują się w Pentonwill, ale on tam rzadko staje, 
z powodu osłabienia. 

– Z powodu osłabienia? – powtórzył Pic-
kwick ze zdumieniem.

– Tak, pada, jak się go tylko wyprzęże z do-
rożki, a przeciwnie, gdy jest zaprzężony jak 
należy i lejce trzyma się krótko, to nawet się 
nie potknie. Mamy przy tym parę znakomi-
tych kół, tak że byle koń ruszył, już się toczą 
za nim; musi biec, nie może się oprzeć!

Pan Pickwick zapisał każdy wyraz tego opo-
wiadania, by udzielić klubowi wiadomości o 
tym szczególnym dowodzie żywotności koni 
w okolicznościach najmniej przyjaznych”. 

Jak widać (sic!) pan Pickwick widział 

konia takim, w jaki mu go – sprowadzając 
charakterystykę wierzchowca do absurdu 
– opowiedział wściekły na Pickwicka doroż-
karz. 

II
I szkoła druga. Ilustrowana tu przez przy-
padek konia Aleksandra Wielkiego. Jego 
wierzchowiec, Bucefał – brał udział we 
wszystkich kampaniach władcy w Europie 
i Azji. Został przez Aleksandra ujeżdżony, 
gdy miał 12 lat. Konie rasy arabskiej żyją 
ponad dwadzieścia lat. Bucefał mógł więc 
pożyć i 28 lat. Ale czy był zdolny nosić na 
grzbiecie jeźdźca? Można w tej kwestii ży-
wić dość poważne wątpliwości – przynaj-
mniej takie, jak Ben Lawson, Equine Me-
chanics, który przedstawił je w filmie „The 
Real Alexander the Great”. Ważniejszy był 
jednak dla niego inny aspekt historii Bu-
cefała. Oto słynny hodowca koni z Tesalii 
chciał sprzedać królowi Filipowi (ojcu Alek-
sandra) wspaniałego ogiera. Ludziom Filipa 
nie udało się jednak dosiąść oferowanego 
władcy konia. Młodziutki Aleksander wy-
kpił ich wysiłki. Aby nauczyć go szacunku 
dla starszych Filip nakazał mu spróbować 
samemu tej sztuki. Aleksander podszedł 
do ogiera i obrócił go w kierunku słońca. 
Zauważył bowiem, że koń boi się własnego 
cienia. Uspokajając wierzchowca, zaczekał 
na właściwy moment i wskoczył na jego 
grzbiet. Dlaczego opowiastka ta może zo-
stać uznana za istotną dla opisu charakteru 
Aleksandra Wielkiego? Otóż wynika z niej, 
że Aleksander dostrzegł coś, czego nikt inny 
nie zauważył. 

Władcy i konie... to oczywiście wielki te-
mat, nie do wyczerpania w krótkim z natury 
felietonie. Ot, na przykład – co do spostrze-
gawczości tytułowego bohatera dramatu 
Williama Szekspira „Król Ryszard III” – nie 
można mieć wątpliwości. Kiedy w zgiełku 
bitwy krzyczał „Konia! Konia! Królestwo za 
konia!” – to i widział pożądanego przez sie-
bie konia takim, jakim ten był rzeczywiście 
– to znaczy jedyną szansę ucieczki i – jed-
nocześnie – rozumiał, że jego wartość zmie-
nia się wraz z okolicznościami, w których 
wymienia się go albo na brzęczącą monetę, 
albo na całe królestwo. Bo przecież bez eks-
presowo dostarczonego konia nie miałoby 
ono, tj. królestwo, dla Ryszarda III (czy wów-
czas raczej jego trupa) i tak najmniejszego 
znaczenia.

 III 
W chińskiej księdze o sztuce wojennej za-
notowano taki oto przypadek. Oto pewien 
Wielki Wódz wydał surowy zakaz deptania 
rosnących zbóż. Jak na ironię niedługo po-
tem jego własny koń stratował zboże. Skazał 
więc Wielki Wódz siebie samego na ścię-
cie. Chciał w ten sposób zademonstrować, 
że prawo wojenne i dyscyplina obowiązują 
wszystkich bez wyjątku. Także jego. Kiedy 
jednak oficerowie błagali go z płaczem, by 
pozostał wśród żywych, uległ im i zamienił 
sobie karę na… ogolenie głowy.

Zatem – „pochwała niekonsekwencji”? A 
jakże! Zresztą – konsekwencja w polityce!? 
Konsekwencje wobec polityków?! Koń (w 
zbożu) by się uśmiał! 

Ponoć łaska pańska na pstrym koniu jeź-
dzi. Co ma oznaczać, że łaska jest kapryśna. 
Jest łaska, a już za chwilę jej nie ma. Konia z 
rzędem temu – kto umie bezbłędnie przewi-
dywać, kiedy pstry koń wierzgnie i po pań-
skiej łasce nie pozostanie ni śladu.  

Miyndzy płotami

Przidołech do kroku, Czorno z  Jed-
nym Rogym też, a za nióm sie gynsi-
go ukłodajóm dalsze i dalsze owce. 
Chodnik sie zwónżył i na ceście 

za świyżóm trowóm trzeba sie przecisnóć 
miyndzy dwiyma płotami. Kiyrdel sie roz-
cióngnył w dłógigo gada. Jakosi tu przibywo 
tych nowych chałp i przibywo tych płotów 
kole nich. Bagruje sie łónki i asfaltuje na nich 
cesty przijazdowe ku nowym osiedlóm ludz-
kim, a z drugij stróny zagradzane sóm wygó-
ny i chodniczki, kierymi sie kiejsi chodzywa-
ło po chruści do lasa, po wode do potoka czy 
baji oto z owcami na posiónki.

•••
Latosij wiosny żech dość tak pojeździł po 
sałaszach aji na Orawie, Podhalu czy Spi-
szu. I widać fest sie stawio terez wszyndzi. 
Nowe chałpy i nowe płoty coroz wyżyj sie 
wgryzajóm do górskich łónk i posiónków. 
Na przisiółkach, kaj jeszcze oto przed pore 
rokami stoły dwie czy trzi stare drzewió-
neczki, teraz sie rozpinajóm całe osiedla. 
Bacza na Barankowej Hali w Zawoi, skiyl je 
przeszumny widok na Babióm Góre, upasie 
tam teraz połówke owiec co kiejsi. Już aji w 
Białej Wodzie na bywałej Rusi Szlachtow-
skij sie teraz stawio o 106. A przi tym aż 
by sie pytało zachować tam jyny tych pore 
zbyłych rusnockich chyż jako skanzyn. 
Zamiast tego jakisi narwany dywyloper 
zastawił tam całóm ubocz drzewiannymi 
chałpami w zdobnym zakopiańskim stylu 
z  szumnych szyrokich płazów na wyso-
kich kymiynnych podmurówkach. Jyny 
że wszycki ty chałpy sóm jednakowusiń-
ki i naciyśniynte ciasno jedna na drugóm. 
Wierzić sie nie chce, że przez to aż tak idzie 
zeszpecić tradycyjnym architekture, zgwoł-
cić i zepsuć przeszumne widoki krajobrazo-

we, a przi tym tela budulca minyć i jeszcze 
owcóm ceste z posiónka ku wodzie płotami 
zagrodzić. I po co? 

•••
Roku 1874 se niejaki Joseph Farwell Glid-
den z  ameryckigo llinois niechoł patanto-
wać swój wynalazek, kiery z  niego niesko-
rzij zrobił jednego z nejwiynkszych bogoczy 
tych czasów. Wynalyzkym tym był kolczasty 
drót – „diobelski porwóz”, kiery zeszyrowoł, 
rozparcelowoł i zniewolił do dych czasów 
swobodne i dziki prerie, stepy czy pampy, 
kiery nieskorzij uwiynził wolnych i szczyn-
śliwych kiejsi ludzi do okopów piyrszej i kón-
cyntraków drugij wojny światowej. Z kolczy-
stach drótów se ludzie usztrykowali płoty, 
kiere odzieliły człowieka od człowieka, zwiy-
rze od zwiyrzyncia. Kolczastymi drótami 
ludzie wyznaczyli ty swoje dlo ponikierych 
wiecznie za ciasne „sfery wpływów”. Z  kol-
czasteho drótu ludzie uplytli ciyrniowóm 
koróne dlo tej naszej planety.

Kiejsi u nas miyndzy chałpami płotów nie 
było. Ludzie sie boli, że im wilki owce por-
wióm, tóż postawili koszor. Boli sie, że za-
jónce, sarny i jelynie im kapuste zeżeróm, 
tóż obegnali płotym zogrode. Dzisio ludzie, 
choć kapusty nie sadzóm, kole chałp stawia-
jóm aji dwumetrowe betónowe płoty. Czego 
sie bojóm?

•••
Wychodzómy na szyrszóm leśnóm ceste. 
Haltujym owce na przodku, coby ty zadni 
miały czas do nas dołónczyć. Widać po nich, 
że po kupie w zwortym kiyrdlu sie zaroz le-
pij czujóm. Jakosi sie jeszcze miyndzy tymi 
płotami z  owcami przeciskómy. Jak dłógo 
jeszcze? 

Krzysztof Łęcki

pre-teksty i kon-teksty /220/Czytelniczy konkurs
Chociaż za parę dni rozpoczynają się wakacje i macie wiele ciekawszych spraw na głowie, dajcie się zaprosić do 
tradycyjnego konkursu czytelniczego. Poniżej przedstawione zostały książki konkursowe uszeregowane według 
kategorii. Waszym zadaniem jest tylko odnalezienie swej kategorii na podstawie klasy, w której będziecie się 
uczyć po wakacjach i wybrać jedną lekturę, którą należy przeczytać. To na razie wszystko. Co dalej, dowiecie się 
z pierwszego powakacyjnego numeru „Jutrzenki” albo „Ogniwa”. Prawda, że łatwe?

L E K T U RY 
KO N K U R S OW E
Kategoria I 1.-2. klasa
Paulina Płatkowska,  
»O pszczole, która 
myślała, że to źle być 
pszczołą«
Pszczoła Stefania wylatuje kil-
kanaście razy dziennie z ula, by 
w pocie czoła zbierać kwiatowy 
pyłek. Zmęczona, nie do końca 
jest zadowolona ze swej pracy, ale 
królowa matka wyjaśnia jej, jak 
ważną rolę w ulu pełni. Autorka 
bardzo pięknie i kolorowo opisuje 
życie na łące, co podkreślają cud-
ne ilustracje Oli Krzanowskiej.

Kategoria II 3.-5. klasa
Grzegorz Kasdepke, 
»Koronkowa robota«
Dla rodzeństwa Staszka i Róży 
wakacje w małej wiosce Konia-
ków w Beskidach to same nudy. 
Postanawiają więc napisać kry-
minał oparty na faktach. Los im 
sprzyja, bo zauważają podejrza-
nie zachowujących się motocy-
klistów, którzy planują kradzież 
dzieła koniakowskich koroncza-
rek. Mrożąca krew w żyłach hi-
storia, a młodociani detektywi 
operować będą niecodzienną 
bronią.

Katarzyna Wasilkowska, 
»Już, już!«
Autorka opisuje świat dziewięcio-
latki, a właściwie dwa światy: w 
jednym, tym prawdziwym, idzie 
jej dobrze w szkole, ma kochającą 
rodzinę, psa i zainteresowania pla-
styczne; w drugim, który otworzył 
się przed nią przez jedno kliknięcie 
i rejestrację w „Kryształowym zam-
ku”, jest królową i tworzy własny 
świat z własnymi regułami. Nikt 
nie zauważył zmiany zachowania 
Luli, ani tego, że grze poświęca 
każdą wolną chwilę, stąd tytułowe 
„już, już!”. Można czytać z rodzica-
mi.

Katarzyna Ryrych, 
»Wojna w Kuropatkach«
Siostry Mela i Ada spędzają w małej 
wiosce Kuropatki wakacje. Bardzo 
podobają im się lasy pełne jagód i 
grzybów, jeziorko z Portem Pira-
tów. Tego roku coś się zmieniło, 
do lasu nie wolno wchodzić, wyją 
syreny. Wszystko dlatego, że w Ku-
ropatkach trwa wojna, choć nikt 
o  niej nie wie. Siostry odkrywają 
prawdę dzięki sąsiadowi Frankowi 
i angażują się w pomoc imigrantom 
na tyle, na ile mogą. 

Kategoria III 6.-9. klasa

Roksana Jędrzejewska-
Wróbel, »Stan splątania«
Maria, Lena i Miłosz chodzą do 
jednej klasy i mieszkają na jed-

nym osiedlu, ale tak naprawdę 
się nie znają. Połączy ich wolon-
tariat w domu spokojnej starości, 
co miało im dodać kilka potrzeb-
nych punktów w wyścigu po lep-
szą lokatę na końcu ósmej klasy. 
Nie spodziewali się, że kontakt 
z  pensjonariuszami zmieni nie 
tylko ich samych, ale też ich ro-
dziców, a seniorzy za ich pośred-
nictwem zrealizują swe marze-
nia. 

Małgorzata Strękowska-
Zaremba, »Śledztwo 
inspektora Mątwy«
Czytelnicy dzielący się swoimi 
wrażeniami z lektur na stronie 
www.lubimyczytac.pl chwalą 
pisarkę za pomysł przybliżenia 
Warszawy młodym czytelnikom 

w niespotykany dotąd sposób. Za 
pośrednictwem Lenki i Szymka 
będziecie tropić znikające z co-
kołów pomniki, zawracać ulice, 
poznawać historię miasta, roz-
wiązywać zagadki, a wszystko to 
będzie was trzymać w  napięciu 
do ostatniej kartki. 

Zuzanna Orlińska,  
»Król myszy«
W propozycjach lektur konkur-
sowych nie może zabraknąć te-
matu historycznego. Tym razem 
czytelnik przeniesie się do okre-
su wojen napoleońskich. Spotka 
tu króla Ludwika XVIII, artystów 
i wynalazców, ale też zwykłych 
ludzi, mieszkańców Warszawy. 
Przewodnikiem będzie Marcin, 
dwunastolatek, za pośrednic-
twem którego znajdziecie się w 

samym środku intrygi szpiegow-
skiej. 

Joanna Wachowiak, 
»Projekt Bitoven«
Autorka podjęła ciekawy temat 
dotyczący osób głuchych i niedo-
słyszących oraz ich połączenie ze 
światem zdrowych. Podczas re-
alizacji szkolnego projektu musi 
dojść do współpracy między 
Mateuszem oraz Dawidem. Nie 
byłoby w tym nic dziwnego, gdy-
by chłopcy nie byli kompletnie 
różni pod względem charakteru: 
Mateusz, spokojny wielbiciel mu-
zyki klasycznej, przystojny Dawid 
jest wyznawcą hip-hopu. Dzięki 
projektowi nie tylko Dawid zro-
zumie, że osoby głuche też mogą 
„słyszeć” muzykę. 
 

Literacka nagroda Nike 2022 
– znamy nominowanych

Różnorodność i otwar-
tość na nowe formy li-
terackie – te cechy cha-
rakteryzują autorów 20 

pozycji książkowych nominowa-
nych do tegorocznej literackiej 
nagrody Nike. W 26. edycji wśród 
nominowanych pojawiają się pi-
sarze, poeci, eseiści, a także kry-
tycy literaccy i nierzadko również 
laureaci Nagrody Nobla. 

Nominowanych zostało osiem 
powieści, trzy tomy esejów, czte-
ry tomy poetyckie, trzy repor-

taże i dwie biografie. Nagroda 
Literacka Nike przyznawana jest 
od  1997  r. za  najlepszą książkę 
roku poprzedniego. W konkursie 
mogą brać udział tytuły repre-
zentujące wszystkie gatunki lite-
rackie. W tym gronie znajdują się 
m.in. laureat Nike – Andrzej Sta-
siuk oraz nominowana wcześniej 
Magdalena Grzebłkowska. 

Nie  zabrakło też debiutantów. 
Jak informują organizatorzy w 
komunikacie prasowym, szcze-
gólnie warto zwrócić uwagę 

na  nominowane „Chamstwo” 
Kacpra Pobłockiego – polskiego 
antropologa, społecznika i  dok-
tora habilitowanego nauk huma-
nistycznych. „Chamstwo” to  hi-
storia niewolnictwa w  wydaniu 
polskich chłopów i chłopek. Dzię-
ki dokładnemu przyjrzeniu się 
tej  przemilczanej historii pozna-
my strategię przetrwania w  sys-
temie pańszczyzny. „Pobłocki 
w  błyskotliwym i  erudycyjnym 
»Chamstwie« rzuca nowe świa-
tło na zmitologizowaną opowieść 

o  czasach 
R z e c z -
p o s p o l i -
tej szla-
checkiej. 
Nie  boi się stawiać trudnych 
pytań dotyczących chłopskiego 
niewolnictwa, obrazowo ukazuje 
krwawą przemoc panów i odważ-
nie kreśli historię polskiego pa-
triarchatu, dowodząc, że  w  tym 
splocie klasowych podziałów, 
okrucieństwa i  wyzysku zaklęta 
jest nasza „ojczyzna pańszczy-

zna” – czytamy na  stronie wy-
dawnictwa Czarne.

Na początku września pozna-
my finałową siódemkę. Laureata 
jurorzy wyłonią w dniu wręczenia 
nagrody, w pierwszą niedzielę paź-
dziernika. Zwycięzca otrzymuje 
100 tys. zł i statuetkę projektu Gu-
stawa Zemły”.  (jb, PAP)
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Weronika Nowakowska, 
polska biathlonistka w oczekiwaniu na igrzyska w Pjongczangu

W I E Ś C I  P O L O N I J N E

Zdjęcia: ARC

S P O R T 
Zakochaj się w Polsce.  
Kraśnik   
Piątek 24 czerwca, godz. 16.00 

PIĄTEK 24 CZERWCA 

6.00 Polonia 24 6.30 Zakochaj się w 
Polsce. Dukla 7.00 Wojciech Cejrow-
ski - boso przez świat. Anakonda 7.30 
Pytanie na śniadanie 10.35 Panorama 
10.45 Pytanie na śniadanie 11.10 Au-
stralia Express 11.30 Na sygnale. Dobra 
robota (s.) 12.00 Wiadomości 12.15 Za 
marzenia (s.) 14.00 Szansa na sukces. 
Opole 2022. Andrzej Korzyński 15.00 
Wiadomości 15.20 Bajki naszych rodzi-
ców. Wielka podróż Bolka i Lolka 15.40 
Bajki naszych rodziców. Wyprawa 
profesora Gąbki 16.00 Zakochaj się w 
Polsce. Kraśnik (mag.) 16.30 Na sygna-
le. Dobra robota (s.) 17.00 Teleexpress 
17.20 Lekkie kino letnie. Czarne chmu-
ry (s.) 18.15 W rytmie disco. VOX (mag.) 
18.30 Informacje kulturalne 18.50 
Przystanek Ameryka 19.10 Olá Polônia 
19.30 Wiadomości, sport, pogoda 20.15 
Ratownicy (s.) 21.10 Program rozryw-
kowy 22.05 Polonia 24 22.35 Dziew-
czyny ze Lwowa 2 (s.). 

SOBOTA 25 CZERWCA 

6.00 Polonia 24 6.30 Co dalej? 6.55 
Prasa donosi. Wojna polsko-bolszewic-
ka 7.05 Giganci historii. Unie polsko-
-litewskie 7.55 Pytanie na śniadanie 
10.05 Kino retro. Jadzia 11.35 Program 
rozrywkowy 12.05 Księga Ksiąg. Cuda 
Jezusa 12.30 Szaleństwo Majki Skow-
ron. Kłusownik (s.) 13.05 Ratownicy (s.) 
13.55 Festiwal Muzyki Tanecznej - Kiel-
ce 2019 16.00 Przystanek slow food 3. 
Folwark Kamyk Bartelaków 16.30 Kuli-
narne wędrówki z Jolą Kleser 17.00 Te-
leexpress 17.20 Za marzenia (s.) 18.10 
Szansa na sukces. Opole 2022. Shakin’ 
Dudi 19.10 Kabaretowe Naj. Legenda 
kabaretu - Kasia Pakosińska 19.30 Wia-
domości, sport, pogoda 20.20 Drogi 
wolności (s.) 21.25 Na kłopoty... Bednar-
ski. Złote runo (s.) 23.30 Gwiazdozbiór 
TVP Rozrywka. Szymon Wydra. 

NIEDZIELA 26 CZERWCA 

6.00 Hity wszech czasów 6.55 Kariera 
Nikodema Dyzmy (s.) 7.55 Pytanie na 
śniadanie 11.50 Między ziemią a nie-
bem 12.00 Anioł Pański 12.15 Między 
ziemią a niebem 12.50 Słowo na nie-
dzielę 13.00 Transmisja mszy świętej 
z parafii Narodzenia Najświętszej Ma-
ryi Panny w Gietrzwałdzie 14.15 Ka-
riera Nikodema Dyzmy (s.) 15.10 Fajna 
Polska. Aktywne Podkarpacie 16.00 
Słownik polsko@polski 16.30 Pola-
cy to wiedzą! (teleturniej) 17.00 Te-
leexpress 17.20 Za marzenia (s.) 18.15 
Kabaret. Super Show Dwójki (pr. rozr.) 
19.10 Lajk! (mag.) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Osiecka (s.) 21.15 
Europejski Stadion Kultury - Rzeszów 
2022 23.00 Program rozrywkowy 
23.25 Słownik polsko@polski. 

PONIEDZIAŁEK 27 CZERWCA 

6.00 Polacy to wiedzą! 6.30 Tyle lat 
6.50 Rok 1982. Kalendarium 7.00 Sma-
ki świata - pośród mórz 7.30 Pytanie 
na śniadanie 7.50 Pogoda Flesz 7.55 
Pytanie na śniadanie 10.35 Panorama 
10.45 Pytanie na śniadanie 11.10 Przy-
stanek Ameryka 11.30 Barwy szczęścia 
(s.) 12.00 Wiadomości 12.15 Drogi wol-
ności. Dziewczynka z zapałkami (s.) 
13.10 Osiecka (s.) 14.05 Życie lasu. Ptaki 

15.00 Wiadomości 15.20 Figu Migu 
na planecie Czochras 15.40 Wieczór 
z Wiadomirkiem. Królowa Wiktoria 
15.50 Ale talent. Kolorowe bransoletki 
z drucika 16.00 Leśniczówka (s.) 16.30 
Barwy szczęścia (s.) 17.00 Teleexpress 
17.20 Lekkie kino letnie. Czarne chmu-
ry 18.10 W rytmie disco. Kamil Bedna-
rek 18.30 Informacje kulturalne 18.55 
INFO V4+ 19.20 Polacy światu 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Czas 
honoru 4 (s.) 22.05 Polonia 24 22.35 
Fajna Polska. Aktywne Podkarpacie 
23.30 Leśniczówka (s.). 

WTOREK 28 CZERWCA 

6.00 Polonia 24 6.30 Pożyteczni.pl 
7.00 Okrasa łamie przepisy. Szybki 
grill 7.30 Pytanie na śniadanie 10.35 
Panorama 10.45 Pytanie na śniadanie 
11.10 INFO V4+ 11.30 Barwy szczę-
ścia (s.) 12.00 Wiadomości 12.15 Czas 
honoru 4 (s.) 14.05 Giganci historii. 
Major Henryk Dobrzański 15.00 
Wiadomości 15.15 Przystanek Histo-
ria. Wolne Związki Zawodowe - pre-
kursor Solidarności 15.35 Przyjaciele 
Misia i Margolci. Palcem po globusie 
16.00 Leśniczówka (s.) 16.30 Barwy 
szczęścia (s.) 17.00 Teleexpress 17.20 
Lekkie kino letnie. Czarne chmury. 
Intryga 18.15 W rytmie disco. Marysia 
Sadowska 18.30 Informacje kultural-
ne 18.50 Nad Niemnem (mag.) 19.10 
Studio Lwów 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Ojciec Mateusz 
9 (s.) 22.05 Polonia 24 22.35 Między-
narodowy Festiwal Zespołów Cygań-
skich Romane Dyvesa - Gorzów Wiel-
kopolski 2022 23.30 Leśniczówka (s). 

ŚRODA 29 CZERWCA 

6.00 Polonia 24 6.30 Australia Express 
6.45 Lato, muzyka, zabawa. Wakacyjna 
trasa Dwójki - 2021 7.00 Qulszoł - kuli-
narne potyczki 7.30 Pytanie na śnia-
danie 10.40 Panorama 10.45 Pytanie 
na śniadanie 11.10 Studio Lwów 11.30 
Barwy szczęścia (s.) 12.00 Wiadomo-
ści 12.15 Ojciec Mateusz 9 (s.) 13.55 
Pierwsza Dama 15.00 Wiadomości 
15.20 Animowanki. Rodzina Treflików 
15.40 Nela Mała Reporterka. Małpy - 
trąby, czyli nosacze 16.00 Leśniczów-
ka (s.) 16.30 Barwy szczęścia (s.) 17.00 
Teleexpress 17.20 Lekkie kino letnie. 
Czarne chmury 18.15 W rytmie disco. 
Justyna Steczkowska 18.30 Informa-
cje kulturalne 18.50 Kierunek Zachód 
19.10 Magazyn z Wysp 19.30 Wiado-
mości, sport, pogoda 20.20 Miłość 
nad rozlewiskiem (s.) 22.05 Polonia 
24 22.35 Międzynarodowy Festiwal 
Zespołów Cygańskich Romane Dyve-
sa - Gorzów Wielkopolski 2022 23.30 
Leśniczówka (s.) 0.00 Midnight News. 

CZWARTEK 30 CZERWCA 

6.00 Polonia 24 6.30 Słownik pol-
sko@polski 7.00 Zrób to ze smakiem 
7.30 Pytanie na śniadanie 10.35 Pa-
norama 10.45 Pytanie na śniadanie 
11.10 Nad Niemnem 11.30 Barwy 
szczęścia (s.) 12.00 Wiadomości 12.15 
Miłość nad rozlewiskiem (s.) 14.00 
Warchoły 15.00 Wiadomości 15.20 
Bajki naszych rodziców. Reksio 16.00 
Leśniczówka (s.) 16.30 Barwy szczę-
ścia (s.) 17.00 Teleexpress 17.20 Lek-
kie kino letnie. Czarne chmury 18.15 
W rytmie disco. Rafał Brzozowski 
18.30 Informacje kulturalne 18.50 
Wilnoteka 19.10 W obiektywie Polo-
nii. Wschód 19.30 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.10 Ekstradycja 3 (s.) 22.05 
Polonia 24 22.35 Kabaret. Super 
Show Dwójki 23.30 Leśniczówka (s.). 

Komputery dla dzieci z Ukrainy

Obecny rok szkolny dla 
dzieci z Ukrainy miał 
być podobny do po-
przednich, ale wszystko 

zmieniła rosyjska inwazja. Tysiące 
rodzin z dziećmi ewakuowały się do 
Polski, tracąc możliwość kontynu-
owania nauki w swoich szkołach.

Polska widząc ten problem wy-
szła naprzeciw oczekiwaniom i 
rozpoczęła zbiórkę sprzętu kom-
puterowego dla dzieci z Ukrainy, 
aby mogły kontynuować naukę na 
lekcjach online.

Dzieci z Centrum Rozwoju i Part-
nerstwa Polonia z Winnicy wraz 
z dziećmi z Sambora i Żytomierza 
otrzymały komputery dzięki pro-
gramowi #SzkołaDlaWas! 

„Kurier Galicyjski”/UKRAINA

Podziemie łączy
Współpraca polsko-litewska jest możliwa nawet w najbardziej dramatycznych 
okolicznościach – mówiła ambasador Polski na Litwie, Urszula Doroszewska,  
na otwarciu wystawy „Podziemie łączy/Pogrindis jungia”.

O
twarcie odbyło 
się w miniony 
piątek w Mu-
zeum w Tusku-
lanach. Wy-
stawę będzie 
można oglądać 

do 2 października. Szefowa polskiej 
placówki dyplomatycznej podkre-
śliła, że w obliczu rosyjskiej agre-
sji w Ukrainie wystawa jest bardzo 
aktualna. – Teraz Polskę i Litwę łą-
czy NATO, najpotężniejszy sojusz 
obronny. Mamy naprawdę poważ-
ne zasoby militarne. Mamy lepszą 
broń niż mieliśmy po wojnie. Łą-
czy nas teraz współpraca w wielu 
dziedzinach. Oczywiście, łączy nas 
teraz sytuacja w Ukrainie. Polska i 
Litwa w ten sam sposób do niej się 
odnoszą i w ten sam sposób okazu-
ją swoją solidarność – powiedziała 
w krótkiej mowie ambasador.

Pod koniec ubiegłego roku został 
wydany album pod tym samym ty-
tułem, co wystawa. Album oraz wy-
stawa są pierwszymi opowieściami 
graficznymi przedstawiającymi w 
obu językach historię polskiego i 
litewskiego podziemia, uwzględ-
niając wątki współpracy Polaków i 
Litwinów w okresie II wojny świa-
towej oraz tuż po niej. Celem pro-
jektu było pokazanie, że współpra-
ca jest możliwa mimo toczonych w 
I poł. XX w. konfliktów polsko-li-
tewskich. Autorami tekstu publi-
kacji są dziennikarka i historyczka 
Ilona Lewandowska oraz historyk 
dr Tomasz Bożerocki. Nad oprawą 
wizualną pracował grafik Tomasz 
Bereźnicki.

– Oczywiście, eksperci zauważy-
li, że ta współpraca militarna nie 
była jakaś spektakularna i realnych 
sukcesów militarnych nie udało się 
osiągnąć. Jednak wszyscy zwrócili 
uwagę na to, że aspekt politycz-
ny jest bardzo ważny. Nie patrząc 
na różnicę zdań, na antagonizmy 
w czasie wojny czy jeszcze wcze-
śniejsze, udało się osiągnąć pewne 

porozumienie. Pod względem po-
litycznym jest ono bardzo ważne – 
skomentował w rozmowie z „Kurie-
rem Wileńskim” Tomasz Bożerocki.

Ilona Lewandowska dodała, że 
podczas pracy nad albumem aktu-
alne wydarzenia pokazały, jak bar-
dzo ważna jest współpraca między 
dwoma krajami. – Album zaczął 
powstawać w sytuacji kryzysu na 
granicy z Białorusią. Nasz grafik 
wtedy spontanicznie, jako wyklej-
kę, umieścił rysunek uzbrojonych 
Polaka i Litwina w takim kontek-
ście granicznym. Tak naprawdę 
już powstawał w sytuacji poczucia 
wspólnych interesów Polski i Li-
twy dotyczących obrony własnych 
granic. Teraz to jest odczuwalne o 
wiele mocniej. Jednak w wystawie 
nic nie zmienialiśmy ani nie do-
dawaliśmy. Natomiast odbiorca z 
pewnością patrzy z większym zro-
zumieniem na konieczność współ-
pracy polsko-litewskiej – przyznała 
dziennikarka i historyczka.

Zdaniem autorów wojna w 
Ukrainie jeszcze bardzie zaktuali-
zowała wydźwięk wystawy i albu-
mu, ponieważ obecnie jest czymś 

oczywistym, że w obliczu wspól-
nego zagrożenia ze strony Rosji 
tylko ścisła współpraca może jej 
się oprzeć.

Na otwarciu wystawy był obec-
ny dyrektor generalny Litewskiego 
Centrum Badania Ludobójstwa i 
Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy, 
historyk Arūnas Bubnys, który 
bardzo pozytywnie ocenił projekt. 
– Na tej wystawie pokazano sporo 
ciekawych faktów, które są mało 
znane nawet dla specjalistów, o 
próbach Armii Krajowej i litew-
skich partyzantów dotyczących 
walki ze wspólnym wrogiem, czyli 
przeciwko Związkowi Sowieckiemu 
– oświadczył zebranym.

Organizatorami wystawy są 
Ambasada RP w Wilnie, Litewskie 
Centrum Badania Ludobójstwa i 
Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy 
oraz Fundacja „Pomoc Polakom 
na Wschodzie”. Projekt „Podziemie 
łączy” został  sfinansowany przez 
Ministerstwo Spraw Zagranicz-
nych RP w konkursie „Dyplomacja 
publiczna 2021” za pośrednictwem 
Fundacji „Pomoc na Wschodzie”.

„Kurier Wileński”/LITWA

● Na wystawie pokazano sporo ciekawych faktów, które są mało znane nawet 
dla specjalistów. Fot. MARIAN PALUSZKIEWICZ

ARNOLD SIKORA, NOWY SZEF SEKCJI SPORTOWEJ PTTS »BESKID ŚLĄSKI«:

Sport towarzyszy mi  
od zawsze
PTTS „Beskid Śląski” w swojej strategii stawia na młodzież. W pełni świadoma jest tego prezes Halina Twardzik, a ja 
również zdaję sobie sprawę z tego, że młodzież to przyszłość naszej organizacji – mówi w rozmowie z „Głosem” 
Arnold Sikora, nowy szef sekcji sportowej „Beskidzioków”. 

Janusz Bittmar

W sekcji sportowej PTTS „Beskid 
Śląski” przejąłeś wiosną szefowską 
pałeczkę po Henryku Cieślarze. 
Chyba nie przesadzę, jeśli powiem, 
że sport to dla ciebie sposób na 
życie?
– Sport towarzyszy mi od zawsze. 
W młodości startowałem regular-
nie w igrzyskach lekkoatletycznych 
polskich szkół podstawowych na 
Zaolziu. To od początku była i jest 
świetna impreza skierowana do 
dzieci z naszych placówek, w której 
wprawdzie wynik nie jest najważ-
niejszy, bo liczy się udział, ale fraj-
da z sukcesu też jest ogromna. Mile 
wspominam też mój debiut w igrzy-
skach polonijnych. To był rok 1974, 
a pamiętam go z powodu srebrnego 
medalu wywalczonego w sektorze 
lekkoatletycznym. W igrzyskach 
polonijnych reprezentowałem na-
szą mniejszość narodową również w 
siatkówce. Mieliśmy zgrany zespół, 
stopniowo z tych naszych mło-
dzieńczych startów w igrzyskach 
zrobiły się sportowe wakacje z ca-
łymi rodzinami. Jak tylko się dało, 
starałem się brać udział zarówno 
w letniej, jak też zimowej odsłonie 
igrzysk. Wiadomo, zmieniają się 
miejsca, w których Polonia z całego 
świata walczy o medale, ale emocje 
pozostają. Świetnie były zorgani-
zowane skądinąd również ostatnie 
zimowe igrzyska w Beskidach. W 
ostatnich latach stawiam na tenis 
ziemny, a zimą na narty. 

Z pozycji nowego szefa sekcji spor-
towej PTTS „Beskid Śląski” zamie-
rzasz koordynować najbliższe starty 
naszych sportowców w dużych 
polonijnych wydarzeniach. W ten 
weekend odbędą się w Gdyni po-
lonijne mistrzostwa w żeglarstwie, 
od poniedziałku, również w Gdyni o 
medale powalczą tenisiści z całego 
świata. I do trzech razy sztuka: mło-
dzieżowe igrzyska w Łomży również 
w przyszłym tygodniu. Nie za dużo 
tego w jednym terminie?
– Tak, zgadzam się, że imprez polo-
nijnych, które zbiegły się w jednym 
terminie jest trochę za dużo. Chciał-
bym się spotkać z przedstawicie-
lami Stowarzyszenia „Wspólnota 
Polska”, które jest organizatorem 
tych wydarzeń, żeby na przyszłość 
lepiej skoordynować te sprawy. 
Myślę, że najbardziej niezręczny 
jest termin młodzieżowych igrzysk 
polonijnych, które zaplanowano 
na ostatni tydzień czerwca. A wia-

domo, w naszym kraju to czas roz-
dania świadectw w szkołach. Nie-
mniej informacja z ostatniej chwili 
brzmi, że jednak w tych mistrzo-
stwach wystartuje kilku uczniów z 
naszych szkół. Od miesiąca działa 
w ramach Beskidu Śląskiego nowy 
skład sekcji sportowej. Mamy za-
miar wprowadzić zmiany w dotych-
czasowym funkcjonowaniu sekcji 
sportowej. Przede wszystkim chce-
my działać przejrzyście i na korzyść 
uczestników polonijnych imprez 
sportowych. Za dialog ze szkołami, 
przekazywanie na bieżąco ważnych 
informacji, odpowiedzialny jest na-
uczyciel wychowania fizycznego z 
bystrzyckiej szkoły, Roman Cymo-
rek. Chciałbym, żeby każda osoba 
w tej komisji miała w gestii swoją 
agendę i trzymała rękę na pulsie, in-
formując o wszystkim pozostałych 
członków. PTTS „Beskid Śląski” w 
swojej strategii stawia na młodzież. 
W pełni świadoma jest tego prezes 
Halina Twardzik, a ja również zdaję 
sobie sprawę z tego, że młodzież to 
przyszłość naszej organizacji. 

Rozumiem, że mniej problemów 
było z przygotowaniem ekip do mi-
strzostw żeglarskich. 
– W Gdyni wystartują dwie mocne 
drużyny z Klubu Kibica Boconowi-
ce. Myślę, że szef zespołu Marek Sło-
wiaczek przygotował naszych żegla-
rzy odpowiednio do rangi imprezy i 
nie ukrywam, że celujemy w meda-
le. Skądinąd w zeszłym roku boco-
nowicka drużyna wróciła z Gdyni 
z brązowym medalem. W tym roku 
niestety zabraknie w żeglarskich 
mistrzostwach reprezentacji Beski-
du Śląskiego. Trzymam też kciuki za 
tenisistów, którzy zagrają w Gdyni 
w przyszłym tygodniu. Na korcie 
powalczę również ja, ale nie odważę 
się prognozować, na co mnie stać u 
progu Wimbledonu (śmiech). 

Wiadomo już, z których krajów po-
jawią się w Gdyni tenisiści. Liczysz 
na kameralny, czy wręcz przeciwnie 
na duży międzynarodowy turniej?
– Udział w tenisowym turnieju po-
twierdziła polonia austriacka, a 
także inni tradycyjni uczestnicy wy-
darzeń organizowanych przez Sto-
warzyszenie „Wspólnota Polska”. Z 
terminem mistrzostw w tenisie też 
było trochę zamieszania, bo pier-
wotnie końcówka czerwca nie była 
uwzględniona przez organizatorów. 
Mówiło się o sierpniu, ale w końcu 
imprezę zaplanowano na koniec 
roku szkolnego. Niemniej pomimo 
logistycznych trudności udało nam 

się zebrać pięcioosobową 
drużynę, która powalczy 
w Gdyni o medale. Tre-
nowaliśmy m.in. w Wę-
dryni w ośrodku Vitality. 

Historia sportowego 
obiektu Vitality wiąże się 
skądinąd z twoją osobą. 
Zdradzisz może szcze-
góły?
– Wybudowaliśmy tam 
nadmuchiwaną halę i 
zaplecze, które służy do 
dziś. W pewnym mo-
mencie doszło do zmia-
ny właściciela i dobrze, 
bo obiekt ten został 
rozbudowany. Powstał 
nowoczesny hotel, dwie 
hale do gry w tenisa, kor-
ty ziemne i wiele innych 
atrakcji sportowych. Z 
tenisowej oferty korzy-
stają m.in. młodzi tenisi-
ści tamtejszego wędryń-
skiego klubu, w którym 
z kolei głównym trene-
rem jest mój syn Roman. 
A więc to taka fajna 
symbioza. I chciałbym 
podkreślić, że tenis w 
Wędryni cieszy się dużą 
popularnością, bo nie-
stety nie wszędzie jest 
tak fajnie. Organizując i 
uczestnicząc w różnych 
turniejach tenisowych 
zwiedziłem cały region. 
Niektóre korty w week-
endy świecą pustkami. 
Aż żal się robi, patrząc 
na te puste korty, na któ-
re jeszcze kilka lat temu 
trzeba było zamawiać 
godzinę gry w tenisa z tygodnio-
wym wyprzedzeniem. Ale wciąż nie 
brakuje prężnie działających ośrod-
ków w naszym regionie. 

Czy z pozycji szefa sekcji sportowej 
Beskidu liczysz na ścisłą współpracę 
z innymi polonijnymi organizacjami 
sportowymi? Na myśl przychodzi 
mi chociażby prężnie działająca au-
striacka polonia z miasta Linz…
– Tak, nawiązaliśmy mocniejszą 
współpracę z austriacką polonią. 
Chcemy wymieniać się doświad-
czeniami, a w sierpniu bierzemy 
udział w imprezie sportowej orga-
nizowanej w Linzu. 

Są już wytyczne dotyczące najbliż-
szych, Światowych Letnich Igrzysk 
Polonijnych? Kto przejmie pałeczkę 
po Pułtusku?

– W gronie miast, o których gło-
śno się mówi, jest Kraków, który 
miał być gospodarzem igrzysk w 
niefortunnym okresie pandemii. 
Wtedy z Krakowa zrezygnowano, 
a ostatnie igrzyska odbyły się w 
Pułtusku. Teraz jest szansa, że 
pomysł na zorganizowanie tego 
wydarzenia w Krakowie spotka 
się z przychylną oceną włodarzy 
Wspólnoty Polskiej. Mam nadzie-
ję, że kolejne igrzyska zagoszczą 
właśnie w Krakowie, bo dla mnie 
Kraków jest miastem symbolicz-
nym. Tu odbywały się już w prze-
szłości igrzyska, a pod względem 

sportowej infrastruktury miasto 
też jest świetnie zorganizowane. 
W dodatku kłopot z dojazdem dla 
ekip z drugiego krańca świata, bio-
rąc pod uwagę lotnisko, byłby w 
zasadzie zerowy. A dla nas z Zaol-
zia podróż do Krakowa to kwestia 
trzech godzin jazdy samochodem. 
Jestem członkiem grupy konsul-
tacyjnej igrzysk z ramienia Sto-
warzyszenia „Wspólnota Polska” 
i czekam na rozwój wydarzeń. Jak 
tylko dowiem się konkretów, będę 
informował o tym członków Be-
skidu i zaolziańskich fanów spor-
tu.  

Skład nowej sekcji sportowej PTTS „Beskid Śląski”
Arnold Sikora, Tadeusz Farny, Andrea Skupień-Kapsia, Iwona Szewczyk, 
Roman Cymorek, Piotr Twardzik

● Arnold Sikora w redakcji „Głosu” w Czeskim Cieszynie. Fot. NORBERT DĄBKOWSKI
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CO W TEATRZE

SCENA BAJKA – CZ. CIESZYN: 
Niesamowita wyprawa lewej skar-
petki (24, godz. 8.00, 10.00, 11.30);
SCENA CZESKA – CZ. CIESZYN: 
Maryša (25, godz. 17.30).

CO W KINACH

BYSTRZYCA: Místo splněných 
přání (24, godz. 19.30); Známí ne-
známí (25, godz. 19.00); Kurozając 
i zagadka Chomika Ciemności (26, 
godz. 17.00); JABŁONKÓW: Pro-
mlčeno (24, godz. 19.30); TRZY-
NIEC – Kosmos: Jurassic World: 

Dominion (24, godz. 17.00; 25, 
godz. 19.30); Prezidentka (24, 27, 
godz. 20.00; 26, godz. 17.30); Czło-
wiek Rakieta (25, godz. 15.00); Kdy-
by radši hořelo (25, godz. 17.30); 
Sonic. Szybki jak błyskawica 2 
(26, godz. 15.00); Elvis (26, godz. 
20.00); Clifford. Wielki czerwony 
pies (27, godz. 14.00); KARWINA 
– Centrum: Człowiek Rakieta (24, 
godz. 17.30; 25, godz. 14.30); Pre-
zidentka (24, 25, godz. 20.00; 27, 
godz. 17.30); Jurassic World: Do-
minion (25, godz. 17.00); Minionki: 
Wejście Gru (26, godz. 17.30); Top 
Gun: Maverick (26, godz. 20.00); 
HAWIERZÓW – Centrum: Sonic. 
Szybki jak błyskawica 2 (24, godz. 
17.00); Summertime (24, godz. 
18.00); Prezidentka (24, godz. 

19.30; 27, godz. 18.00); Lunatycy 
(27, godz. 17.00); Tři Tygři ve filmu: 
Jackpot (27, godz. 19.30).

CO NA ANTENIE

POLSKIE WIADOMOŚCI: ČT1 
SM, niedziela, wiadomości regio-
nalne 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.
katowice.pl/Zaolzie.

CO W TERENIE

CIERLICKO – MK PZKO w Cierlicku-
Centrum, Kościelcu, Stanisłowicach 
i Grodziszczu zapraszają na „Powita-
nie lata” 26. 6. o godz. 16.00 do Domu 
Polskiego na Kościelcu. W programie 
o godz. 17.00 chór „Canticum No-
vum”. Atrakcje i bufet zapewnione.
CZ. CIESZYN – MK PZKO w Cz. Cie-
szynie-Centrum zaprasza na czerw-
cowy spacer tematyczny w piątek 24. 
6. Po nowym cmentarzu żydowskim 
w Cieszynie przy ul. Hażlaskiej opro-
wadzi nas Irena French. Spotykamy 
się o godz. 16.30 przy „Avionie” lub 
– kto wybierze się samochodem – o 
godz. 17.00 przy cmentarzu.
 MK PZKO w Cz. Cieszynie-Osiedlu 
zaprasza członków i sympatyków na 
zebranie członkowskie połączone z 
jajecznicą, które odbędzie się 24. 6. 
o godz. 16.30 w salce i ogrodzie Kon-
gresu Polaków przy ul. Grabińskiej.
KARWINA-RAJ – Klub Seniora MK 
PZKO zaprasza członków na spotka-
nie 28. 6. o godz. 15.00.
OLBRACHCICE – Klub Kobiet MK 
PZKO organizuje w dniach 25. 6.- 27. 
6. wystawę pod hasłem „U mnie, u 
mojej mamy, babci i prababci” w 
Domu PZKO. Otwarcie w sobotę 25. 6. 
o godz. 10.00, czynna będzie do godz. 
18.00, w niedzielę 26. 6. w godz. 9.00-
16.00, w poniedziałek 27. 6. w godz. 
8.00-12.00. Bufet zapewniony.
ORŁOWA-LUTYNIA – MK PZKO 
zaprasza na tradycyjne Wianki w so-
botę 25. 6. od godz. 15.00 do ogrodu 
przy Domu PZKO. W programie: o 
godz. 16.00 – występ dzieci szkol-
nych, o godz. 17.00 – grupa kabareto-
wa „Klika Michnika” z Rydułtów. W 
czasie imprezy serwowane będą spe-
cjały kuchni domowej, przygrywać 
będzie DJ Marek Santarius.
ORŁOWA-PORĘBA – Zarząd MK 
PZKO zaprasza członków i sympa-
tyków w sobotę 2. 7. o godz. 14.00 
na Festyn Ogrodowy do ogrodu 
obok Domu PZKO. Zagra „Old Boys 
Band”, smaczny bufet i kołacze za-
pewnione
PTTS „BŚ” – 25. 6. zaprasza na wy-
cieczkę na trasie: Morawka-Bebek – 

Biały Krzyż – Mały Połom – Łomna 
Górna o długości około 11 km. Pro-
wadzi Nelka Macura, tel. 732 175 618. 
Dojazd autobusem bezpośrednim z 
Karwiny o godz. 7.27, z Hawierzowa 
o godz. 8.14. Połączenia z Trzyńca 
i Cz. Cieszyna można znaleźć na 
www.ptts-beskidslaski.cz.
 zaprasza 28. 6. na wycieczkę au-
tokarową w Jesioniki (zwiedzanie 
elektrowni szczytowo-pompowej 
Dlouhé Stráně). Program na www.
ptts-beskidslaski.cz. Odjazd auto-
busu z Karwiny o godz. 5.15, z Cz. 
Cieszyna o godz. 5.35, z Hawierzo-
wa-Těšínská o godz. 5.55. Cena wy-
cieczki 490 kc (przejazd autokarem, 
bilet wstępu do kompleksu Dlo-
uhé Stráně, zwiedzanie elektrowni 
szczytowo-pompowej). Prowadzi i 
zgłoszenia przyjmuje Tadeusz Far-
nik, tel. 776 046 326. Są wolne miej-
sca, zapraszamy.
RYCHWAŁD – MK PZKO zaprasza 
członków i sympatyków w niedzie-
lę 26. 6. o godz. 15.00 na „Powitanie 
lata” do Domu PZKO. W programie 
będą wyświetlane zdjęcia z imprez 
koła. Możliwość kupna domowych 
kołaczy.
TKK PTTK „Ondraszek” – Zapra-
sza na XXIV Cieszyński Rowerowy 
Rajd Rodzinny. Start 26. 6. o godz. 
10.00 sprzed hali sportowej w Cie-
szynie. Meta na terenie gminy Haż-
lach. Zapisy w oddziale PTTK „BŚ” 
przy ulicy Głębokiej 56 w Cieszynie 
lub w miejscu startu. Wpisowe 10 zł, 
dzieci do lat 5 – bezpłatnie. Szczegó-
łowe inf. na www.tkk-ondraszek.pl.
ŻUKÓW DOLNY – Zarząd MK PZKO 
zaprasza członków i sympatyków na 
spotkanie przy ognisku w sobotę 2. 
7. o godz. 16.00 połączone z zebra-
niem sprawozdawczym do ogrodu 
biblioteki (budynek dawnej szkoły).

OFERTA PRACY

SZUKASZ SWOJEJ SZANSY? Od-
dział Literatury Polskiej Biblioteki 
Regionalnej w Karwinie poszukuje 
w trybie natychmiastowym koleżan-
ki/kolegi bibliotekarza na czas okre-
ślony na cały etat. Warunek: matura 
i znajomość języka polskiego. Kandy-
datów prosimy o kontakt z działem 
personalnym pod nr. tel. 558 849 
514, e-mail: tereza.przybylova@rkka.
cz.  GŁ-384

OFERTY

MALOWANIE DACHÓW i PŁOTÓW 
wszelkiego gatunku, 3 x lakier. 
Tel. 732 383 700. Balicki. GŁ-166

PRZECIEKA CI DACH, kapie Ci do 
domu – zadzwoń: +48 609 852 057. 
Uszczelniamy wszystkie rodzaje da-
chów. GŁ-021

WYSTAWY

CZ. CIESZYN, KONGRES POLA-
KÓW, ul. Grabińska 458/33: do 
1. 7. wystawy pt. „Józef Gacek, żoł-
nierz Legionów Polskich” i „Śmiych 
Macieja. Życie i działalność Ludwi-
ka Cienciały”. Czynne od wtorku do 
piątku w godz. 8.00-15.00. 
CZ. CIESZYN, ZARZĄD GŁÓWNY 
PZKO, Strzelnicza 28, korytarz 
wejściowy: do 28. 6. wystawa pt. 
„Towarzystwo Nauczycieli Pol-
skich. Historia i współczesność”. 
Czynna w godzinach otwarcia bu-
dynku. 
ODDZIAŁ LITERATURY POL-
SKIEJ BIBLIOTEKI REGIONAL-
NEJ, rynek Masaryka 9/7, Kar-
wina-Frysztat: do 30. 6. wystawa 
pt. „Plastycy SAP 2022”. Czynna w 
godzinach otwarcia placówki. 
MUZEUM ZIEMI CIESZYŃSKIEJ, 
ul. Główna 115/15, Cz. Cieszyn: do 
28. 8. wystawa pt. „Rzeki nie płyną, 
jak chcą”. Czynna: wt, czw, so i nie: 
w godz. 10.00-15.00; śr: 12.00-16.00.
MUZEUM HUTY TRZYNIEC-
KIEJ i MIASTA TRZYŃCA, Sala 
wystaw, Frýdecká 387: do 30. 10. 
wystawa pt. „Sportowe momenty w 
regionie Trzyńca I i II”. Czynna: wt-
-pt: w godz. 9.00-17.00; nie: w godz. 
13.00-17.00.
 do 30. 6. wystawy Beaty Haltof 
i Lucii Kalužowej pt. „Přirozenost 
bez přetvářky”. Czynna: wt-pt: w 
godz. 9.00-17.00; nie: w godz. 13.00-
17.00.
 do 30. 9. wystawa pt. „Není včelka 
jako včelka”. Czynna: wt-pt: w godz. 
9.00-17.00; nie: w godz. 13.00-17.00.
GALERIA MIASTA TRZYŃCA, 
DK „Trisia”, nám. Svobody 526, 
Trzyniec: do 26. 8. wystawa Rudol-
fa Štafa pt. „Plátkové zlato kladené 
mezi přivřená víčka”. Czynna: po-
-pt: w godz. 8.00-16.00.

I N F O R M AT O R

NEKROLOGI

W głębokim smutku pogrążeni zawiadamiamy 
wszystkich krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 
13 czerwca 2022 zmarła nagle w wieku 77 lat nasza Ko-
chana Mamusia, Babcia, Prababcia, Siostra, Teściowa, 
Szwagierka i Ciocia 

śp. DANKA MARXOWA 
zamieszkała w  Hawierzowie

Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się w piątek 24 
czerwca 2022 o godzinie 13.00 w nowej sali obrzędów 
pogrzebowych w Hawierzowie-Szumbarku. W smutku 
pogrążona rodzina.
 GŁ-375

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 17 czerwca 
2022 odeszła od nas nagle nasza Ukochana Żona, Ma-
musia, Siostra, Ciocia, Kuzynka, Przyjaciółka

śp. mgr DANUSIA NAIR
z domu Krzywoń

Pożegnanie odbędzie się w wąskim kręgu rodzinnym.
W smutku pogrążona rodzina.

 GŁ-382

Umiera się nie dlatego, by przestać żyć, 
lecz po to, by żyć inaczej.

     Paulo Coelho

W głębokim żalu pogrążeni przekazujemy wszystkim 
krewnym, przyjaciołom i znajomym smutną wiado-
mość, że zmarł nasz Kochany

śp. ROMAN ZAWADA
zamieszkały w Lesznej Dolnej 

Zmarł nagle w sobotę 18 czerwca 2022 w wieku 59 lat.
Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w poniedziałek 
27 czerwca 2022 o godz. 13.00 w sali obrzędowej przy 
cmentarzu w Trzyńcu na Folwarku.

W smutku pogrążona rodzina.
 GŁ-381

Wyrazy serdecznego współczucia całej Rodzinie z powodu odejścia

śp. KAZIMIERZA JAWORSKIEGO
długoletniego przyjaciela chóru

składa Polski Zespół Śpiewaczy „Hutnik”.
 GŁ-379

Jest coś, co mrokom się opiera,
jest pamięć… a ona nie umiera.

Wyrazy głębokiego współczucia Koleżance, Kierowniczce Polskiej 
Szkoły Podstawowej w Oldrzychowicach mgr Janinie Marek i najbliż-
szej rodzinie z powodu zgonu Ojca

śp. MIECZYSŁAWA WITOSZKA
składają dyrekcja, grono pedagogiczne, pracownicy Polskiej Szkoły 
Podstawowej im. Gustawa Przeczka w Trzyńcu.
 GŁ-378

...a w sercu pozostanie tęsknota, smutek, żal…
Dziś, dnia 24 czerwca, mija 15. rocznica, kiedy ucichło 
szlachetne serce naszego Kochanego Taty

śp. JANA DZIADKA
z Bystrzycy 

Z miłością i wdzięcznością wspominają córka i syn z ro-
dzinami.
 GL-374

Jest coś, co śmierci się opiera…
To pamięć – ona nie umiera...

Dnia 28 czerwca 2022 minie 5. rocznica odejścia

KAZIMIERZA SZKUCIKA
z Trzyńca

Z miłością wspominają żona Mańka, córki Grażyna 
i Irena, syn Janusz oraz wszystkie wnuczęta: Dominik, 
Karolinka, Misia, Klarka oraz Krystynka.
 GŁ-360

Dnia 23 czerwca minęła setna rocznica urodzin 

śp. RUDOLFA ŁABAJA
znakomitego trzynieckiego piłkarza i trenera,

Honorowego Obywatela Miasta Trzyńca,  
założyciela i pierwszego prezesa Klubu 99

Dnia 28 stycznia 2022 minęła siedemnasta rocznica Jego śmierci. 
Z szacunkiem wspominają koledzy, członkowie Klubu 99. 

 GŁ-380
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PIĄTEK 24 CZERWCA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Wezwijcie po-
łożne (s.) 9.55 Co umiały nasze bab-
cie 10.30 Jasnowidz 11.00 Nasze 
hobby 11.30 AZ kwiz 12.00 Połu-
dniowe wiadomości 12.30 Rodzina 
Horaków (s.) 14.25 Reporterzy TVC 
15.10 Losy gwiazd 16.05 Łopatolo-
gicznie 17.00 Mieszkać jak… złota 
rączka 17.30 AZ kwiz 18.00 Wiado-
mości regionalne 18.25 Gdzie jest 
mój dom? 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.10 Gliniarze 
i niemowlak (s.) 21.10 Wszystko-
-party 22.05 Przygody Sherlocka 
Holmesa (s.) 23.00 Miejsce zbrodni 
– Frankfurt (s.) 0.35 Sprawy detek-
tywa Murdocha (s.). 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Wędrówki 
z parą 9.25 Kolory Chin 10.15 Cuda 
starożytności 11.15 Budowniczy w 
naturze 12.15 Dźwięki pustkowi 
13.10 Miliardowa megakopalnia 
13.55 Hitler – walka w odwrocie 
14.40 Projekt nazizm 15.35 Czar 
Afryki 16.00 Cudowna Korea Połu-
dniowa 16.55 Heydrich – ostatecz-
ne rozwiązanie 17.25 Ležáky 18.55 
Największe bitwy czołgowe 19.50 
Wiadomości w czeskim j. migowym 
20.00 Podróżni w deszczu (film) 
22.05 Srebrne rekwiem (film) 23.10 
Tajemniczy las (s.). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.40 Ulica 
(s.) 9.40 Facet (s.) 10.55 Pościg 12.00 
Południowe wiadomości 12.35 Leka-
rze z Początków (s.) 14.00 Mentali-
sta (s.) 15.00 CSI: Kryminalne zagad-
ki Las Vegas (s.) 16.57 Popołudniowe 
wiadomości 17.30 Pościg 18.25 Ulica 
(s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 
20.20 Powieść dla zaawansowanych 
(film) 22.15 Niezniszczalni (film) 
0.20 CSI: Kryminalne zagadki Las 
Vegas (s.). 
PRIMA 
6.10 M.A.S.H. (s.) 7.00 Nowy dzień 
8.10 M.A.S.H. (s.) 8.45 Zoo (s.) 
10.00 Incognito 11.05 Strażnik Tek-
sasu (s.) 12.12 Zapach zbrodni (s.) 
13.30 Policja kryminalna Montpel-
lier (s.) 14.35 Agenci NCIS (s.) 15.40 
Tak jest, szefie! 16.50 Singl Švindl 
17.50 Nakryto do stołu! 18.55 Wia-
domości, pogoda 19.55 Showtime 
20.15 Kochamy Czechy 22.00 Tata 
w domu (s.) 23.15 Tak jest, szefie! 
0.25 Singl Švindl. 

SOBOTA 25 CZERWCA 

TVC 1 
6.00 Co umiały nasze babcie 6.25 
Łopatologicznie 7.20 Drzwi 7.55 
Piątki ma papuga (bajka) 8.55 
Tomcio Paluch (bajka) 9.25 Losy 
gwiazd 10.15 Ojciec Brown (s.) 11.05 
Wszystko-party 12.00 Z metropolii, 
Tydzień w regionach 12.25 Nasze 
hobby 13.00 Wiadomości 13.05 
Dom pod trzema jaskółkami (bajka) 
13.55 Jak się mieli babi gniew (baj-
ka) 14.40 Pierścionek (film) 16.15 
Hercule Poirot (s.) 17.55 Do szczę-
ścia 18.25 Chłopaki w akcji 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.10 Tajemnice ciała 21.20 
Wszystko-party 22.15 Gorączka so-
botniej nocy (film) 0.10 Detektyw 
Endeavour Morse (s.). 
TVC 2 
6.00 Słynne bitwy II wojny świa-
towej 6.50 Niesamowite zwierzęce 

rodziny 7.40 Hawana, kubańska 
piękność 8.40 Na rowerze 8.50 
Tornado – w rok później 9.50 Egipt 
z lotu ptaka 11.20 Auto Moto Świat 
11.50 Lotnicze katastrofy 12.35 
Miasta bez barier 12.45 Babel 13.15 
Rycerze 14.05 Wszystkiego naj-
lepszego! (film) 15.45 Sudan mię-
dzy Nilem a pustynią 16.40 Dzika 
Karnataka 17.35 Cudowna planeta 
18.30 Chico 19.25 Czar Afryki 19.50 
Wiadomości w czeskim j. migowym 
20.00 Wojna Harta (film) 22.05 
Marco (film) 0.10 Rekwiem dla la-
leczki (film). 
NOVA 
5.50 Looney Tunes (s. anim.) 6.35 
Szczeniak Scooby-Doo (s. anim.) 
8.05 Stoliczku, nakryj się (bajka) 
9.20 Lego Masters 11.00 Miłość z 
ogłoszenia (film) 13.05 Zamieńmy 
się żonami (reality show) 14.30 
Dzikie koty (film) 16.35 Karate Kid 
(film) 19.30 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.20 Inferno (film) 22.40 
Godzilla (film) 1.15 Wygrane marze-
nia (film). 
PRIMA 
6.15 M.A.S.H. (s.) 7.55 Cyklosalon.tv 
8.30 Zamieńmy się samochodami 
9.05 Autosalon.tv 10.15 Skarby ze 
strychu 11.20 Prima Fresh festiwale 
2022 11.30 Kochamy Czechy 13.15 
Morderstwa według Agathy Chri-
stie (s.) 15.20 Kochane ciocie i ja 
(film) 17.00 Pod pięcioma wiewiór-
kami (film) 18.55 Wiadomości, po-
goda 19.55 Showtime 20.15 Mrocz-
ny Kraj (s.) 21.30 V.I.P. morderstwa 
(s.) 22.55 Bodyguard zawodowiec 
(film) 1.30 Po złej stronie (film). 

NIEDZIELA 26 CZERWCA 

TVC 1
6.00 Ciekawostki z regionów 6.25 
Pierścionek (film) 8.00 Gęsiareczka 
(bajka) 8.15 Uśmiechy Jana Hřebej-
ka 8.55 Łopatologicznie 9.45 Ka-
lendarium 10.00 Kamera na szlaku 
10.35 Obiektyw 11.05 Rowy (s.) 
12.00 Pytania V. Moravca 13.00 Wia-
domości 13.05 Sůva z nudlí (bajka) 
14.00 Czeska muzyka (film) 14.45 O 
trzech srebrnych grzebieniach (baj-
ka) 15.30 Spotkałem go w zoo (film) 
16.40 Szczęście Lizy (film) 18.25 Co 
umiały nasze babcie 18.55 Progno-
za pogody, wiadomości, sport 20.10 
Wsi moja sielska, anielska (film) 
21.50 168 godzin 22.25 Drugi ruch 
pionkiem (film) 23.45 Sprawy de-
tektywa Murdocha (s.). 
TVC 2 
8.25 Czechosłowacki tygodnik fil-
mowy 8.35 Poszukiwania utracone-
go czasu 8.55 Odkryte skarby 9.50 
Pustynne słonie 10.20 Nie podda-
waj się plus 10.45 Nie poddawaj 
się 11.15 Przez ucho igielne 11.45 
Słowo na niedzielę 11.50 Magazyn 
chrześcijański 12.15 Magazyn reli-
gijny 12.45 Królestwo natury 13.10 
Do szczęścia 13.40 Boży bojownicy: 
obleganie Malty 14.35 Na pływalni 
z Davidem Ondříčkiem 15.05 Echa 
festiwalu 15.30 Budowniczy na-
tury 16.25 Podróż po słowińskiej 
Karyntii 16.55 Cuda starożytności 
17.35 Wędrówki z parą 18.30 Naj-
bardziej ciekawe miasta na świecie 
19.20 Ciekawostki z regionów 19.50 
Wiadomości w czeskim j. migowym 
(film) 20.00 Rio Conchos (film) 
21.50 Baron Munchhausen (film) 
23.15 Nazywam się Malala 0.45 
Mama (s.). 

NOVA 
5.55 Looney Tunes (s. anim.) 6.50 
Szczeniak Scooby-Doo (s. anim.) 
8.20 Jaś i Małgosia (bajka) 9.40 
Beethoven II (film) 11.20 Trzech pa-
nów w podróży (film) 13.25 Karetka 
(s.) 16.00 Powieść dla zaawansowa-
nych (film) 18.00 Spotkanie w lip-
cu (film) 19.30 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.20 Lego Masters (reality 
show) 21.55 Odpryski 22.35 Django 
(film) 1.50 Trzech panów w podró-
ży (film). 
PRIMA 
6.15 Bolek i Lolek (s. anim.) 6.40 
M.A.S.H. (s.) 8.45 Prima świat 9.15 
Prima Czechy 9.40 Poradnik zło-
tej rączki 10.15 Jak to było, szefie? 
11.00 Partia Terezy Tomankowej 
11.50 Poradnik domowy 12.50 Po-
radnik Pepy Libickiego 13.10 Po-
radnik Ládi Hruški 14.15 Mroczny 
Kraj (s.) 15.40 V.I.P. morderstwa (s.) 
17.00 Maskotka i leśne tajemnice 
(bajka) 18.55 Wiadomości, pogoda 
19.55 Showtime 20.15 Casting na 
miłość (film) 22.05 Kochane ciocie 
i ja (film) 23.55 Torpeda U235 (film). 

PONIEDZIAŁEK 27 CZERWCA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Tajemnice ciała 
10.20 168 godzin 11.00 Gliniarze i 
niemowlak (s.) 12.00 Południowe 
wiadomości 12.30 Rodzina Hora-
ków (s.) 14.15 Podróż po Czechach 
14.45 Śladami gwiazd 15.15 Drugi 
ruch pionkiem (film) 16.35 Wezwij-
cie położne (s.) 17.30 AZ kwiz 17.40 
Czarne owce 18.00 Wiadomości re-
gionalne 18.25 Gdzie jest mój dom? 
18.55 Prognoza pogody, wiadomo-
ści, sport 20.10 Sprawy 1. Wydzia-
łu (s.) 21.10 Reporterzy TVC 21.55 
Życie i czasy sędziego A.K. (s.) 22.55 
Miejsce zbrodni – Frankfurt (s.). 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Dzika Kar-
nataka 9.20 Wyścigi zbrojeń w kró-
lestwie zwierząt 10.15 Wyprawy w 
nieznane 11.10 Chico 12.05 Klucz 
12.35 Duże maszyny 13.20 Noc 
długich noży 14.15 Przygody nauki 
i techniki 14.45 Rio Conchos (film) 
16.30 Jiří Stránský 17.25 Nie wyda-
wać ciał 17.55 Raport o Królu Szuma-
wy 18.50 Kolory Chin 19.50 Wiado-
mości w czeskim j. migowym 20.00 
Sissi (film) 21.50 Róża Kawasakiego 
(film) 23.30 Płonący świat (s.). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Uli-
ca (s.) 9.45 Tajemniczy szef (reality 
show) 11.05 Pościg 12.00 Południo-
we wiadomości 12.30 Lekarze z 
Początków (s.) 13.50 Mentalista (s.) 
15.40 Zamieńmy się żonami 16.57 
Popołudniowe wiadomości 17.40 
Pościg 18.50 Gospoda (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 
Spece (s.) 22.15 Policja Chicago (s.) 
23.20 Mentalista (s.). 
PRIMA 
6.10 M.A.S.H. (s.) 7.00 Nowy dzień 
8.10 M.A.S.H. (s.) 9.15 Mroczny Kraj 
(s.) 10.30 Poradnik domowy 11.25 
Strażnik Teksasu (s.) 12.25 Zapach 
zbrodni (s.) 13.30 Policja krymi-
nalna Montpellier (s.) 14.35 Agenci 
NCIS (s.) 15.40 Tak jest, szefie 16.50 
Singl Švindl (reality show) 17.50 
Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomo-
ści, pogoda 19.55 Showtime 20.15 
Winogrodnicy (s.) 21.35 Skarby ze 
strychu 23.55 Tak jest, szefie! 1.00 
Singl Švindl. 

 GŁ-114

Siedziba firmy
Hażlach, ul. Cieszyńska 20b
tel. +48 33 856 73 77

Informacje: Wędrynia nr 1044, 
tel. +420 736 702 526

Filia
Cisownica, ul. Ustrońska 156 
(5 km od przejścia granicznego 
w Górnej Lesznej)

tel.+48 606 452 479

 GŁ-087

 GŁ-115
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Rozwiązanie krzyżówki kombinowanej 
z 10 czerwca: 
CZASEM SAM START JEST CELEM

KRZYŻÓWKA KOMBINOWANA

Wśród autorów poprawnych rozwiązań 
zostanie rozlosowana nagroda. Rozwiązania 

prosimy wysyłać na e-mail: info@glos.live. Termin 
upływa w czwartek 7 lipca. Nagrodę za poprawne 
rozwiązanie krzyżówki kombinowanej z 10 czerwca 
otrzymuje Wanda Szczepańska ze Stonawy. 
Autorem dzisiejszego zadania jest Jan Kubiczek.

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

• W odpowiedzi na nasze zaproszenie dostaliśmy zdjęcie 
od pani Věry Piekarskiej z wycieczki „Beskidu Śląskiego” 
z czerwca 2020. Archiwalna fotografia przedstawia zamek 
w Kocobędzu i pochodzi z publikacji „Olza – od pramene po 
ujście” wydawnictwa Region Silesia.
 

...tak jest

Tak było...
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Rozwiązaniem jest myśl, której autorem jest Stanisław Jerzy Lec, pseudonim literacki Stach, właściwie baron Stanisław Je-
rzy de Tusch-Letz (ur. 6 marca 1909 we Lwowie, zm. 7 maja 1966 w Warszawie) – polski poeta, satyryk, aforysta i tłumacz...

POZIOMO:
1. obłoczek, mała chmura
2. bezsilnikowy pojazd drogowy sprzęgany z ciągnikiem siodłowym
3. australijski ptak podobny do strusia
4. antonim nie
5. miasto nad rzeką Aire (Anglia)
6. dziesiątka w tarczy strzelniczej
7. przodek bydła domowego, wymarły
8. o małym Onezymie w przedszkolu
9. Natalie, australijska piosenkarka
10.  ROZWIĄZANIE DODATKOWE
11.  mieszkanka Egiptu
12. dawniej rzemieślnik wyrabiający ręczną broń palną
13.  bocianie..., platforma obserwacyjna na dawnych żaglowcach

14. starożytna nazwa miasta Berat w południowej Albanii
15. coś niepewnego, nieznanego, o czym nic nie wiemy lub 

poszukiwana wielkość
16.  ciemna pora doby lub następuje po dniu
17.  barwna papuga z Ameryki Południowej.

PIONOWO:
ANTONI, ATRIUM, BERYKS, CEJLON, CENNIK, CUCKOO, 
DĘBIEC, ESCAPE, ESKUDO, FLAUSZ, IJSSEL, IKROMI, ILUZJA, 
LAGUNA, LESZCZ, ŁAJDAK, MACEIÓ, MALARZ, OBRONA, 
REAGAN, RYTUAŁ, SKOBEL, WCZELE, WENERA, ŻUPNIK

Wyrazy trudne lub mniej znane: 
ANTIPATRIA, IMBRUGLIA, LEEDS


