
Granica otwarta, 
restrykcje wracają
WYDARZENIE: Po ponad trzech miesiącach Cieszyn ponownie staje się jednym miastem. Minister zdrowia RC, 
Adam Vojtěch, poinformował wczoraj, że polskie województwo śląskie zakwalifi kowało się do tzw. strefy zielonej. 
To dobra wiadomość. Mniej pomyślna jest ta, że w związku ze wzrostem zachorowań na COVID-19 wśród 
pracowników Kopalni ČSM w Stonawie dochodzi do zaostrzenia restrykcji w naszym regionie.

Beata Schönwald 

Na konferencji prasowej, 
która odbyła się wczoraj 
przed południem, Vojtěch 

powiedział, że w związku z uspoko-
jeniem się sytuacji epidemiologicz-
nej w województwie śląskim osoby 
przekraczające granicę nie będą 
musiały robić testów na obecność 
wirusa ani odbywać kwarantanny. 
Negatywnego wyniku testu muszą 
natomiast wymagać pracodawcy 
na terenie województwa moraw-
sko-śląskiego od swoich pracowni-
ków transgranicznych. 

Jak podkreślił minister, miesz-
kańców województwa moraw-
sko-śląskiego, a zwłaszcza jego 
powiatów karwińskiego i frydec-
ko-misteckiego nadal będzie obo-
wiązywał szereg ograniczeń. Te już 
istniejące nie zostaną zniesione, 
zostaną też wprowadzone nowe. 
– Z punktu widzenia całej RC sytu-
acja jest stabilna. Od 1 lipca zosta-
nie zniesiony obowiązek noszenia 
maseczek ochronnych z wyjątkiem 
szpitali, placówek zdrowia i opieki 
społecznej. W województwie mo-
rawsko-śląskim pozostanie jednak 
obowiązek noszenia maseczek na 
imprezach z udziałem powyżej 100 
osób odbywających się wewnątrz 
budynków. Maski obowiązują 
również osoby świadczące usługi 
wymagające bezpośredniego kon-
taktu z klientem, jak np. usługi 
fryzjerskie – powiedział Vojtěch, 
dodając, że niektóre ograniczenia 
będą dotyczyły również Pragi. Bez 
zakrytego nosa i ust nie będzie 
można np. podróżować metrem.

Specjalne obostrzenia obowiązu-
ją od dziś w powiatach karwińskim 
i frydecko-misteckim. W związku 
z  pojawieniem się nowych przy-
padków koronawirusa wśród gór-
ników zatrudnionych w kopalni 
ČSM życie w obydwu powiatach 
będzie przypominać to sprzed 

miesiąca. Imprezy 
masowe, zarów-
no te odbywające 
się w zamkniętej 
przestrzeni, jak i 
w plenerze, zosta-
ną zredukowane 
z 500 do 100 osób, 
a godziny otwar-
cia restauracji i 
ich ogródków zo-
staną ograniczone 
do godzin 8.00-
23.00. Natomiast 
przy wejściu do 
szpitali i ośrod-
ków zdrowia zo-
stają wznowione 
kontrole mające 
na celu niewpusz-
czanie osób wyka-
zujących  objawy 
k o r o n a w i r u s a . 
Obowiązuje rów-
nież zakaz odwie-
dzin pacjentów na 
oddziałach szpi-
talnych oraz w do-
mach opieki społecznej. 

Zaostrzenie restrykcji w obu 
powiatach ma głównie związek z 
pojawieniem się ogniska choroby 
w kopalni ČSM w Stonawie, gdzie 
dzięki masowemu testowaniu wy-
kryto w ciągu ostatnich dni setki 
nowych zakażeń. W piątek, który 
był pierwszym dniem testowania, 
zbadano tu 950 pracowników, w 
sobotę 1100, a w niedzielę kolej-
nych 700. – Testujemy także dzisiaj 
już od godz. 5.45. Wyniki wysyłamy 
na bieżąco do kilku laboratoriów, 
po czym ich oceny dokonuje Wo-
jewódzka Stacja Sanitarno-Epide-
miologiczna w Ostrawie – poinfor-
mowała rzeczniczka OKD, Naďa  
Chattowa. 

Dyrektor Instytutu Informacji 
Zdrowotnych i Statystyki, Ladislav 
Dušek, zapewnił jednak uczestni-
ków wczorajszej konferencji pra-
sowej, że mimo wszystko sytuacja 

epidemiologiczna w RC jest bardzo 
dobra. Odwoływał się głównie do 
liczby pacjentów wymagających 
hospitalizacji, których odsetek w 
porównaniu z  liczbą osób aktu-
alnie chorych na COVID-19 jest 
znikomy. – Masowe testowanie 
górników oraz ich kontaktów pro-
wadzi do setek nowych przypad-
ków. Absolutna większość z  nich 
ma jednak bezobjawowy przebieg 
i po okresie spędzonym na kwa-

rantannie choroba się zatrzymuje 
– skomentował. Zdaniem głównej 
inspektor sanitarnej, Jarmili Rážo-
wej, bezobjawowy przebieg choro-
by to z  jednej strony plus, bo nie 
prowadzi do obciążenia oddziałów 
szpitalnych, z  drugiej jednak stro-
ny ułatwia szerzenie się infekcji, o 
której jej nosiciele nawet nie wie-
dzą. – Chciałabym zaapelować do 
ludzi, żeby zachowywali się odpo-
wiedzialnie. Ten wirus jest nadal 

wśród nas obecny – przekonywała, 
dodając, że nie do przyjęcia są sy-
tuacje, kiedy ludzie mający objawy 
choroby uczestniczą w imprezach 
publicznych lub normalnie chodzą 
do pracy.  

565
przypadków koronawirusa odkryto w RC podczas minionego weekendu. 
W sobotę było ich 260, a w niedzielę 305 – najwięcej od 3 kwietnia. Większość 
z nich ma związek z lokalnym ogniskiem choroby w powiecie karwińskim i nie 
prowadzi do rozprzestrzeniania się choroby do innych regionów. Zdaniem fa-
chowców, bynajmniej nie chodzi o drugą falę koronawirusa w RC.
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• Na taki obrazek czekaliśmy od marca. 
Na przejściu granicznym na Moście 
Przyjaźni w Cieszynie możemy już 
swobodnie przekraczać polsko-czeską 
granicę. Fot. SZYMON BRANDYS
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Bronisław Komorowski,
były prezydent RP,
w TOK FM

CYTAT NA DZIŚ

•••
Najważniejszym zadaniem Rafała 
Trzaskowskiego jest pozyskanie wyborców 
Szymona Hołowni, którzy są nieco 
bardziej konserwatywni w stosunku do 
jego własnych wyborców i on to musi 
uwzględnić. Czy pomoże mu w tym sam 
Hołownia, czy umyje ręce?

W I A D O M O Ś C I

W OBIEKTYWIE...

Z REDAKCYJNEJ POCZTY

Janusz Bitt mar
bitt mar@glos.live

„Black Lives Matter” (czarne życie ma znaczenie) – hasło 
i zarazem nazwa międzynarodowego ruchu walczą-
cego o prawa człowieka, jednoczące w ostatnich ty-
godniach nie tylko Afroamerykanów, zaczyna powoli 

w wyszukiwarce wujka Google’a doganiać „COVID-19”. Podobnie jak 
na koronawirusa, również na rasizm nie znaleziono na razie szcze-
pionki. Kształtowanie postawy tolerancyjnej nie jest łatwe i często 
wymaga dużego poświęcenia. Ślepym zaułkiem są jednak wszelkie 
próby weryfi kowania dzieł sztuki, fi lmów czy książek pod kątem ak-
tualnej poprawności politycznej. Rewizjonizm w niektórych kręgach 
intelektualnych jest na tyle mocny, że przysłania zdrowe myślenie. 
Dystans, tego nam potrzeba, ale czasami mam wrażenie, że jest zgoła 
odwrotnie. Poza głośną sprawą skasowania przez HBO fi lmu „Prze-
minęło z wiatrem” z 1939 roku, który zdaniem włodarzy stacji szerzy 
rasistowskie uprzedzenia, najbardziej rozbawiła mnie najnowsza na-
gonka na polskiego noblistę, Henryka Sienkiewicza, któremu dostało 
się od fanatyków za przygodową powieść dla młodzieży, „W pustyni i 
w puszczy”, wydaną po raz pierwszy w 1911 roku.
Henryk Sienkiewicz napisał „ W pustyni i w puszczy” w określonej 
atmosferze epoki, w której tworzył, obserwując otaczającą go rze-
czywistość. Książka za moich czasów była lekturą obowiązkową w 
szkołach i w ten sposób też ją potraktowałem. Najpierw obejrzałem 
fi lm w reżyserii Władysława Ślesickiego z 1973 roku, zresztą nawet 
po latach całkiem udany, a dopiero w drugiej kolejności przeczyta-
łem książkę. Sienkiewicz naszkicował mieszkańców Czarnego Lądu 
zgodnie z ówczesnym podejściem jako naiwnych prostaczków, któ-
rych warto schrystianizować i ucywilizować dla dobra ogółu. Czy jest 
rasistą? Niektórzy poloniści twierdzą, że tak. Sam jestem po studiach 
polonistycznych, ale na całe szczęście zahartowany krytycznym 
myśleniem mojego wykładowcy literatury, Kazimierza Kaszpera. W 
walce z fanatyzmem ważne są precyzyjne argumenty. W przypadku 
newralgicznej powieści Sienkiewicza pozwolę więc posiłkować się 
opinią przewodniczącego kapituły NIKE, profesora Ryszarda Ko-
ziołka, literaturoznawcy, świeżo upieczonego rektora Uniwersytetu 
Śląskiego. „Absolutnie bym nie wyrzucał. Potrzebujemy go zwłaszcza 
w takich momentach jak teraz, gdy konfl ikt rasowy eskaluje. Czy są tu 
wątki rasistowskie, seksistowskie, kolonialne? Jasne. Ale dzięki temu 
świetnie nadaje się do opisania współczesnych napięć”.  

NASZ »GŁOS«

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

DĄBROWA
Długoletnia mieszkanka 
gminy, Maria Konkolowa, 
skończyła sto lat. Kiedy ob-
chodziła poprzednie urodzi-
ny, mieszkała jeszcze sama 
w fi ńskim domku i radziła 
sobie z pomocą rodziny. 
Obecnie przebywa w domu 
seniora w Orłowej. Jubi-
latka urodziła się w Polsce, 
z zawodu była szwaczką. 
Wychowała trzy córki, ma 
siedmioro wnuków, dziesię-
cioro prawnuków oraz troje 
praprawnuków. Porusza się 
na wózku inwalidzkim, lecz 
nadal jest w dobrej kondycji 
umysłowej. Lubi rozwiązy-
wać krzyżówki.  (dc)

STONAWA
Na terenie Kopalni ČSM-
-Północ przeprowadzono 
ogólną dezynfekcję. Zada-
nie wykonało dwudziestu 
strażaków za pomocą gene-
ratorów ciepłego aerozolu 
dezynfekującego. Ze wzglę-
du na wzrost liczby osób 
zarażonych koronawirusem 
w ub. tygodniu przez trzy 
dni dezynfekowano kopal-
nie ČSA i ČSM. Strażacy 
odkażali m.in. górnicze łaź-
nie, szatnie, pomieszczenia 
biurowe. Województwo mo-

raw-
sko-śląskie 
niedawno 
kupiło i podarowa-
ło straży pożarnej 15 
generatorów oraz 250 
kilogramów proszku do 
dezynfekcji. W piątek 
rozpoczęły się przesie-
wowe badania wszyst-
kich pracowników ČSM 
na obecność koronawirusa. 
 (dc)

TRZYCIEŻ
Petanque to sport i rozryw-
ka dla ludzi w każdym wie-
ku. Lubią go także seniorzy, 
ponieważ jego uprawianie 
nie wymaga idealnej kon-
dycji fi zycznej. W petanque 
lubią grać członkowie trzy-
cieskiego Klubu Emerytów. 
Biorą udział w zawodach 
organizowanych w różnych 
miejscowościach i odnoszą 
sukcesy. Najświeższym z 
nich jest zwycięstwo w 
turnieju, który odbył się w 
ub. czwartek w Ostrawie. 
Dwójka emerytów z Trzy-
cieża zajęła pierwsze miej-
sce także w zawodach zor-

ganizowanych na początku 
czerwca w Wielkiej Połomi. 
 (dc)

TRZYNIEC 
Zainaugurowano jedną z 
największych tegorocznych 
inwestycji miejskich. Roz-
poczynają się prace na tak 
zwanej „małej” ulicy Ja-
błonkowskiej. W planie jest 
poszerzenie jezdni, remont 
jej nawierzchni, remont 
chodników i oświetlenia. 
Wzdłuż drogi powstanie 
130 miejsc postojowych. Po 
zakończeniu remontu zosta-
ną posadzone nowe rośliny. 
Prace będą prowadzone 
na odcinku o długości 730 
metrów i pochłoną 30 mln 
koron.  (dc)

TRZYCIEŻ

STONAWA

TRZYNIEC
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środa

czwartek

dzień: 16 do 22 ºC 
noc: 22 do 18 ºC 
wiatr: 3-6 m/s

dzień: 18 do 25 ºC 
noc: 24 do 21 ºC 
wiatr: 3-4 m/s

dzień: 21 do 26 ºC 
noc: 22 do 17 ºC 
wiatr: 2-4 m/s

DZIŚ...

30
czerwca 2020

Imieniny obchodzą: 
Emilia, Lucyna, 
Władysława
Wschód słońca: 4.40
Zachód słońca: 20.57
Do końca roku: 184 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Motyla Kapustnika
Przysłowia: 
„Czerwiec na maju zwykle 
się wzoruje, jego pluchy, 
pogody często naśladuje”

JUTRO...

1
lipca 2020

Imieniny obchodzą: 
Halina, Marian, Ott on
Wschód słońca: 4.41
Zachód słońca: 20.56
Do końca roku: 183 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Psa
Przysłowia: 
„Na świętej Haliny, 
nie piją dziewczyny”

POJUTRZE...

2
lipca 2020

Imieniny obchodzą: 
Jagoda, Urban, Maria
Wschód słońca: 4.42
Zachód słońca: 20.56
Do końca roku: 182 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Dziennikarza 
Sportowego
Przysłowia: 
„Gdy pająk w lipcu 
przychodzi, to za sobą 
deszcz przywodzi, gdy 
swą pajęczynę snuje, 
bliską burzę czuje”

POGODA

DĄBROWA

Dzisiaj kończy się rok 
szkolny. W niektórych 
placówkach już 
w piątek rozdano 
świadectwa. 
W Polskiej Szkole 
Podstawowej im. 
J. Kubisza w Gnojniku 
pożegnano 
długoletniego 
dyrektora, Tadeusza 
Grycza. Na stanowisku 
zastąpi go Grażyna 
Sikora. 

Danuta Chlup

Uroczyste zakończenie niety-
powego roku szkolnego od-
było się w sali gimnastycznej 

z udziałem uczniów, nauczycieli i za-
proszonych gości. Nauczyciele pod-
sumowali dziesięć miesięcy, rozdali 

uczniom dyplomy i nagrody książ-
kowe za dobre wyniki i osiągnięcia 
w konkursach. Pożegnano 17 świeżo 
upieczonych absolwentów szkoły, 
ale też odchodzącego na emeryturę 

Panie dyrektorze, dziękujemy!

dyrektora. Grycz przez trzynaście 
lat stał na czele placówki. Za jego 
kadencji – i dzięki jego usilnym 
staraniom oraz umiejętności po-
konywania przeszkód – wybudo-

wano nowe przedszko-
le, świetlicę szkolną i 
wyremontowano szko-
łę. 

Dyrektora żegnali 
uczniowie, pedagodzy, 
przedstawiciele Ma-
cierzy Szkolnej, Rady 
Szkoły, kół PZKO obwo-
du gnojnickiego. Grycz, 
będący miłośnikiem 
rodzimego folkloru, 
otrzymał w prezencie 
m.in. kompletny strój 
cieszyński oraz góralski 
kapelusz i kierpce. Cała 
szkoła żegnała go na 
stojąco, gorącymi bra-
wami. 

– W imieniu nas 
wszystkich mogę po-
wiedzieć tylko jedno: 
Dziękujemy! Dziękuje-
my! Dziękujemy! Drzwi 
w szkole są dla ciebie 
zawsze otwarte. Zapra-
szamy – zwróciła się do 
Grycza wicedyrektor 
Grażyna Sikora. 

Gnojnicką tradycją 
jest obwieszczanie zakończenia 
roku szkolnego za pomocą ręczne-
go dzwonka. Tym razem odcho-
dzący dyrektor zadzwonił razem ze 
swoją następczynią. Równocześnie 

przekazał symbolicznie dzwonek 
w jej ręce. 

Na pytanie „Głosu”, czy są plany, 
których nie udało mu się zrealizo-
wać, Grycz odpowiedział ze śmie-
chem: – Oj, jeszcze wiele rzeczy da-
łoby się zrobić! Kończymy remont 
kuchni, przed nami dobudowanie 
pawilonu z klasopracowniami, żeby-
śmy nie mieli kłopotu z pojemnością 
szkoły. Dla mnie ważne jest, aby tu 
było miejsce dla każdego dziecka, 
które rodzice chcą zapisać do pol-
skiej szkoły. Nie ma jeszcze boiska ze 
sztuczną nawierzchnią, które plano-
wałem czy też ogrodu ekologicznego. 

Grycz wyraził przekonanie, że 
nowa dyrektorka będzie kontynu-
owała te działania. Podkreślił, że 
wiele będzie zależało od przychyl-
nego nastawienia władz gminy. 

– Czego sobie życzę na emery-
turze? Przede wszystkim zdrowia 
– przyznał dyrektor, nie ukrywając 
niedawnych problemów ze zdro-
wiem. 

W piątek pożegnano także pasto-
ra ewangelickiego Bolesława Firlę, 
który przez 21 lat uczył w szkole 
religii. Pastor z Ligotki Kameralnej 
zdradził, że w sierpniu rozpocznie 
nowy rozdział w swoim życiu jako 
kapelan wojskowy. W przyszłości 
czeka go prawdopodobnie wyjazd 
na zagraniczne misje. 

• Tadeusz Grycz przymierza 
nowy strój cieszyński. 
Fot. DANUTA CHLUP

• Na całym świecie pojawiają się najróżniejsze podziękowania dla boha-
terów walczących w pierwszej linii z nową epidemią koronawirusa. Poczta 
Czeska wpadła na pomysł wydrukowania specjalnych znaczków z mo-
tywem maseczek. Znaczki są dostępne w dwóch wariantach. Pierwszy z 
nich ma formę podziękowania dla ratowników i są na nim symbole służby 
zdrowia, poczty i wojska. Na drugim znaczku są symbole strażaków, policji 
i wojska. Znaczek jest też podziękowaniem dla tych wszystkich wolonta-
riuszy, którzy szyli maseczki. „Zwrot”/Fot. ARC

Prezydencka dogrywka

12 lipca odbędzie się druga 
tura wyborów prezydenc-

kich w Polsce. Zmierzą się w niej 
urzędujący prezydent RP Andrzej 
Duda oraz prezydent Warszawy 
i zarazem kandydat opozycyjnej 
Platformy Obywatelskiej, Rafał 
Trzaskowski.

W niedzielę Polacy wybierali 
prezydenta. Pierwsza tura cieszyła 
się olbrzymim zainteresowaniem. 
Frekwencja wyniosła 64,4 proc. 
W poniedziałek przed południem 
Państwowa Komisja Wyborcza po-
dała wyniki z 99,78 proc. obwodów. 
Andrzej Duda uzyskał 43,67 proc. 
głosów, a Rafał Trzaskowski 30,34 
proc. Trzeci był Szymon Hołownia 
z 13,85 proc. poparcia. Na kolejnych 
miejscach uplasowali się: Krzysz-
tof Bosak – 6,75 proc. głosów, Wła-
dysław Kosiniak-Kamysz – 2,37 i 
Robert Biedroń – 2,21. Poparcie 
dla każdego z reszty kandydatów 

nie przekroczyło jednego procenta 
głosów.

Poza granicami kraju prezydent 
Andrzej Duda wygrał pierwszą 
turę wyborów w USA, uzyskując 
50,7 proc. głosów. Dla odmiany 
Rafał Trzaskowski w najbardziej 
spektakularny sposób triumfował 
w Republice Czeskiej. W Pradze 
i Ostrawie kandydat PO zwycię-
żył w pierwszej turze, ponieważ 
zagłosowało na niego 53,24 proc. 
wyborców (1083 osób). Drugi był 
Szymon Hołownia z poparciem 
15,78 proc. (321 głosów), a dopiero 
trzeci prezydent Andrzej Duda – 
12,98 proc. (264 głosów). Kolejne 
miejsca zajęli: Robert Biedroń – 
10,52 proc. (214 głosów) i Włady-
sław Kosiniak-Kamysz – 1,67 proc. 
(34 głosy).

W Pradze głosowało 1628 z 1840 
uprawnionych (frekwencja wynio-
sła 88,48 proc.). W Ostrawie głosy 

oddało 410 z 460 uprawnionych 
(frekwencja 89,13 proc.)

– Już w październikowych wy-
borach do parlamentu odnotowa-
liśmy rekord głosujących w Konsu-
lacie Generalnym w Ostrawie, ale 
teraz tamta liczba została jeszcze 
przekroczona – mówiła w niedzie-
lę konsul generalna RP w Ostrawie 
Izabella Wołłejko-Chwastowicz.

Podkreśliła przy tym, że człon-
kowie komisji wyborczej spełnili 
zarówno czeskie, jak i polskie za-
lecenia sanitarne. – Zapewniamy 
członkom komisji maseczki, przyłbi-
ce, rękawiczki, środki dezynfekujące 
i jednorazowe długopisy. Wietrzy-
my, dezynfekujemy, staramy się też 
zachowywać odstępy. W lokalu wy-
borczym może się znajdować jedna 
osoba na czterech metrach kwadra-
towych, więc jednocześnie mogą u 
nas głosować maksymalnie trzy oso-
by – tłumaczyła.  (wik)

• Głosowanie w Konsulacie General-
nym RP w Ostrawie. 
Fot. SZYMON BRANDYS

Estakada gotowa
Minęły trzy lata, nim w dwóch 

etapach wyremontowa-
no estakadę Bazaly w Ostrawie. 
Skomplikowany węzeł komuni-
kacyjny na ul. Czeskobraterskiej 
łączy centrum morawsko-śląskiej 
metropolii z Frydkiem-Mistkiem, 
Hawierzowem i Boguminem. Od 
dzisiejszego popołudnia jest prze-
jezdny. Estakada składa się ogółem 
z piętnastu mostów. Ich stan wy-
musił zakrojony na szeroką skalę 
kosztowny remont. – Mosty były 
w złym stanie technicznym, przez 
połączenia przeciekała woda, beto-
nowe konstrukcje były naruszone, 

natomiast te ze stali zardzewiałe. 
Cały obszar jest dotknięty przez 
wydobycie węgla, co ma negatyw-
ny wpływ na konstrukcje mostów. 
Z tego powodu musieliśmy zmienić 
ich wysokość. Gdybyśmy się nie 
zdecydowali na remont estakady, 
wkrótce musielibyśmy ją zamknąć 
– wyjaśnił Jaroslav Kania, wicehet-
man województwa morawsko-ślą-
skiego ds. fi nansów i inwestycji. 

Województwo oraz miasto Ostra-
wa współfi nansowały inwestycję 
opiewającą na 259 mln koron, jednak 
większość kosztów (209 mln) pokry-
ły dotacje unijne i państwowe.  (dc)

Brneński Sejmik Gminny

W czwartek 25 czerwca w Klu-
bie Polonus w Brnie odbył 

się Sejmik Gminny. Gośćmi z ra-
mienia Kongresu Polaków byli Jó-
zef Szymeczek i Dariusz Branny. 
Członkowie Polonusa, jak na go-
ścinnych gospodarzy przystało, po-
witali przedstawicieli Kongresu bia-
ło-czerwonym tortem z okazji 30. 
urodzin Kongresu. Następnie wice-
prezes KP, Józef Szymeczek, mógł 
zaprezentować członkom Polonu-
sa jego działalność, szczególnie w 
ostatnich czterech latach. Duże za-
interesowanie słuchaczy wzbudziły 
informacje na temat fi nasowania 
projektów z Funduszu Rozwoju Za-
olzia oraz wsparcie szkolnictwa pol-
skiego na Zaolziu. Jak potwierdził 
nasz gość, nic nie stoi na przeszko-
dzie, by np. wyprawki dla pierwszo-
klasistów otrzymały również dzie-
ci z Polskiej Szkółki w Brnie, o ile 
będzie takie zainteresowanie. Tak 
samo możliwe jest uczestnictwo w 
innych imprezach organizowanych 
dla dzieci, np. w Zjeździe Gwiaź-
dzistym, co potwierdziła członkini 
Polonusa, Jola Trnkowa, której syn 
uczestniczył w tej imprezie sporto-
wej jako gość, reprezentując polską 
szkołę w Lutyni Dolnej.

Następnie rozwinęła się dysku-
sja dotycząca organizowania oraz 
fi nansowania imprez Klubu Polo-
nus w Brnie, jak również problemu 
z wciągnięciem młodszego poko-
lenia w działalność Klubu. Polo-
nus w Brnie organizuje rocznie 
około 20 imprez, niektóre z nich 
we współpracy z miastem Brnem, 
uniwersytetem czy Biblioteką Ji-
rzego Mahena. W większości im-
prez Polonus korzysta z pomysłów 
sprawdzonych na Zaolziu, jednak 
nie ma mowy o dosłownym kopio-
waniu tego modelu. Jako przykład 
można podać bal, który organizują 
Polacy w Brnie. Ponieważ odbywa 
się on w restauracji, po opłaceniu 
wynajmu sali, nie ma mowy o tym, 

żeby można było sprzedawać wła-
sne ciastka czy alkohol i w ten spo-
sób podreperować budżet. Klub 
Polonus nie posiada też zezwole-
nia na działalność gospodarczą, a 
więc na stoisku promocyjnym na 
Babylonfeście czy Dniu Mniejszo-
ści Narodowych nie można sprze-
dawać swoich wypieków, a tylko 
proponować darmową degustację, 
co niestety, oprócz osób zaintere-
sowanych, przyciąga rzesze bez-
domnych z całego Brna.

Na zebraniu, z udziałem pani 
Jany Šubrowej z Biblioteki J. Mahe-
na, omówiono też program zastęp-
czy za Dni Kultury Polskiej, które 
nie mogły się odbyć jak zawsze w 
kwietniu z powodu pandemii ko-
ronawirusa. Dzięki rozeznaniu i 
podpowiedziom pana Szymeczka 
udało się ustalić propozycje im-
prez zastępczych na listopad, które 
będą połączone z obchodami Dnia 
Niepodległości. Panowie z Kongre-
su Polaków z wielkim uznaniem 
przyjęli informację o tym, że Klub 
Polonus spotyka się w swojej salce 
na „spotkaniach czwartkowych” 
co tydzień. W tym aspekcie Klub 
Polonus nawet „wyprzedza“ koła 
PZKO. Oprócz tego przedstawicie-
lom Kongresu bardzo spodobał się 
pomysł nawiązania współpracy z 
Polskim Klubem w Bratysławie i 
stworzenie wspólnej imprezy – w 
najbliższą sobotę odbędzie się rajd 
rowerowy obu organizacji wzdłuż 
Dunaju. Być może należałoby na-
wiązać podobną współpracę z Po-
lonią w Wiedniu. 

Na koniec odbył się wybór de-
legatów na XIII Zgromadzenie 
Ogólne Kongresu Polaków w RC. 
Delegatami zostali wybrani Danu-
ta Koné-Król i Oton Gruszka (Polo-
nus) oraz Jerzy Buchta (okręg Brno 
i okolice). Pełnomocnikiem została 
wybrana Danuta Koné-Król, a za-
stępcą Olga Grenarowa. 

 Danuta Koné-Król

• Pamiątkowe zdjęcie uczestników 
Semiku Gminnego w Brnie. 
Fot. M. HORECZY
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Macierz postawiła 
na kontynuację
Prezesem Zarządu Głównego Macierzy Szkolnej w Republice Czeskiej będzie przez kolejne cztery lata Tadeusz 
Smugała. Wiceprezesami zostali Marek Bystroń i Elżbieta Štěrba, a skarbnikiem Jadwiga Sikora. Walne zebranie, 
na którym wybrano nowe władze organizacji, odbyło się w czwartek, 25 czerwca, w sali PZKO przy ul. Bożka 
w Czeskim Cieszynie. 

Witold Kożdoń

Podczas godzinnych obrad 
działacze Macierzy podsu-
mowali ostatnie cztery lata. 

W tym czasie Zarząd Główny Ma-
cierzy był zmuszony do dwukrot-
nej przeprowadzki. Obecnie jego 
siedziba mieści się w biurze cowor-
kingowym przy ul. Strzelniczej w 
Czeskim Cieszynie.

– Od dwóch lat Macierz używa 
także nowego logo, ponadto zaini-
cjowaliśmy spotkania „bowlingo-
we”, na których omawiamy różne 
sprawy – mówił ustępujący prezes 
Tadeusz Smugała. – W tym roku 
chcieliśmy zorganizować spotka-
nie z okazji naszego potrójnego 
jubileuszu, niestety pojawił się ko-
ronawirus. Dostałem jednak wia-
domość z Warszawy, że mają dla 
nas pieniądze. Nie będzie ich dużo, 
ale wystarczy, byśmy się spotkali. 
Decyzja w tej sprawie będzie nale-
żała do nowego zarządu – dodał.

Przypomniał on również, że Ma-
cierz Szkolna jest organizatorem 
kilku znanych, cyklicznych imprez 
sportowych i kulturalnych. Ponad-
to włączyła się w pozyskiwanie 
pieniędzy potrzebnych do sfi nan-
sowania Zjazdu Gwiaździstego. 
– Podobnie jak działacze Kongresu 
Polaków czy PZKO ja także lobbo-
wałem za tym w Warszawie – mó-
wił Smugała.

Nierozwiązanym pozostaje na-
tomiast problem „Bagińca”, czyli 
budynku dawnej macierzańskiej 
szkoły. – Dzisiaj ten obiekt jest 

praktycznie niezdolny do użytku. 
Wstęp jest tam zabroniony. Pró-
bowaliśmy przekazać go którejś z 
zaolziańskich organizacji, ale za-
interesowanie okazało się zerowe. 
Dlatego chcemy go sprzedać. Cenę 
wywoławczą ustaliliśmy na 780 tys. 
koron i są zainteresowani. Staramy 
zamknąć ten temat, bo to dla nas 
problem oraz koszty, a dodatkowo 
ryzyko, gdyby coś się tam stało – 
tłumaczył Smugała.

Na co dzień Macierz współpra-
cuje ze Stowarzyszeniem „Wspól-
nota Polska”, Fundacją „Pomoc 
Polakom na Wschodzie” oraz Ma-
cierzą Ziemi Cieszyńskiej. Na na-
szym podwórku utrzymuje part-
nerskie kontakty z Towarzystwem 
Nauczycieli Polskich, Centrum 
Pedagogicznym dla Polskiego 
Szkolnictwa, Harcerstwem, PZKO, 
Kongresem Polaków. 

– Naszym sztandarowym pro-
jektem stał się bon pierwszaka. W 
2017 roku zdobyliśmy na to przed-
sięwzięcie 100 tys. koron i była to 
taka pierwsza jaskółka. Rok później 
mogliśmy ufundować dzieciom ple-
caczki, a w 2019 r. były to już torni-
stry z pełnym wyposażeniem. Do 
tego rodzice dostali 500 zł stypen-
dium na dziecko. Chcieliśmy, by te 
pieniądze służyły fi nansowaniu wy-
cieczek i innych szkolnych przed-
sięwzięć i wiem, że w wielu miej-
scach to się udało, a łączna wartość 
projektu przekroczyła milion koron 
– mówił Tadeusz Smugała. 

Zaznaczył jednocześnie, że o tym, 
jak bon pierwszaka będzie wyglą-
dał w tym roku, otrzyma ofi cjalne 

informacje w najbliższych dniach. 
– Ponoć pieniędzy jest mniej niż w 
zeszłym roku, mimo to bon ma wy-
glądać podobnie – stwierdził. 

Prezes Macierzy namawiał też 
działaczy do sięgania po pieniądze 
Funduszu Rozwoju Zaolzia Kon-
gresu Polaków w RC. – Oczywiście 
nie jest to elektrownia jądrowa, ale 
piszcie projekty. Warto to robić, 
ponieważ można uzyskać fundu-
sze, które pozwolą uatrakcyjnić 

nasze imprezy. Wiem, że Błędowi-
ce korzystają już z tego źródła, my 
w Cierlicku również. Oczywiście 
nie są to pieniądze za darmo, ale 
ich zdobycie nie jest też specjalnie 
trudne. Ważne, że są do wzięcia, 
więc warto to robić – przekonywał 
Tadeusz Smugała.

Na koniec Walne Zebranie za-
twierdziło sprawozdanie z działal-
ności Macierzy Szkolnej w latach 
2017-2020, przyjęło sprawozdanie 

kasowe i sprawozdanie Komisji Re-
wizyjnej oraz wybrało nowy Zarząd 
Główny. W jego skład weszli: Ka-
rol Baron, Zbigniew Bocek, Marek 
Bystroń, Szymon Ciahotny, Wła-
dysław Łysek, Tomasz Ondruch, 
Grzegorz Skupień, Jadwiga Sikora, 
Tadeusz Smugała, Elżbieta Štěrba 
i Elżbieta Wania. W komisji rewi-
zyjnej będą natomiast pracowali: 
Renata Kisza, Maria Przywara i An-
drzej Russ. 

• Tegoroczne Walne Zebranie Macierzy Szkolnej odbyło się w sali PZKO przy ul. Bożka w Czeskim Cieszynie. 
Fot. WITOLD KOŻDOŃ

Polityka jak tykająca bomba
Politykę – odwiecznie tykają-

cą bombę – rozbroili aktorzy 
Amatorskiego Zespołu Teatralnego 
im. J. Cieńciały działającego przy 
MK PZKO w Wędryni. Spektakl 
„No comment lub idioci w poli-
tyce” w reż. Janusza Ondraszka 
wystawiono w wędryńskiej „Czy-
telni” dwa razy – w piątek i sobotę. 
Sztukę, która miała premierę w 
1996 roku – po raz pierwszy w ję-
zyku polskim – obejrzał sam au-
tor, słowacki pisarz Jozef Banáš. 
– To fantastyczne przeżycie, nigdy 
wcześniej nie słyszałem swojego 
tekstu po polsku. Nie rozumiem 
oczywiście wszystkich niuansów, 
ale – także z uwagi na to, że po raz 
ostatni widziałem tę sztukę przed 
siedmiu laty – odświeżam temat 
i bawię się dziś bardzo dobrze – 
wyjaśniał „Głosowi” w przerwie 
przedstawienia jeden z najpoczyt-
niejszych i najczęściej tłumaczo-
nych słowackich autorów. Prze-
tłumaczenie tekstu oraz jego 
wystawienie na Zaolziu Banášowi 
zaproponował wędryński wydawca 

Bronisław Ondraszek. Przekładem 
zajęła się Izabela Żur.

Na scenie pojawili się członko-
wie wędryńskiej grupy: Jakub Kluz 
w roli Pierre’a Crosset’a sekreta-
rza Talleyranda, Józef Cieślar jako 
sekretarz Fouchégo, Simon Laval 
i reżyser przedstawienia oraz kie-
rownik zespołu Janusz Ondraszek 
jako minister spraw zagranicznych 
Charles Maurece de Talleyrand. Do 
pasjonatów i amatorów dołączył za-
wodowiec Janusz Kaczmarski w roli 
ministra policji Josepha Fouchégo. 
– Nazywamy ten teatr amatorskim, 
ale muszę przyznać, że często jest 
w nim więcej profesjonalizmu niż 
w profesjonalnym teatrze. Wiele od 
siebie się uczymy, panuje tutaj fan-
tastyczna atmosfera – mówił aktor 
związany w przeszłości ze Sceną 
Polską Teatru Cieszyńskiego. 

Sztuka opowiada o walce poli-
tycznej w porewolucyjnych realiach 
XIX-wiecznej Francji. Ministrowie 
Fouché i Talleyrand, mistrzowie po-
litycznej intrygi, wraz ze swoimi se-
kretarzami obmyślają plan morder-

stwa cesarza Napoleona. Widz raz po 
raz wybucha śmiechem, ale często 
przybiera on gorzki smak. – Czytając 
oryginalny słowacki tekst, uśmiałem 
się do łez, bo wyobrażałem sobie od 
razu poniektórych słowackich akto-
rów, jak wcielają się w poszczególne 
role. Byłem zarazem bardzo ciekawy 
w jaki sposób poradzi sobie autor-
ka tłumaczenia z takim osadzonym 
dość specyfi cznie w słowackich re-
aliach tekstem, żeby nie tylko widzo-
wie u nas, ale i w Polsce czy gdzie in-
dziej potrafi li się połapać – wyjaśnia 
Janusz Ondraszek. 

Obserwując przedstawione na 
scenie mechanizmy władzy, uświa-
damiamy sobie ich uniwersalizm 
i ponadczasowość. – Każdy może 
tu znaleźć stale powtarzające się 
od stuleci tematy, polityka nieja-
ko wytwarza je, po czym wciąga w 
swoje wnętrzności wszystkich tych 
ludzi, którzy ulegną tej pokusie po-
czucia mocy w jakimkolwiek stop-
niu – dodaje Ondraszek. 

Spektakl to istna księga poli-
tycznych aforyzmów. „Pragma-

tyczny polityk jest przygotowany 
na wszystko, nawet katastrofę” – 
głosi jeden z nich. I ta katastrofa 
rzeczywiście nadchodzi. Szybko 
okazuje się bowiem, że ze szczy-
tów politycznej kariery łatwo 
spaść na sam dół, a dotychczaso-
we role łatwo mogą się całkowicie 
odwrócić...

„Idioci w polityce” pojawią się po 
wakacjach na innych scenach w re-
gionie. – W planie są już występy w 
Bystrzycy, Jabłonkowie. Mam na-
dzieję, że pojedziemy też do Lwowa 
i Wilna, ale czas pokaże, jak będzie 
– zdradził „Głosowi” kierownik ze-
społu. 

 (szb)

• Iście „bombowe” przedstawienie. Lont zapala Janusz Kaczmarski, bombę 
trzyma Janusz Ondraszek a wszystkiemu z przerażeniem przygląda się Jakub 
Kluz. Fot. Szymon Brandys

Jesienią nie będzie 
powtórki wiosny
Rozmowa ze Stanisławem Folwarcznym, wicehetmanem województwa morawsko-śląskiego odpowiedzialnym za 
sprawy edukacji.

Witold Kożdoń

Pamięta pan tak nietypowy rok 
szkolny? 
– Pamiętam „wakacje węglowe” w 
Gimnazjum w Orłowej. Zabrakło 
wówczas węgla, więc przez ty-
dzień nie chodziliśmy do szkoły. 
Ale to, co wydarzyło się tej wiosny, 
jest czymś zupełnie wyjątkowym i 
niespotykanym. Od 11 marca aż 
do końca roku szkolnego szkoły 
pozostawały w zasadzie zamknię-
te. Oczywiście system oświatowy 
funkcjonował, trwało nauczanie 
zdalne, jednak nie przypominam 
sobie podobnej sytuacji. A pamię-
tam szkolnictwo także w XX wie-
ku.

Problem z koronawirusem polegał 
chyba także na tym, że wszystko 
nastąpiło z dnia na dzień, więc nie 
można się było przygotować?
– Z pewnością sytuacja nas wszyst-
kich zaskoczyła. Ale trzeba też 
dodać, że zdalne nauczanie – po 
czesku distanční výuka – nie ist-
niało w żadnej ustawie. Takiego 
pojęcia nie było w żadnym roz-
porządzeniu, którym kieruje się 
szkolnictwo, w efekcie wiele rzeczy 
działo się na zasadzie umowy „ro-
dzic-szkoła”. Dodatkowo kłopot 
miały szkoły średnie, ponieważ w 
jednym okresie skumulowały się 
egzaminy wstępne i matury. Uwa-
żam jednak, że szkoły poradziły 
sobie. Natomiast wyniki matur są 
trochę gorsze niż w zeszłym roku, 
ale przyczyniły się do tego obiek-
tywne względy. Decyzją ministra 
egzamin dojrzałości zdawali wszy-
scy, a istnieje przecież pewna gru-
pa uczniów, która w normalnych 
warunkach nie zostałaby do niego 
dopuszczona.

Zastanawiacie się nad innymi kon-
sekwencjami epidemii?
– Do tej pory odbyło się kilka kon-
ferencji, których uczestnicy w 
profesjonalny sposób starali się 
podsumować ten czas i mamy już 
pierwsze wnioski. Przede wszyst-
kim nowy, zdalny sposób naucza-
nia musi być ujęty w aktach praw-
nych, które dotyczą szkolnictwa. 
Po drugie, trzeba go wprowadzić 
do ramowych planów naucza-
nia, a tym samym do szkolnych 
programów nauczania. Zarówno 
nauczyciel jak i uczeń muszą być 
bowiem przygotowani do takiej 
formy edukacji. Trzeci wniosek 
jest zaś taki, że musimy zapewnić 
uczniom podstawowy standard 
takiej formy nauczania. Przy tym 
nie możemy patrzeć na nią przez 
pryzmat gimnazjum, ale musimy 
uwzględniać cały wachlarz szkół. 
Musimy brać pod uwagę specy-
fi kę szkół podstawowych pierw-
szego stopnia, szkół na dużych 
osiedlach, gdzie z reguły większy 
odsetek młodzieży ma różnorakie 
problemy. Musimy widzieć szkoły 

zawodowe i oczywiście gimna-
zja, bo wszystkie one mają wła-
sną specyfi kę. Ale to nie koniec, 
bo musimy ponadto spojrzeć na 
zdalne nauczanie oczami rodzi-
ców. Co robić, gdy w domu jest 
trójka dzieci i jeden komputer, a 
na dodatek mama czy tata mają 
home-offi  ce? Dlatego mówimy 
o minimalnym standardzie in-
formatycznym. Po prostu szkoły 
muszą posiadać pewną liczbę ta-
bletów, laptopów, które w sytu-
acjach „awaryjnych” będą do dys-
pozycji młodzieży.

Wszystko dlatego, że jesienią sy-
tuacja się powtórzy?
– Specjaliści nie mają wątpliwo-
ści, że „w temacie koronawirusa” 
nadal jest o wiele więcej pytań niż 
odpowiedzi. Moim zdaniem jed-
nak jesienią nie będzie powtórki 
wiosny. Nasze państwo i gospo-
darka nie mogą zostać po raz drugi 
„wyłączone”, bo szkód jest już bar-
dzo dużo. Mimo to może dojść do 
sytuacji, że kwarantanną zostaną 
objęte poszczególne klasy czy na-
wet całe szkoły. Dlatego nasze pla-
cówki muszą posiadać dostateczną 

ilość sprzętu, by móc go potem 
udostępnić tym uczniom, którzy w 
domu nie mają dostępu do takich 
urządzeń. Chodzi o to, by wszy-
scy mieli porównywalne warunki 
edukacyjne, by nie dochodziło do 
sytuacji, gdy przez dłuższy czas, 
kiedy nauka odbywa się zdalnie, 
niektóre dzieci miały ograniczony 
dostęp do kształcenia. Taka sytu-
acja nie może się wydarzyć. Ważne 
jest więc nie tylko odpowiednie 
przygotowanie do nowej sytuacji 
nauczycieli i uczniów, ale także za-
pewnienie im minimalnego stan-

dardu informatycznego. Nie cho-
dzi przy tym, by każdemu kupić 
komputer, ale o to, by każdy uczeń 
w razie kryzysu miał do niego do-
stęp, zwłaszcza gdy na kwarantan-
nie będą przebywały pojedyncze 
klasy. Nasze państwo stać na taki 
wydatek, choć uważam, że to także 
rola naszych samorządów. 

Jest jednak różnica między nauką 
on-line gimnazjalistów, uczniów 
szkół zawodowych czy pierwsza-
ków z podstawówek.
– Dziś istnieją nowoczesne aplika-
cje i inne narzędzia, które pozwa-
lają uczyć przez Internet nawet 
małe dzieci. Ważne jest natomiast, 
by poszczególne szkoły korzystały 
tylko z jednego systemu. Nie może 
być tak, że nauczyciele działają na 
własną rękę i jeden wysyła e-maile, 
inny korzysta z WhatsApp’a, a jesz-
cze ktoś inny z Windowsa. Istnieją 
doskonałe systemy, takie jak Go-
ogle Classroom, które należy wpro-
wadzić powszechnie do naszych 
szkół.

Co więc na trwałe zmieni się w 
szkołach po epidemii koronawi-
rusa?
– Obserwujemy, że i nauczyciele 
i uczniowie radykalnie poprawili 
swoje kompetencje informatycz-
ne. Dotyczy to zwłaszcza starszych 
pedagogów, którzy z reguły mają 
bardzo ostrożny stosunek do no-
woczesnych technologii informa-
tycznych. Na tym można budować.

COVID-19 to poważny problem, 
ale z pewnością nie tylko skutkami 
epidemii zajmują się na co dzień 
władze województwa?
– Rzeczywiście, we wrześniu w 
Średniej Szkole Teleinformatyki 
w Ostrawie-Porębie zamierzamy 
otworzyć Centrum Cybernetycz-
nego Bezpieczeństwa. Projekt re-
alizujemy wspólnie z Krajowym 
Biurem ds. Cyberbezpieczeństwa 
i Bezpieczeństwa Informacji. Z 
kolei w ramach uatrakcyjniania 
zajęć wychowania fi zycznego przy 
nowych boiskach sportowych za-
mierzamy otwierać place workout, 
czyli plenerowe siłownie. W czasie 
tegorocznych wakacji powstaną 
dwa takie obiekty przy gimnazjach 
w Karwinie i Czeskim Cieszynie. 
Współpracujemy też z katedrą 
wychowania fi zycznego Uniwer-
sytetu Ostrawskiego. Jej specjali-
ści będą pomagali nauczycielom. 
Poza tym remont Polskiego Gim-
nazjum przebiega planowo, ale in-
nym ważnym tematem jest Średnia 
Szkoła w Jabłonkowie, która prze-
chodziła bardzo poważny kryzys 
na granicy likwidacji. Ostatecznie 
zdecydowaliśmy się zachować tę 
placówkę, przy tym zaszły w niej 
ogromne zmiany. Szkoła zapro-
ponowała nowe, ciekawe kierunki 
kształcenia, minimalnie wzrosła 
w niej ilość uczniów. Teraz więc 
inwestujemy w wyposażenie jej 
warsztatów, a w przyszłości będzie-
my starali się ją rozwijać. 

• Stanisław Folwarczny. Fot. ARC
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Chyba w każdym domu gdzieś na dnie 
szufl ady leżą zawiadomienia ślub-
ne krewnych i znajomych. Michaela 

Šafránek z  Karwiny posiada o wiele bogat-
szą kolekcję, liczącą 257 sztuk. Znajdziemy 
w niej zawiadomienia z różnych okresów, a 
niektóre z nich przypominają śluby znanych 
na Zaolziu osób. 

– Zbieram zawiadomienia ślubne już od 
czterdziestu lat. Zaczęło się w szkole pod-
stawowej. Wtedy odkryłam w domu zawia-
domienia, które rodzice otrzymali od swoich 
znajomych. To właśnie one stanowią najstar-
szą część mojej kolekcji, z lat 1958-1970 – wy-
jaśnia pani Michaela, która na co dzień pra-
cuje jako wychowawczyni świetlicy szkolnej 
w polskiej szkole w Karwinie-Frysztacie. 

Kolekcjonerka pochodzi z Olbrachcic, jej 
rodzicami są znani działacze PZKO, Jadwiga 
i Jerzy Czapowie. Także zawiadomienie o ich 
ślubie, który wzięli w 1962 roku w Orłowej-
-Porębie, znajduje się w tej kolekcji. 

Druki z lat 60. i 70. mają na ogół prostą, 
niezbyt wymyślną grafi kę, co ma też pozy-
tywną stronę – raczej nie ma tu kiczu, który 
nieraz pojawia się na zawiadomieniach z lat 
80. Wówczas nowożeńcy wybierali z propo-
nowanych przez drukarnie wzorów, przed-
stawiających najczęściej parę gołąbków z 
obrączkami ślubnymi czy też kominiarczyka 
z panną młodą. Niemal „obowiązkowe” były 
złote litery. 

Począwszy od lat 90. zawiadomienia ce-
chuje coraz większa różnorodność, co jest 
zrozumiałe, biorąc pod uwagę możliwości, 
jakie stwarza dzisiaj grafi ka komputerowa. 
Praktycznie każdy może zaprojektować ory-
ginalne, niepowtarzalne zawiadomienie. 
Najnowszym hitem są własnoręcznie wyko-
nane zawiadomienia, będące efektem kre-
atywności panny młodej lub jej koleżanek. 

Bez względu na aktualnie panującą modę 
zawsze były pary, które opuszczały główny 
nurt i decydowały się na nietuzinkowe za-
wiadomienia ślubne. Na niektórych z nich 
widać rękę znanych zaolziańskich plasty-

ków i grafi ków – na 
przykład Zbignie-
wa Kubeczki czy 
Tadeusza Wrat-
nego. Do tej kate-
gorii należy także 
zawiadomienie o 
ślubie Władysława 
Owczarzego – gra-
fi ka, kolekcjonera, 
kuratora wystaw. 
Do niesztampo-
wych można także 
zaliczyć zawiado-
mienie o ślubie 
Urszuli i Jana Przy-
warów (znanych 
PZKO-wców z Cier-
licka-Kościelca) z 
wykor zys taniem 
motywu karty do 
gry czy też Urszuli 
i Stanisława Czud-
ków (dyrektorki 
j a b ł o n k o w s k i e j 
polskiej szkoły i 
znanego chirurga), 
p r z y p o m i n a j ą c e 
kartkę z kalenda-
rza. Z kolei na kar-
cie, na której infor-
mowała o swoim ślubie Renata Drössler (z 
domu Worek), zamieszczony został rysunek 
znanego czeskiego autora dowcipów rysun-
kowych. 

Michaela Šafránek podzieliła kolekcję na 
kilka sekcji. Nadała im następujące nazwy: 
„Rodzina i bliscy”, „Szkoła Podstawowa i 
Gimnazjum”, „Klub Młodych i praca”, „Nie-
znajomi” oraz „Znam albo wiem, o kogo cho-
dzi”. Pani Michaela ma w swoich zbiorach 
sporo zawiadomień ze ślubów kolegów z 
podstawówek w Olbrachcicach i Hawierzo-
wie-Błędowicach, z Gimnazjum Polskiego w 
Czeskim Cieszynie (m.in. kierowniczki ze-
społu „Suszanie” – Barbary Mračny, z  którą 

przez całe gimnazjum siedziała w jednej ław-
ce), z olbrachcickiego Klubu Młodych PZKO. 

Najwięcej okazów zawiera sekcja „Niezna-
jomi”. – Różni ludzie, którzy dowiadują się o 
mojej pasji, dostarczają mi zawiadomienia, 
czasem wrzucają je do skrzynki pocztowej, 
więc nawet nie wiem, skąd pochodzą. Przy-
noszą mi je także uczniowie – mówi pani Mi-
chaela. 

Kolekcjonerka zna dalsze losy wielu mał-
żeństw, które przed kilku, kilkunastu lub kil-
kudziesięciu laty z radością oznajmiały swój 
ślub. 

– Czasem zawiadomienie jest duże i oka-
załe, a związek nie przetrwał próby czasu 

– stwierdza. – Mam na przykład zawiado-
mienie pewnej pary, która zdecydowała się 
na ślub po dziesięciu latach znajomości, ale 
kilka miesięcy po ślubie się rozwiodła. 

Zawiadomienia z kolekcji Michaeli Šafrá-
nek są najczęściej polskie lub czeskie, wyjąt-
kowo słowackie, ale jest też rarytas – zawia-
domienie w języku polskim i hiszpańskim. 
Panna młoda, pochodząca z Zaolzia, wyszła 
za mieszkańca Kostaryki i wyprowadziła się 
do jego kraju. 

W kolekcji pani Michaeli nie może oczywi-
ście zabraknąć jej własnego zawiadomienia 
ślubnego z października 1992 roku. 

 (dc)

Poszukiwania genealogiczne 
często polegają na formuło-
waniu i weryfi kacji hipotez. 

Świetnym przykładem może być 
znana krakowska rodzina Rippe-
rów, wywodząca się z dzisiejszego 
Zaolzia.

W trzecim tomie „Słownika bio-
grafi cznego ziemi cieszyńskiej” 
Józefa Golca i Stefanii Bojdy znaj-
duje się informacja, że 24 listopada 
1873 roku w Oldrzychowicach przy-
szedł na świat Wilhelm Ripper, 
działacz sportów samochodowych. 
Niewielki biogram Rippera zapo-
wiadał spory potencjał – ukończył 
Akademię Handlową w Wiedniu, 
mieszkał w Krakowie. W czasie I 
wojny światowej służył w wojsku 
austriackim, prowadził pierwszą 
w Polsce Wojskową Szkołę Samo-
chodową. I rzeczywiście okazało 
się, że ścigał się „automobilami” 
już w czasach austriackich. Z kolei 
w 1928 roku z synem Janem jako 
pierwsi Polacy wzięli udział w raj-
dzie Monte Carlo. Wspaniała bio-
grafi a z tragicznym zakończeniem, 
bo zginął w niemieckim obozie 
koncentracyjnym.

Jak nie Oldrzychowice, 
to może Niebory?
Trochę zmartwiłem się faktem, że 
część publikacji podawała, iż Rip-
per urodził się w Krakowie, a nie 
w Oldrzychowicach. Poszukując 
dalszych informacji, natknąłem 
się na świetnie udokumentowany 
artykuł historyka Andrzeja Bogu-
nii-Paczyńskiego, który – opiera-
jąc się na krakowskich metrykach 
– przedstawił następującą historię 
rodziny: Józef Ripper (ur. 1837), 
morawski kupiec spod Ołomuńca, 
ożenił się z Marią Joanną Fried 
„z Neborów k. Cieszyna”. Mieli 
czworo dzieci, z których najstarsza 
Zdenka (Sidonia) urodziła się w 
1868 roku w Cieszynie, a kolejny – 
słynny Wilhelm – już w Krakowie.

Wyglądało zatem, że Wilhelm 
Ripper nie pochodził z Oldrzycho-
wic. Mimo wszystko, matka z Nie-
borów to też przyjemny regionalny 
akcent. Niebory jako miejsce naro-
dzin Marii Joanny potwierdzał na-
wet „Polski słownik biografi czny”, 
jedno z najlepszych tego typu wy-
dawnictw na świecie. Jednak zno-
wu poszukiwania w księgach me-
trykalnych zakończyły się fi askiem.

Kwestia, gdzie przyszli na świat 
Wilhelm Ripper i jego matka, sama 
w sobie nie jest specjalnie intere-
sująca, ale uczula na rzecz szalenie 
istotną w badaniach genealogicz-
nych. Nie należy nigdy nikomu 
ufać – jeżeli jest możliwość, trzeba 
zawsze próbować dotrzeć do źró-
dła. Nawet najlepszym zdarzają się 
pomyłki, zwłaszcza jeżeli publiku-
ją sporo – w gąszczu tysięcy dat i 
imion może się zdarzyć literówka 
albo nietrafi ona hipoteza.

Żyd z Rakowca
Tymczasem historia śląsko-kra-
kowskich Ripperów wyglądała 
następująco. Pod datą 20 kwietnia 
1837 roku proboszcz parafi i rzym-
skokatolickiej w Trzycieżu odno-
tował narodziny Józefa, syna Ja-
kuba Rippera, kupca, i Ewy z domu 
Burstein. Chłopiec był wyznania 
mojżeszowego, ale na Śląsku Cie-
szyńskim w tamtym okresie Żydów 

(podobnie jak protestantów) noto-
wano w metrykach katolickich.

Ten sam Józef Ripper – tym ra-
zem jako katolik – pojawia się w 
1880 roku w spisie mieszkańców 
Krakowa. Podano, że urodził się 
15 kwietnia 1837 roku; jako miejsce 
urodzenia fi guruje „Rakowiec w 
C.K. Schlonsk”. Z danych zawar-
tych w spisie można odtworzyć 
biografi ę tego kupca. Ożenił się z 
Joanną z domu Fried, pochodzącą 
z Nieborów. Mieszkali najpierw w 
Cieszynie, gdzie w 1868 roku uro-
dziła się ich córka Sydonia. Póź-
niej przenieśli się do Oldrzycho-
wic. Tam 27 listopada 1873 roku 
przyszedł na świat „Wilusz”, czyli 
Wilhelm. Z Oldrzychowicami Rip-
perowie byli bardziej związani, 
bo w tej gminie posiadali „prawo 
swojczyzny” (coś w rodzaju obywa-

telstwa). Jednak widać Józefa Rip-
pera ciągnęło do większych miast, 
bo wyprowadził się do Lwowa (tam 
w 1875 roku urodził się kolejny syn 
Maksymilian Hugo), a potem do 
Krakowa (tam w 1879 i 1880 uro-
dzili się odpowiednio Aleksander 
Rudolf i Wiktor).

Teraz to się układa wszystko w 
spójną całość – Wilhelm Ripper, 
pierwszy Polak, który wziął udział 
w rajdzie Monte Carlo, rzeczywi-
ście przyszedł na świat w Oldrzy-
chowicach, jednak jego ojciec 
dopiero później przeszedł na kato-
licyzm. W drugiej połowie XIX wie-
ku Żydzi na Śląsku Cieszyńskim już 
prowadzili własne księgi narodzin, 
ślubów i zgonów, które najpewniej 
zniszczone w czasie II wojny świa-
towej – stąd nie dało się go odna-
leźć w metrykach katolickich.

Co do samego Józefa Rippera, to 
przybysz z Rakowca nieźle urządził 
się w Krakowie. Miał skład piwa 

przy ulicy świętego Jana oraz dwie 
kamienice przy ulicy Długiej. Zmarł 
w 1890 roku. Został pochowany na 
Cmentarzu Rakowickim, jego na-
grobek zachował się po dziś dzień.

Mieszczanin z Bogumina, 
złotnik z Żukowa, 
dezerter z Wędryni
Nazwisko Ripper przewija się na 
Śląsku Cieszyńskim od XVIII wie-
ku. W 1721 roku Karol Ripper, fel-
czer z Bogumina, przyjął prawa 
miejskie Cieszyna. W 1827 roku 
uczniem gimnazjum katolickiego 
był Franciszek Ripper z Ropicy. W 
1892 roku Maksymilian Ripper, ro-
dem z Żukowa Górnego, pracował 
u cieszyńskiego złotnika Wybrań-
ca. Na początku XX wieku restau-
rację na Saskiej Kępie w Cieszynie 
prowadziła Filipina Rebeck z domu 
Ripper (ur. 1857 w Bobrku).

Spisy przyjętych do prawa miej-
skiego, uczniów, czeladników czy 

inserty prasowe to typowe źródła 
w poszukiwaniach genealogicz-
nych. Rzadkością są listy gończe 
wystawiane za naszymi przodka-
mi lub krewnymi. Tymczasem w 
„Regensburg Wochenblatt” (nr 3 
z 18. 1. 1876) znalazłem list gończy 
za Adolfem Ripperem, wystawiony 
24 grudnia 1875 roku. Poszukiwany 
pochodził ze Śląska Austriackiego 

i posiadał prawo przynależności 
do gminy Wędrynia. Zdjęcia, rzecz 
jasna, brak. Jest za to opis, który w 
tłumaczeniu brzmi następująco: 
„Ma 27 lat, wyznania mojżeszowe-
go, niewielkiej postury, ma brązo-
we oczy, ciemne włosy i brwi, orli 
nos, okrągły podbródek, pociągłą 
twarz, jest zaszczepiony, mówi po 
niemiecku i po polsku”. 

P U B L I C Y S T Y K A P U B L I C Y S T Y K A

Zawiadamiają, że ślub się odbędzie…
NASI KOLEKCJONERZY (3)NASZE RODY /18/

Michael Morys-Twarowski Ripperowie

Fot. DANUTA CHLUP

Skąd ten ród?
Andrzej Bogunia-Paczyński podaje, że Ripperowie pochodzili z Bawarii, 
skąd trafi li na Morawy, a stamtąd wywodziły się dwie linie rodu – jedna 
osiadła na Podgórzu (dzielnica Krakowa), druga w samym Krakowie. Ta 
druga jednak przed przybyciem do Krakowa mieszkała na Śląsku Cie-
szyńskim. Ripperowie z Podgórza i Krakowa posiadają wspólny grobo-
wiec na Cmentarzu Rakowickim, co przemawia za tym, że byli ze sobą 
blisko spokrewnieni.

Gdzie doczytać?
  Andrzej Bogunia-Paczyński, „Juliusz von Ripper – admirał z Podgórza”, 

„Małopolska. Regiony – regionalizmy – małe ojczyzny” 18, 2016. 
Artykuł dostępne on-line w serwsie malopolska.org.

Skąd to 
nazwisko?
W „Słowniku nazwisk 
mieszkańców 
południowego Śląska 
w XIX wieku” Izabela 
Łuc proponuje dwie 
etymologie nazwiska 
Ripper. Pierwszą 
od słowa „rypać” 
(bić, rzucać, tłuc się, 
skrzypieć), drugą od 
imienia Ruprecht. 
Pierwsza propozycja 
wygląda na chybioną.

GROSZ DO GROSZA

Henryka Bittmar Bezgotówkowe życie: za i przeciw

Jeszcze niedawno wiele wska-
zywało na to, że do 2030 roku 

Szwecja, jako pierwszy kraj na 
świecie, stanie się państwem bez-
gotówkowym. Papierowy pieniądz 
całkowicie miał tam zniknąć z ob-
rotu. Teraz wydaje się jednak, że 
nie będzie to takie proste. Część 
społeczeństwa (niewielka, ale jed-
nak) nie jest na to bowiem goto-
wa. U nas też banknoty i monety 
jeszcze długo prawdopodobnie nie 
odejdą do lamusa. Czesi, jak po-
kazują liczne badania, są do swo-
ich pieniędzy stosunkowo mocno 
przywiązani. Podobnie zresztą jak 
Polacy.

Przybywa 
terminali płatniczych
Ciągle jeszcze za ponad trzy pią-
te zakupów płacimy gotówką. Co 
więcej, ok. 22 proc. sprawunków 
bez gotówki nie sposób u nas zała-
twić, gdyż niektóre sklepy i punk-
ty usługowe po prostu kart płat-
niczych nie przyjmują. Już przed 
rokiem Ministerstwo Przemysłu i 
Handlu powołało grupę roboczą, 
w skład której weszli m.in. przed-
stawiciele przedsiębiorców, ban-

ków i operatorów kart płatniczych. 
Celem grupy jest rozbudowa sieci 
terminali płatniczych tak, aby ich 
liczba przekroczyła średnią Unii 
Europejskiej. Ta obecnie wynosi 
23 terminale na tysiąc obywateli. 
W Republice Czeskiej jest ich na 
razie ok. 21 na tysiąc obywateli. W 
ciągu trzech lat w kraju powinno 
przybyć 30 tys. nowych terminali. 
Obecnie mamy ich ogółem ok. 215 
tysięcy. Do społeczności, która nie 
używa tradycyjnego pieniądza, 
tzw. cashless society, jeszcze nam 
daleko, choć zwolenników płat-
ności bezgotówkowych z roku na 
rok przybywa. Zanim dogonimy 
pod tym względem Szwecję i inne 
kraje skandynawskie, po drodze 
napotkamy jeszcze Niemcy lub 
Austrię. Tam już teraz ludzie ok. 
50 proc. transakcji przeprowadza-
ją bezgotówkowo. Na razie jednak 
ok. 40 proc. Czechów twierdzi, że 
ewentualne wycofanie z użycia 
banknotów i monet ograniczyłoby 
ich prawa obywatelskie. Tylko 30 
proc. zaakceptowałoby takie roz-
wiązanie. Podobnie myśli zresztą 
całkiem spora część Europejczy-
ków. 

Gotówka 
trzyma się mocno
Tak czy owak, podczas gdy w 2005 
roku transakcje dokonane karta-
mi płatniczymi opiewały u nas na 
ok. 114,6 mld koron, w roku ubie-
głym było to już 678,1 mld. Z tego 
niewielka część to płatności kartą 
on-line. Podczas gdy nie wszyscy 
sprzedawcy muszą posiadać termi-
nale płatnicze, gotówkę od klienta 
zobowiązani są przyjmować wszy-
scy bez wyjątku (przynajmniej 
teoretycznie). Jak wynika z reguł 
ogłoszonych przez Czeski Bank 
Narodowy, sklep lub usługodawca 
może odmówić przyjęcia bankno-
tu wyłącznie wtedy, gdy istnieje 
podejrzenie, że chodzi o pieniądze 
fałszywe, że banknoty są uszko-
dzone lub gdy klient chce w trak-
cie jednej transakcji użyć ponad 
50 monet. Chociaż identyczne sta-
nowisko prezentuje też Czeska In-
spekcja Handlowa, ciągle przybywa 
sprzedawców i usługodawców, któ-
rzy odmawiają przyjmowania od 
klienta gotówki. A ponieważ klienci 
na ogół nie protestują, nikt się tym 
problemem nie zajmuje. Nie tylko 
zresztą karty płatnicze wypierają z 

naszych portfeli tradycyjne pienią-
dze. Coraz więcej jest u nas zwolen-
ników płatności mobilnych. Na za-
kupy nie trzeba wtedy zabierać ani 
karty, ani pieniędzy, a tylko smart-
fona z odpowiednią aplikacją.

Szybciej, taniej, 
ale czy bezpieczniej?
Przed płatnościami bezgotówko-
wymi jest na pewno wielka przy-
szłość. Nie ulega wątpliwości, że 
obrót bezgotówkowy jest tańszy i 
szybszy. Odpada druk i zabezpie-
czenie pieniędzy. Średni czas pła-
cenia gotówką to co najmniej pół 
minuty, płatność kartą zbliżeniową 
lub smartfonem trwa najwyżej 12 
sekund. A jednak obrońcy tradycyj-
nych pieniędzy także przemawiają 
całkiem donośnym głosem i mają 
swoje racje. Jak się niedawno oka-
zało, nawet nie wszyscy Szwedzi 
są zachwyceni perspektywą całko-
witego lub prawie całkowitego wy-
rugowania z życia płatności gotów-
kowych. Tradycyjnych pieniędzy 
bronią przede wszystkim organi-
zacje reprezentujące prawa senio-
rów, a także przedstawiciele branży 
turystycznej. Ale być może jeszcze 

donośniej brzmią głosy przestrze-
gające, iż w świecie bez gotówki sta-
jemy się coraz bardziej uzależnieni 
od systemu bankowego, a także 
mocno inwigilowani – każda trans-
akcja jest przecież rejestrowana, 
żadna nie może być anonimowa. 
No i mamy coraz większy kłopot z 
kontrolą wydatków – klient z kartą 
lub telefonem w ręku jest skłonny 
wydać więcej, aniżeli klient z go-
tówką. Nie można też lekceważyć 
innego zagrożenia, związanego z 
ewentualnymi atakami hakerskimi 
lub zwykłymi awariami systemów, 
które przecież zdarzały się i zawsze 
mogą się zdarzyć. Jeżeli będziemy 
całkowicie uzależnieni od bezgo-
tówkowych form płatności, może 
się stać, że w konkretnej sytuacji 
nie będziemy mogli zapłacić, a więc 
ani niczego kupić. Upowszech-
nienie płatności mobilnych może 
uczynić z ludzi niewolników syste-
mu bankowego (i państwa). Jeżeli 
ktoś ukradnie nam portmonetkę, 
zawsze możemy pożyczyć gdzieś 
parę koron i dojechać do domu. 
Jeżeli ktoś wyczyści nam konta, to 
bez gotówki praktycznie jesteśmy 
na straconej pozycji. 

• Uczestnicy rajdu Monte Carlo na 
chwilę przed startem w 1928 roku. 
Drugi z lewej – Wilhelm Ripper, uro-
dzony w Oldrzychowicach. Drugi z 
prawej – jego syn Jan.

• Józef Ripper (ur. 1837) z rodziną w 
spisie mieszkańców Krakowa z 1880 
roku. Zdjęcia: Archiwum Narodowe w Krako-
wie, Narodowe Archiwum Cyfrowe
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S P O R T Mats Hummels, 
obrońca Borussi Dortmund, o Robercie Lewandowskim

Był cichy, nie mówił po niemiecku, a po angielsku dość słabo. 
Miał problemy na początku, bo graliśmy w ataku z Lucasem 
Barriosem. Ale teraz to najlepszy napastnik na świecie 

W SKRÓCIE Fot. ARC

RETROSKOP 

Szermierka była prawdziwym 
konikiem bohatera ubiegłotygo-

dniowego pytania w naszej retro-za-
bawie. Większość z Was rozpoznała 
na zdjęciu Ryszarda Parulskiego, 
najwszechstronniejszego szermie-
rza w historii tej dyscypliny. 

Kiedy w zeszłym tygodniu zasta-
nawiałem się, na którego wybitne-
go polskiego szermierza postawić 
w pytaniu, wybierałem pomiędzy 
Parulskim a Jerzym Pawłowskim. 
W końcu zwyciężył były zawodnik 
Marymontu Warszawa, który swój 
bogaty dorobek medalowy zakoń-
czył w 1969 roku zdobyciem brązo-
wego medalu mistrzostw świata we 
fl orecie w konkurencji indywidual-
nej. Ryszard Parulski nie bawił się 
w Jamesa Bonda, tak jak Pawłow-
ski, współpracujący od 1964 roku z 
amerykańskim wywiadem CIA, za 
co został skazany w 1976 roku na 25 
lat więzienia (zwolniony po dziesię-
ciu latach w drodze ułaskawienia). 
Postawa społeczna Parulskiego też 
jednak wykraczała poza socjali-
styczne szablony. Jako adwokat sta-
wał m.in. w obronie dziennikarzy, 

a także innych osób prześladowa-
nych przez władze PRL. 12 stycznia 
2017 prezydent RP Andrzej Duda 
odznaczył go pośmiertnie Krzyżem 
Komandorskim z Gwiazdą Orderu 
Odrodzenia Polski, za wybitne osią-
gnięcia w promocji i upowszechnia-
niu sportu, za działalność na rzecz 
środowisk olimpijskich. Niezmier-
nie mi miło, że szermierka cieszy się 
wśród czytelników „Głosu” tak dużą 
popularnością i mam nadzieję, że 
dzisiejszym zdjęciem również trafi ę 
w Wasze gusta. Przenosimy się na 
bokserski ring. 

PYTANIE NR 15
W historii polskiego boksu aż roi się 
od wybitnych postaci. Chciałbym się 
niemniej skupić na boksie amator-
skim, albowiem z zawodowego ringu 
zdjęcia są wyłącznie kolorowe, czy-
taj – niepasujące do retro-rubryki. 
Nie tylko bowiem Andrzej Gołota, 
Dariusz Michalczewski czy Tomasz 
Adamek potrafi li wygrywać dla sie-
bie i całej Polski piękne, emocjo-
nujące walki. Miażdżył i zamęczał 
swoich rywali również bohater dzi-

siejszej odsłony 
„Retroskopu”. Ro-
bił to z gracją dwu-
krotnego mistrza 
olimpijskiego z 
igrzysk w Tokio 
(1964) i Meksyku 
(1968). Dla poko-
lenia moich ro-
dziców był praw-
dziwym gwiazdorem, a ikoną tego 
sportu pozostał również po śmierci. 
Do jego wielkich fanów należy m.in. 
aktor Daniel Olbrychski, sam duży 
pasjonat i amatorski bokser. 

Bohater dzisiejszego zdjęcia uro-
dził się w 1940 roku w Częstochowie, 
a bokserską karierę rozpoczął w wie-
ku 15 lat w miejscowym klubie Start 
u trenera Wincentego Szyińskiego. 
Trzy lata później trafi ł do reprezen-
tacji Polski trenowanej przez słynne-
go Feliksa Stamma. W 1961 roku po 
raz pierwszy został mistrzem Pol-
ski, ale ja chciałbym wrócić do jego 
pierwszego złotego medalu wywal-
czonego w Tokio 1964 w kategorii 
lekkopółśredniej (63,5 kg). W Japonii 
polski pięściarz znalazł antidotum 

na swojego odwiecznego rosyjskiego 
rywala, Jewgienija Frołowa, wygry-
wając po świetnej walce taktycznej 
na punkty. Przez pierwsze dwie run-
dy Polak nastawił się niespodzie-
wanie na defensywę, ale w trzeciej 
ruszył do ataku, co rywala wytrąciło 
z tempa. W sumie w karierze stoczył 
348 walk – 317 wygrał, 6 zremisował, 
25 przegrał. Zawsze powtarzał, że 
„nie ma bokserów odpornych na cio-
sy, są tylko źle trafi eni”. Sam nigdy w 
karierze nie leżał na deskach ringu. 
Kto z nas może się pochwalić takim 
bilansem w życiu? 

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

Fenomenalny sezon 
Roberta Lewandowskiego
Wielka szkoda, że piłkarskie EURO 2020 z powodu pandemii koronawirusa przesunięto na czerwiec 2021. Polacy 
z Robertem Lewandowskim będącym w tak fenomenalnej formie, jak w końcówce Bundesligi, nie staliby na 
straconej pozycji. Lewandowski nie tylko sięgnął z Bayernem Monachium po kolejne mistrzostwo Niemiec, ale na 
deser dołączył też zwycięstwo w klasyfi kacji strzelców Bundesligi. Po raz trzeci z rzędu, a piąty w karierze!

Janusz Bitt mar

Polskiemu napastnikowi za-
brakło sześciu bramek do 
wyrównania legendarnego 

rekordu Bundesligi, ustanowio-
nego w sezonie 1971/1972 przez 
Gerda Müllera. Kultowy niemiec-
ki napastnik strzelił wówczas 40 
bramek, czego do tej pory nikomu 
w Bundeslidze nie udało się po-
wtórzyć. Lewandowski, którego 
w trakcie sezonu przyhamowała 
kontuzja, z dorobkiem 34 goli też 
nie może jednak narzekać na brak 
szczęścia w polu karnym rywali.

– Może zabrakło tych trzech 
meczów, w których nie zagrałem 
– zastanawiał się Lewandowski po 
ostatniej kolejce tego sezonu, w 
której Bayern Monachium pokonał 
na wyjeździe VfL Wolfsburg 4:0. 
– Trudno jest porównywać tamte 
czasy z obecnymi. Nowoczesny 
futbol różni się od tamtego sprzed 
ponad 40 lat. To, co zrobiłem w 
tym sezonie, jest jednak napraw-
dę wielkim osiągnięciem. Z tych 
34 trafi eń jestem bardzo zadowo-
lony i dumny – zaznaczył „Lewy”, 
który w ostatniej kolejce wpisał się 
na listę strzelców z rzutu karnego, 
wykorzystując „jedenastkę” po-

dyktowaną po faulu na Mickaelu 
Cuisance. 

Po tak udanym sezonie w letnim 
okienku transferowym odżyją spe-
kulacje związane z przyszłością 
Lewandowskiego w bawarskim 
klubie. Tajemnicą poliszynela jest 
bowiem niesłabnące zainteresowa-
nie polskim napastnikiem ze stro-
ny Realu Madryt. Na ile mocne są 

więzi „Lewego” z Bayernem, prze-
konamy się niebawem. Lothar Mat-
thaeus, były gwiazdor bawarskiego 
klubu, uważa, że Polak powinien 
zakończyć karierę w Bayernie.

– Dla mnie Robert jest już legen-
dą Bayernu, solidnie zapracował na 
to miano przez ostatnie lata. Poza 
tym to snajper kompletny. Gdy-
bym był trenerem jakiegoś zespo-

łu, marzyłbym o takim środkowym 
napastniku. On ciągle dokonuje na 
boisku magicznych rzeczy. I naj-
lepiej dla niego, jeśli pozostanie w 
Bayernie do końca kariery – stwier-
dził legendarny obrońca. Lewan-
dowski na chwilę obecną skupia się 
na Lidze Mistrzów, której restart po 
epidemii koronawirusa planowany 
jest na sierpień.

– Pokazaliśmy, że jesteśmy naj-
lepszą drużyną w Niemczech. Teraz 
chcemy udowodnić, że możemy grać 
jeszcze lepiej w Lidze Mistrzów – 
podkreślił polski napastnik. Bayern 
awans do ćwierćfi nału traktuje jako 
obowiązek, w pierwszym meczu 1/8 
wygrał z Chelsea w Londynie 3:0. 
Rewanż odbędzie się 7 lub 8 sierpnia. 
Począwszy od ćwierćfi nałów wszyst-
kie pojedynki Champions League 
Ligi zostaną rozegrane w Lizbonie od 
12 do 23 sierpnia, a poszczególne fazy 
mini-turnieju będą odbywać się bez 
spotkań rewanżowych.  

MAGICZNE LICZBY
5 – tytuły króla strzelców
8 – tytuły mistrzowskie
10 – sezony w Borussii Dortmund i 

Bayernie Monachium
27 – trafi enia z rzutów karnych
34 – rekord goli ligowych w jednym 

sezonie (2019/20)
64 – bramki w Lidze Mistrzów
86 – występy w Lidze Mistrzów
236 – gole w Bundeslidze
321 – mecze ligowe
338 – bramki łącznie
462 – wszystkie występy w niemiec-

kich klubach 
 (Źródło: Bundesliga)

• Robert Lewandowski już jest legendą 
Bayernu. Fot. fcbayern.com

Sytuacja robi się 
poważna
Grający o przysłowiową pietruszkę piłkarze Sigmy Ołomuniec pokonali w meczu 3. kolejki 
fazy dodatkowej Fortuna Ligi zespół MFK Karwina 3:1, przysparzając podopiecznym 
trenera Juraja Jarábka na dwie kolejki przed końcem dużych problemów. W grupie 
mistrzowskiej coraz gorzej prezentuje się Banik Ostrawa, który pod wodzą Luboša Kozla 
straszy kibiców antyfutbolem. 

Janusz Bitt mar

Karwiniacy, którzy po ma-
jowym restarcie pierwszo-
ligowych rozgrywek nadal 

czekają na zwycięstwo, losy sezo-
nu wciąż mają w swoich rękach. 
Bezpośrednio do drugiej ligi spada 
ostatni klub tabeli, a zespoły na 
miejscach 14-15 trafi ą do baraży. Po 
weekendzie w najgorszej sytuacji 
znajdują się piłkarze FK Przybram. 
Przewaga drużyny Karwiny nad 
rywalem z zachodu Czech wynosi 
trzy punkty i wszystko wskazuje na 
to, że ziści się najbardziej drama-
tyczny scenariusz – spadkowicza 
wyłoni bezpośrednia konfrontacja 
obu drużyn w ostatniej kolejce se-
zonu. 7 lipca atut własnego boiska 
byłby wprawdzie po stronie Kar-
winy, ale garstka kibiców, którzy 
zostaną wpuszczeni na stadion, 
raczej nie uskrzydli topornie grają-
cych podopiecznych Juraja Jaráb-
ka. Musi więc zdarzyć się cud. Jaki?

– Wierzę, że wreszcie przeła-
miemy się i zaczniemy w czystych 
pozycjach strzelać bramki. Zaraz w 
najbliższą sobotę w Zlinie, tam po 
prostu musimy wygrać, innej opcji 

nie ma – zadeklarował trener zaol-
ziańskiego klubu. – Jestem prze-
konany, że wystarczy jeden udany 
mecz i wrócimy do gry sprzed pan-
demii. Zresztą twierdzę, że wcale 
nie prezentujemy złego futbolu, ale 
brakuje nam efektywności – dodał. 
Łabędzim śpiewem karwińskiej 
drużyny w Ołomuńcu była bram-
ka na 1:3 zdobyta przez Ondřeja 
Lingra po świetnej współpracy z 
Adrielem Ba Louą. W ofensywie 
drużyna posiada potencjał, nieste-
ty te zasoby wykorzystywane są w 
znikomym procencie. 

W Ołomuńcu karwiniacy zaczę-
li grać dopiero w drugiej połowie, 
po zmianach, na jakie zdecydował 
się sztab szkoleniowy w trakcie 
burzliwej 15-minutowej przerwy. 
Defensywnego pomocnika Marka 
Janečkę zmienił Vojtěch Smrž, a 
napastnika Abdulrahmana Taiwo 
stoper Milan Rundić. – Postanowi-
liśmy wszystko postawić na jedną 
kartę i zagrać w innym ustawieniu, 
tylko z trójką obrońców – wytłuma-
czył zmianę taktyki Jarábek. Oka-
zało się, że Sigma była zaskoczona 
takim obrotem sprawy. – W drugiej 
połowie byliśmy lepszym zespo-
łem, niestety sędziowie w niedzie-

lę nie byli w najlepszej dyspozycji 
– przyznał słowacki szkoleniowiec. 
Co miał na myśli? – Nieuznany gol 
zdobyty po domniemanym zagra-
niu ręką, a wcześniej również nie-
odgwizdany faul w polu karnym 
Sigmy – przybliżył newralgiczne 
momenty w Ołomuńcu Juraj Jará-
bek. Powtórki wideo pokazały, że 
karwiński trener miał rację, nieste-
ty system VAR (wideoweryfi kacja 
bezpośrednio w trakcie meczu) na 
stadionie Sigmy nie był w niedzielę 
do dyspozycji sędziów. 

System VAR tymczasem pomógł 
w weekend drużynie Banika Ostra-
wa, która po weryfi kacji sędziego 
mogła bez wyrzutów sumienia eg-
zekwować w piątej minucie doli-
czonego czasu gry rzut karny za za-
granie ręką rywala w polu karnym. 
Patrizio Stronati złagodził jednak 
tylko gorycz porażki na boisku Li-
berca, gdzie podopieczni trenera 
Luboša Kozla przegrali 1:2. Ostra-
wianie po raz kolejny nie zachwy-
cili, grając momentami wręcz kosz-
marnie. W grupie mistrzowskiej, w 
której od ubiegłej środy złoto cele-
brują już piłkarze Slavii Praga, dru-
żyna Banika pełni rolę chłopców 
do bicia.  

FORTUNA LIGA

OŁOMUNIEC – 
KARWINA 3:1
Do przerwy: 2:0. Bramki: 33. i 52. 
Juliš, 23. samob. Eduardo – 58. 
Lingr. Karwina: Bolek – Ndefe, Edu-
ardo, Šindelář, Čonka – Jean Man-
gabeira – Lingr (75. Guba), Janečka 
(46. Smrž), Qose (84. Tijani) – Ba 
Loua, Taiwo (46. Rundić).

LIBEREC – 
OSTRAWA 2:1
Do przerwy: 0:0. Bramki: 77. Pešek, 
85. Mara – 95. Stronati . Ostrawa: 
Laštůvka – Reiter (63. Buchta), 
Procházka, Svozil (63. Kaloč), Stro-
nati , Fleišman – Lalkovič (46. de 
Azevedo), Jánoš, Jirásek – O. Šašin-
ka (46. Smola), Potočný (75. Drozd).  
Lokaty – grupa mistrzowska: 1. Sla-
via Praga 78, 2. Pilzno 69, 3. Sparta 
Praga 56,… 6. Ostrawa 45 pkt. W 
niedzielę 5. 7.: Ostrawa – Pilzno 
(17.00).
Lokaty – grupa spadkowa: 11. Oło-
muniec 37, 12. Teplice 35, 13. Zlin 
33, 14. Karwina 27, 15. Opawa 24, 
16. Przybram 24 pkt. W sobotę 4. 
7.: Zlin – Karwina (17.00).

• Pod bramką Sigmy szarżuje Ondřej 
Lingr. Fot. mfk karvina

Remis 
piłkarzy 
Trzyńca

Negatywne wyniki testów na 
obecność koronawirusa wśród 

piłkarzy Trzyńca pozwoliły w week-
end zrealizować pierwotny plan 
szefów drugoligowych rozgrywek 
– rozegranie meczu 27. kolejki FNL 
pomiędzy Ujściem nad Łabą a FK 
Fotbal Trzyniec. Podopieczni trenera 
Svatopluka Habanca z kwarantanny 
wrócili na boisko w dobrych humo-
rach, remisując po niezłej grze 3:3. 
Gospodarze pragnęli przedłużyć w 
niedzielę czarną passę trzynieckiej 
drużyny i w pierwszej połowie plan 
wypełniali konsekwentnie. Pod-
opieczni Svatopluka Habanca wzięli 
się w garść w drugiej połowie, a 
remis 3:3 wystrzelił im w 74. minucie 
zmiennik Erik Puchel. 
Trzyńczanie mogą poprawić swoje 
notowania już w najbliższy czwartek, 
kiedy w zaległym meczu FNL zmierzą 
się na wyjeździe z Witkowicami. W 
tabeli zespół spod Jaworowego z 
dorobkiem 28 pkt. plasuje się na 13. 
pozycji, Witkowice zajmują ostatnie, 
16. miejsce (14 pkt.). Wczoraj, po 
zamknięciu numeru, wicelider z Par-
dubic zmierzył się u siebie z Jihlawą. 
Dla gospodarzy była to szansa, żeby 
wrócić na fotel lidera zajmowany od 
niedzieli przez piłkarzy Brna. 

FNL

UJŚCIE n. Ł. – 
TRZYNIEC 3:3
Do przerwy: 2:1. Bramki: 18. i 72. 
Richter, 44. Drame – 32. i 58. Valenta, 
74. Puchel. Trzyniec: Chmiel – Oma-
sta, Šuľa, Kušnír, Janoščín – R. Vaněk 
I. (88. Samiec), Weber (72. Machalík), 
J. Valenta – Hlúpik, Akulinin (72. Woj-
nar), Cienciala (72. Puchel). (jb)

WOJCIECHOWSKI: POTRZEBUJĘ 
JESZCZE KILKU TRENINGÓW. Do 
względnej normalności wraca powoli 
królowa sportu. Pierwszy start na 
mityngu lekkoatletycznym ma za sobą 
m.in. Paweł Wojciechowski. Polski 
tyczkarz w Chorzowie osiągnął całkiem 
niezły wynik 5,45. – Nie spodziewa-
liśmy się tego mityngu, ale dałem się 
namówić. Nie byłem jeszcze przygoto-
wany na skakanie z pełnego rozbiegu. 
Zdecydowaliśmy się jednak na taki 
eksperyment. Mam już nowe tyczki, 
ale jeszcze potrzebuję kilku treningów, 
żeby na nich startować. Na razie ska-
czę, jak to my mówimy, „na zapałkach”. 
 (jb)
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CO W KINACH

TRZYNIEC – Kosmos: 3Bobule 
(30, godz. 20.00); Jak wytresować 
smoka (1, godz. 10.00); W co grają 
ludzie (1, godz. 20.00); Téměř do-
konalá tajemství (2, godz. 20.00); 
KARWINA – Centrum: 3Bobule 
(30, 2, godz. 19.00); Fruwajmy! (1, 
godz. 10.00); HAWIERZÓW – Cen-
trum: Téměř dokonalá tajemství 
(30, godz. 19.30); 3Bobule (1, 2, 
godz. 19.30); CZ. CIESZYN – Cen-
tral: Příběh tantry (2, godz. 18.00). 

CO NA ANTENIE

POLSKIE AUDYCJE. po-pt. godz. 
19.05 Ostrawa 107,3 MHz i Trzyniec 
105,3 MHz.

RADIO KATOWICE. „U Polaków 
za Olzą” – niedz. godz. 13.05 na 103 
FM. Archiwum audycji: radio.kato-
wice.pl/Zaolzie.

CO W TERENIE

KLUB SENIORA „PRZYJAŹŃ” – 
Zaprasza swoich członków na spo-
tkanie w środę 1. 7. o godz. 17.00 do 
Domu Polskiego PZKO w Karwinie-
-Frysztacie.
NAWSIE – Zapraszamy dnia 1. 7. o 
godz. 19.30 na Sejmik Gminny do 
Domu PZKO.
OSTRAWA – MK PZKO zaprasza na 
spotkanie z dziennikarką i pisar-
ką Danutą Chlup we wtorek 30.  6. o 
godz. 16.30 w Galerii „Magna” przy 
ul. Biebla 3. Książki autorki „Blizna” 
i „Trzecia terapia” będzie można na-
być na miejscu.

PTTS „BŚ” – Ze względu, iż arche-
opark w Kocobędzu jest dla zwie-
dzających zamknięty, proponujemy 
8. 7. przechadzkę po karwińskim 
parku B. Němcowej, frysztackim 
rynku i zwiedzenie z przewodni-
kiem kościoła Podwyższenia Krzy-
ża Świętego w Karwinie-Frysztacie. 
Wędrówkę rozpoczniemy sprzed 
dworca kolejowego w Karwinie o 

Dnia 29 czerwca 2020 obchodziła 70. urodziny 

pani ALENA KOTTASOWA
Z tej okazji dużo zdrowia, szczęścia, pogody ducha 
i  błogosławieństwa Bożego na dalsze lata życzą syn 
Marek, córka Regina i wnuczka Agnieszka.
 GŁ-366

Dnia 2 lipca 2020 minie pierwsza bolesna rocznica 
śmierci naszego Kochanego

śp. inż. ROMANA MRÓZKA
z Czeskiego Cieszyna-Mostów

Tych, którzy Go znali i szanowali, o chwilę wspomnień 
proszą żona, synowie, synowa i wnuk Jan.
 GŁ-363

Kto w pamięci serca żyje, nie umiera…
Dnia 1 lipca obchodziłaby swe 100. urodziny

śp. MARIA ZALESKA
z domu Wróbel ze Stonawy

O chwilę wspomnień proszą synowie z rodzinami.    
 AD-009

Pan jest pasterzem moim… 
     Psalm 23

W głębokim smutku pogrążeni zawiadamiamy, że 
w  wieku 97 lat zmarła nasza Najdroższa Mamusia, 
Babcia i Prababcia

śp. ANNA DZIKOWA 
z domu Folwarczna, z Suchej Średniej

Pogrzeb Kochanej Zmarłej odbędzie się w piątek 3. 7. 
2020 o godz. 14.00 z kościoła ewangelickiego w Suchej 
Średniej. Zasmucona rodzina. GŁ-370

Kto w sercach żyje tych,
których opuścił,
ten nie odszedł…

W głębokim  żalu pogrążeni zawiadamiamy wszystkich 
krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 28 czerwca 
2020 zmarł w wieku 92 lat nasz Ukochany Ojciec, Teść, 
Dziadek, Pradziadek, Wujek i Szwagier

śp. inż. STANISŁAW RUSZ
zamieszkały w Bystrzycy pod nr. 755

Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbędzie się w środę dnia 1. 7. 2020 o godz. 
13.00 w kościele ewangelickim w Bystrzycy. Po obrzędzie kremacja. Za-
smucona rodzina. GŁ-371

ŻYCZENIA

WSPOMNIENIA

NEKROLOGI

PROGRAM TV

I N F O R M A T O R 

WTOREK 30 CZERWCA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Mor-
derstwo (s.) 10.40 Wiejski lekarz (s.) 
11.30 AZ kwiz 12.00 Południowe 
wiadomości 12.30 Powrót ognistych 
kobiet (film) 13.35 Wszystko, co lubię 
14.05 Legendy telewizyjnej rozrywki 
15.05 Downton Abbey (s.) 16.10 Na-
pisała: Morderstwo (s.) 17.00 Podró-
żomania 17.30 AZ kwiz 18.00 Wia-
domości regionalne 18.25 Gdzie jest 
mój dom? 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.10 Opowiadaj 
(s.) 21.05 Opowiadania filmowe 22.15 
Boże pola, Sp. z o.o. (film) 23.45 Zawo-
dowcy (s.). 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowna pla-
neta 9.20 Nie poddawaj się plus 9.45 
Nie poddawaj się 10.15 Czeskie wsie 
10.40 David Attenborough i legen-
darny olbrzymi słoń Jumbo 11.40 
Świadkowie czasu 12.10 Hitler 12.55 
Królestwo natury 13.25 Ilustrowane 
felietony Ludvika Vaculíka 13.35 Kto 
tak naprawdę odkrył Amerykę? 14.20 
Wenecja: technologiczne wyzwa-
nie 15.15 Pod ochroną laguny 16.10 
Kapsztad 17.05 Ruch lotniczy 18.00 
Nowa Zelandia 18.45 Wieczorynka 
18.55 Marzenie o kurorcie 19.15 Emo-
cje i my 19.50 Wiadomości w czeskim 
j. migowym 20.00 Sprawa zaginięcia 
dziennika lekcji (teatr) 21.40 Z miło-
ści nienawiść 22.35 JFK prywatnie 
23.30 Opowieść podręcznej (s.) 1.10 
Gomorra (s.). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 He-
lena (s.) 9.20 Comeback (s.) 9.55 
Spece (s.) 11.00 Co o tym sądzą Cze-
si 12.00 Południowe wiadomości 
12.30 Krok za krokiem (s.) 12.50 
Przychodnia w różanym ogrodzie 
(s.) 14.05 Detektyw Monk (s.) 15.55 
Dr House (s.) 16.57 Popołudniowe 
wiadomości 17.20 Co o tym sądzą 
Czesi 18.15 Comeback (s.) 18.50 Go-
spoda (s.) 19.30 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.20 Policja kryminalna 
Anděl (s.) 22.35 Agenci NCIS: Nowy 
Orlean (s.) 23.35 Dr House (s.) 0.30 
Detektyw Monk (s.). 
PRIMA 
6.25 Gormiti (s. anim.) 7.00 Nowy 
dzień 9.25 M.A.S.H. (s.) 10.30 Cztery 
syreny – miłość a la karte (film) 12.30 
Strażnik Teksasu (s.) 13.30 Ostatni 
gliniarz (s.) 14.30 Policja Hamburg 
(s.) 15.30 Policja w akcji 16.30 Wia-
domości kryminalne 16.50 Policja w 
akcji 17.40 Nakryto do stołu! 18.55 
Wiadomości 19.55 Showtime 20.05 
Pogoda 20.15 Katarzyna Wielka (s.) 
21.25 Skarby ze strychu 22.30 Jak 
zbudować marzenie 23.35 Policja w 
akcji 1.30 Strażnik Teksasu (s.). 

ŚRODA 1 LIPCA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 9.45 Downton Abbey (s.) 
11.00 Wszystko, co lubię 11.30 AZ 
kwiz 12.00 Południowe wiadomości 
12.30 Ogniste kobiety są wśród nas 
(film) 13.35 Opowiadanie filmowe 
14.25 Legendy telewizyjnej rozrywki 
15.25 Napisała: Morderstwo (s.) 17.00 
Podróżomania 17.30 AZ kwiz 18.00 
Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie 
jest mój dom? 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.10 Pod jednym 
dachem (s.) 21.35 Podróż do Wiednia 

i z powrotem (film) 23.05 Szefie, jest 
sprawa (film) 0.10 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Nasza wieś 
9.00 Na muzycznym szlaku 9.25 Cze-
skie wsie 9.35 Tubylcy, zwierzęta i ja 
10.30 Pod ochroną laguny 11.25 Wło-
chy – stolica mody 12.20 JFK prywat-
nie 13.15 Ilustrowane felietony Ludvi-
ka Vaculíka 13.25 Ciężar ofiary 14.25 
Wtajemniczeni 14.55 Kawałek drew-
na 15.15 Jiří z Poděbrad 16.00 Paryż 
pełen wspomnień 16.55 Małe koty 
– duże osobistości 17.50 Pustkowia 
18.45 Wieczorynka 18.55 Babel 19.20 
Świadkowie czasu 19.50 Wiadomości 
w czeskim j. migowym 20.00 Poseł 
(film) 21.45 Wimbledon (film) 23.25 
Gomorra (s.) 0.15 10 lat miłości. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.40 Hele-
na (s.) 9.15 Comeback (s.) 9.50 Policja 
kryminalna Anděl (s.) 11.00 Co o tym 
sądzą Czesi 12.00 Południowe wiado-
mości, sport, pogoda 12.30 Krok za 
krokiem (s.) 12.50 Przychodnia w ró-
żanym ogrodzie (s.) 14.05 Detektyw 
Monk (s.) 15.55 Dr House (s.) 16.57 
Popołudniowe wiadomości 17.20 Co 
o tym sądzą Czesi 18.15 Comeback (s.) 
18.50 Gospoda (s.) 19.30 Wiadomo-

ści, sport, pogoda 20.20 Zamieńmy 
się żonami 21.45 Policja kryminalna 
Anděl (s.) 23.00 Agenci NCIS: Nowy 
Orlean (s.) 23.55 Dr House (s.) 0.55 
Detektyw Monk (s.). 
PRIMA 
6.25 Gormiti (s. anim.) 7.00 Nowy 
dzień 9.25 M.A.S.H. (s.) 10.30 Cztery 
syreny III (film) 12.30 Strażnik Teksa-
su (s.) 13.30 Ostatni gliniarz (s.) 14.30 
Policja Hamburg (s.) 15.30 Policja w 
akcji 16.30 Wiadomości kryminalne 
16.50 Policja w akcji 17.40 Nakryto do 
stołu! 18.55 Wiadomości 19.55 Sho-
wtime 20.05 Pogoda 20.15 Słoneczny 
patrol (film) 22.35 Show Jana Krausa 
23.50 Policja w akcji 1.50 Strażnik 
Teksasu (s.). 

CZWARTEK 2 LIPCA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Mor-
derstwo (s.) 10.35 Opowiadaj (s.) 
11.30 AZ kwiz 12.00 Południowe 
wiadomości 12.30 Zdębiałem (film) 
13.50 Durrellowie (s.) 14.40 Wszyst-
ko-party 15.25 Downton Abbey (s.) 
16.10 Napisała: Morderstwo (s.) 17.00 
Podróżomania 17.30 AZ kwiz 18.00 
Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie 
jest mój dom? 18.55 Prognoza pogo-
dy, wiadomości, sport 20.10 Opowia-
daj (s.) 21.05 Opowiadania filmowe 
22.20 Boże pola Sp. z o.o. (film) 23.40 
Sprawy detektywa Murdocha (s.) 
0.25 Kryminolog (s.). 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Planeta Zie-
mia 9.20 Życie etnografa Mnislava 
Zelenego Atapany 9.35 Nowa Zelan-
dia 10.25 Wenecja: technologiczne 
wyzwanie 11.20 Generał Patton 12.05 
Historia aktorki 13.00 Ilustrowane 
felietony Ludvika Vaculíka 13.15 Małe 
koty – duże osobistości 14.05 Stra-
wa dla duszy & ciała 14.35 Ku sławie 
15.30 Z kucharzem dookoła świata 
16.25 Dziki Meksyk 17.20 Wyjątkowe 
projekty 18.15 Aleje 18.45 Wieczoryn-
ka 18.55 Wino, kobiety, Hvar 19.20 
Kubańska sztuka życia 19.50 Wiado-
mości w czeskim j. migowym 20.00 
Rezerwowy (teatr) 21.35 Jeden dzień 
we Włoszech 23.10 Lotnicze katastro-
fy 0.00 W potrzasku. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.40 He-
lena (s.) 9.15 Comeback (s.) 9.50 Po-
licja kryminalna Anděl (s.) 11.00 Co 
o tym sądzą Czesi 12.00 Południowe 
wiadomości 12.30 Krok za krokiem 
(s.) 12.50 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 14.05 Detektyw Monk 
(s.) 16.00 Dr House (s.) 16.57 Popo-
łudniowe wiadomości 17.25 Co o 
tym sądzą Czesi 18.15 Comeback (s.) 
18.50 Gospoda (s.) 19.30 Wiadomo-
ści, sport, pogoda 20.20 Utajniony 
szef 21.35 Policja kryminalna Anděl 
(s.) 22.55 Agenci NCIS: Nowy Orlean 
(s.) 23.50 Dr House (s.). 
PRIMA 
6.25 Gormiti (s. anim.) 7.00 Nowy 
dzień 9.25 M.A.S.H. (s.) 10.30 Serce 
nie sługa (film) 12.30 Strażnik Tek-
sasu (s.) 13.30 Ostatni gliniarz (s.) 
14.30 Policja Hamburg (s.) 15.30 Po-
licja w akcji 16.30 Wiadomości kry-
minalne 16.50 Policja w akcji 17.40 
Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości 
19.55 Showtime 20.05 Pogoda 20.15 
Winogrodnicy (s.) 21.45 Tak jest, sze-
fie! 23.00 Jak zbudować marzenie 
0.05 Policja w akcji 2.00 Strażnik 
Teksasu (s.).

POLECAMY

• David Attenborough i legendarny 
olbrzymi słoń Jumbo
Wtorek 30 czerwca, godz. 10.40,  
TVC 2

• Boże pola Sp. z.o.o.
Czwartek 2 lipca, godz. 22.20,  
TVC 1

• Pustkowia
Środa 1 lipca, godz. 17.50,  
TVC 2
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„Głos” nale-
ży do Sto-
warzyszenia 
Dzienników 
Mniejszo-
ści Narodo-
wych i Et-
nicznych Eu-
ropy MIDAS

NAJBLIŻSZE SEJMIKI GMINNE

30
lipca
17.00

2
sierpnia
17.00

TRZYNIEC OLBRACHCICE

DOM PZKO TRZYNIEC-TARAS DOM PZKO

1
lipca
19.30

NAWSIE

DOM PZKO

Szkoła Podstawowa w Karwinie 
poszukuje od 1. 9. 2020 na czę-
ściowe etaty 

wychowawcę świetlicy 
szkolnej oraz 

pracownika administracji 
Zainteresowanych prosimy o 
kontakt z dyrekcją (smilowski@
pzskarvina.cz). GŁ-351

godz. 9.00. Trasa około 4 km, prowa-
dzi Nelka Macura.
WĘDRYNIA – Klub Seniora MK 
PZKO serdecznie zaprasza członków 
na spotkanie, które odbędzie się we 
wtorek 7. 7. o godz. 15.00 w „Czytelni”.

WYSTAWY

MUZEUM ZIEMI CIESZYŃSKIEJ, 
SALA WYSTAW w Karwinie, Ry-
nek Masaryka 10/8, Karwina-
-Frysztat: stała ekspozycja pt. „Mi-
gawki z historii Karwiny”. Czynna: 
po-pt: w godz. 9.00-17.00, nie: w 
godz. 13.00-17.00.
 SALA WYSTAW w Cz. Cieszy-
nie, ul. Główna 15: wystawa pt. 
„Historia Śląska Cieszyńskiego”. 
Czynna: wt-nie: w godz. 9.00-17.00.
 SALA WYSTAW w Jabłonko-

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

OFERTA PRACY

SZKOŁA PODSTAWOWA z Polskim 
Językiem Nauczania w Czeskim 
Cieszynie poszukuje psychologa 
szkolnego od 1. 9. 2020 na 0,5 etatu. 
Zainteresowanych prosimy o przesła-
nie CV na skola@zsptesin.cz. GŁ-359

OFERTY

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

O Piotrowicach, Piersnej i nie tylko
W Piotrowicach koło Karwiny działa prężnie Klub Propozycji i on postanowił zorganizować spotkanie wokół książki 
„Od Cieszyna do Bogumina”, w której pełno jest cennych tekstów nie tylko z tej miejscowości, ale też okolicznych, 
dokumentujących lokalne historie nigdzie niezapisane, zwłaszcza zaś gwarę, zmieniającą się na naszych oczach.

Daniel Kadłubiec

Spotkanie, aczkolwiek w ma-
seczkach, było żywe, sponta-
niczne, ciekawe, i to za sprawą 

różnorodnych pytań, dotyczących 
m. in. kwestii nazewniczych. Jed-
no z nich brzmiało: Skąd wzięła się 
nazwa Piersna? Najpierw skłaniano 
się ku etymologii jakby ludowej, wi-
dzącej podobieństwo wizualne (przy 
odpowiedniej wyobraźni) między 
ukształtowaniem tej miejscowości a 
piersią. Wróciwszy do domu, spoj-
rzałem na mapę Dolnego Śląska 
zwłaszcza, na której, ku mojemu 
zaskoczeniu, zobaczyłem i Piersną, 
i Piersno, wcale nie przypominający-
mi część kobiecego ciała. Musi być 

więc tłumaczenie inne. Otóż w słow-
niku staropolskim możemy przeczy-
tać, iż rzeczownik „pierść” oznaczał 
dawniej ziemię (czasem nierówną, 
chropowatą), też próchnicę. I tu jest 
klucz do rozwiązania naszej zagad-
ki. Piersna to ziemia próchnicowa, 
nierówna, jakby chropowata. Ale 
jaki powinna mieć kształt graficzny: 
Piersna czy Pierstna? Otóż Komisja 
Standaryzacji Nazw Geograficznych 
poza Granicami RP orzekła w r. 2012, 
iż o formie decyduje miejscowy zwy-
czaj wymawianiowy i na jego podsta-
wie poleca formę Pierstna. Otóż jest 
inaczej. Stwierdziłem ponad wszelką 
wątpliwość, iż w lokalnym zwyczaju 
dominuje bezwyjątkowo PIERSNA 
i ona w polskich tekstach powinna 
mieć moc obowiązującą. Przemawia 

za tym rzecz najważniejsza – wspo-
minany sposób nazywania przez au-
tochtonów, dalej przytaczane formy 
dolnośląskie, jak również procesy 
dokonujące się w języku polskim. 
Chodzi mianowicie o grupę spółgło-
skową -stn-, która na gruncie pol-
skim uległa uproszczeniu do –sn-. 
I tak pierwotne przymiotniki „mi-
łostny, radostny, żałostny” brzmią 
dzisiaj „miłosny, radosny, żałosny”, 
stąd z Pierstnej stała się PIERSNA i 
takę postać uwzględniają również 
stare mapy austriackie. Zauważmy 
też, że czeszczyzna zachowała stan 
starszy, stąd „milostný, radostný, ža-
lostný”, też Prstná.

I jeszcze o nazwach miejsco-
wych, które są pomnikami dziejo-
wymi każdego narodu. Przykład. 

Słowian Połab-
skich dawno już 
nie ma, ale ich 
ślady wryły się 
głęboko do nazw 
miejscowości od 
Berlina po Ham-
burg. Abstrahu-
jąc od ich losu, 
Zaolzie też po-
winno się zastanowić, czy je utrwa-
lać (jak w Wędryni, Nydku, częścio-
wo w Piosku), czy lepiej zajmować 
się grillowaniem, kosztowaniem 
itp., choć i to jest potrzebne do spo-
łecznego życia. Jest nawet rządowy 
program, który taką działalność 
dokumentacyjną wspiera finan-
sowo, o czym powinno się głośno 
mówić. Prof. Michał Szczotka z na-

szego Gimnazjum, nie czekając na 
żadne wytyczne i wsparcie, zrobił 
rzecz znakomitą. W swoim semi-
narium historycznym rzucił hasło: 
Zbieramy nazwy terenowe. I tak 
powstały, i będą powstawały mapy, 
dokumentujące te dziejowe po-
mniki. Coś takiego ma wielki sens. 
Uczniowie przez nie poznają dzieje 
swojej ziemi i piszą jej historię.  

•••
...w lokalnym zwyczaju dominuje 

bezwyjątkowo PIERSNA i ona 
w polskich tekstach powinna 

mieć moc obowiązującą

Tydzień Ewangelizacyjny on-line
Wy k ł a -

dy bi-
blijne, we-
b i n a r i a , 
s p o t k a n i a 
ewangeliza-
cyjne, pro-
gram dla 
dzieci i 
młodzieży, 
a wszystko 
w sieci. Te-
g o r o c z n y 
71. Tydzień 
E w a n g e l i -
zacyjny wy-
startuje w 
Dzięgielowie w niedzielę 5 lipca, 
potrwa do niedzieli 12 lipca, a zo-
stanie zrealizowany wyłącznie w 
formie transmisji on-line

Organizatorzy zapraszają do 
udziału dzieci, młodzież i doro-
słych. Tegoroczne hasło TE brzmi 
„CDN., czyli ciąg dalszy nastąpi”. 
– I tego się trzymamy! Może nie-
którym zabraknie niepowtarzalnej 
„namiotowej” atmosfery, spacerów 
pod topolami i rozmów w kawia-
rence TE. Wierzymy jednak, że to, 
co stanowi istotę naszych spotkań, 
to Boże Słowo. Ono jest żywe, sku-
teczne w każdych okolicznościach i 
może wzmocnić nas w obliczu każ-
dego wyzwania – podkreślają go-
spodarze Centrum Misji i Ewange-
lizacji w Dzięgielowie. Podkreślają 
przy tym, że co roku „Tydzień” jest 
miejscem, gdzie można odkrywać, 

kim jest i jaki jest Jezus Chrystus. 
Jego osobę, ponadczasowość, re-
alność; Jego Słowo – Biblię i Jego 
plan dla każdego człowieka. – Ty-
dzień daje impulsy do budowania 
lub odnowienia swojej relacji z Bo-
giem oraz kształtowania nowych i 
twórczych relacji z innymi – prze-
konują. 

Tegoroczny Tydzień Ewange-
lizacyjny rozpocznie niedzielny 
spektakl dla dzieci (o godz. 9.00), 
po którym odbędzie się nabożeń-
stwo (godz. 10.00), a po nim kolej-
ny program dla dzieci (godz. 11.30). 
W kolejnych dniach na zaintereso-
wanych czekają wykłady biblijne, 
seminaria, a także kolejne progra-
my dla najmłodszych. Więcej in-
formacji na stronie Centrum Misji i 
Ewangelizacji: cme.org.pl/te.

  (wik)
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UŚMIECHNIJ SIĘ NASZE KOCHANE ZWIERZAKI, NASZE WAKACJE

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

Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

MINIKWADRAT MAGICZNY I KRZYŻÓWKA 
SYLABOWA

LOGOGRYF ŁUKOWY

MINIKWADRAT MAGICZNY II

Wśród autorów poprawnych rozwiązań zostanie 
rozlosowana książka. Rozwiązania prosimy 

przysyłać na e-mail: info@glos.live. Termin ich nadsy-
łania upływa w piątek 10 lipca 2020 r. Nagrodę książ-
kową za poprawne rozwiązanie zadań z 16 czerwca 
otrzymuje Katarzyna Gattnar z Frysztatu. Autorem 
dzisiejszych łamigłówek jest Jan Kubiczek.

Rozwiązanie minikwadratu magicznego I z 16 czerwca: 
1. TLEN, 2. LALKA, 3. EKIPA, 4. NAAS 
Rozwiązanie minikwadratu magicznego II z 16 czerwca: 
1. RAFA, 2. ALARM, 3. FRAZA, 4. AMAN
Rozwiązanie sylabówki z 16 czerwca: 
KOPER, LUPA, ŁAWA, NAWA, BRODA, TANA
LUNA, KOPA, WATA, PERŁA, BRONA, WADA
Rozwiązanie logogryfu z 16 czerwca: GŁOGÓW

DRODZY CZYTELNICY

Na łamach „Głosu” opublikowaliśmy już wszystkie historie o zwierzakach, które wam towarzyszą na co 
dzień. Prosimy o więcej, podzielcie się z czytelnikami krótkimi opowiastkami (do 2000 znaków) o swoich 
czworonożnych przyjaciołach. 

•••
Jednocześnie zachęcamy was do wysyłania krótkich opowiastek wakacyjnych. Prosimy o zdjęcia z podpisem. 
Mogą to być miejsca bliskie (Jaworowy, Girowa), ale także odległe – na przykład plaże w Chorwacji czy Włoszech. 
Chcemy je publikować przez całe wakacje.

Piszcie na: info@glos.live lub wolff@glos.live.
 Redakcja

Pionowo i poziomo jednakowo: 

1. potrawa podawa-
na w głębokim 
talerzu

2. pionowe pęknię-
cia mas skalnych 
lub powieść Teo-
dora Tomasza 
Jeża

3. kara dla grzesz-
nika

4. skrót American 
Indian and Alaska 
Native Resources

Wyrazy trudne lub 
mniej znane: AIAN

1 2 3 4

1

2

3

4

Pionowo i poziomo jednakowo: 

1. epilog ludzkiego 
żywota

2. puszysty, zwali-
sty, tęgi

3. część buta pod 
piętą

4. polska furgonet-
ka, miasto lub 
rzeka

Wyrazy trudne lub 
mniej znane: 
NYSA

1 2 3 4

1

2

3

4

POZIOMO: A. antonim zysku B. Mn 
na tablicy Mendelejewa – łagodne 
obniżenie terenu C. największa pu-
stynia Azji – Indonezyjska wyspa z 
Dżakartą lub przeciwieństwo snu D. 
szerokie plecy.

PIONOWO: 1. drzewo tropikalne o 
aromatycznych, soczystych owocach 
z dużą pestką 2. budka na targowi-
sku – balanga, feta, impra 3. walc, 
samba lub lambada – krzepki, dziar-
ski, zdrowy lub inaczej wiosenny 4. 
arabika lub nesca. 

Wyrazy trudne lub mniej znane: 
BIBA

A

1 2 3 4

B

C

D

Rozwiązaniem dodatkowym logogryfu jest nazwa miasta w połu-
dniowej Polsce, w województwie małopolskim. Jest to największa 
miejscowość w bezpośrednim otoczeniu Tatr, duży ośrodek spor-
tów zimowych, potocznie nazywany zimową stolicą Polski... 

1. drogowy, przekracza dozwolo-
ną prędkość

2. brak hałasu
3. do butów albo sto-

łowa
4. dosłowne przyto-

czenie czyjejś wy-
powiedzi

5. jon o ładunku 
ujemnym

6. wgłębienie w 
skale, w ścianie 
kopalni

7. orangutan lub pa-
wian

8. kryształowy flakon na 
kwiaty

9. ekstrakt z ziół
10. Aladyna lub naftowa
11. kojarzy się z mydłem
12. konstrukcja nośna mostu
13. potocznie: przysmak, rarytas, frykas
14. Anna, aktorka („Kochaj albo rzuć”, „Znachor”)
15. imię autorki powieści „Nad Niemnem”
16. muzyka kojarząca się z Tadeuszem Nalepą, Johnem Mayallem

Wyrazy trudne lub mniej znane: CYMES, WNĘKA




