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Wirus niestraszny 
beskidzkiemu folklorowi
WYDARZENIE: 57. Tydzień Kultury Beskidzkiej – największe święto folkloru nad Wisłą – w dużej mierze 
przeniesie się w tym roku do Internetu. W piątek, 31 lipca, w wirtualnej rzeczywistości zaprezentują się 
gospodarze jabłonkowskiego Gorolskigo Święta. Z kolei dzień później miłośnicy „Gorola” spotkają się… na 
Osówkach, a zabawa w tamtejszym lasku przybierze jak najbardziej realne kształty.

Witold Kożdoń

Mimo epidemii i proble-
mów z nią związanych 
tegoroczny Tydzień Kul-

tury Beskidzkiej potrwa dziewięć 
dni, od 25 lipca do 2 sierpnia, a 
przyświeca mu hasło „Trwajmy w 
tradycji”. – Co więcej, na Festiwal 
Folkloru Górali Polskich on-line 
mamy rekordową ilość 148 zgło-
szeń. To pokazuje, jak ważny jest 
ten konkurs dla zespołów, które 
nie mogą w tym roku występować 
na żywo. Niestety niedawno, gdy 
kręciliśmy wypowiedzi naszych 
konferansjerów w zupełnie pustym 
amfi teatrze, zdaliśmy sobie spra-
wę, jak inny będzie tegoroczny TKB 
– mówi Katarzyna Dąbek z biura 
prasowego TKB. 

Spotkania z folklorem zaplano-
wano głównie w Internecie. Co-
dziennie o godzinie 18.00 i 20.00 
na kanale YouTube TKB będą 
trwały dwie transmisje. Pierwszą, o 
godz. 18.00, przygotują poszczegól-
ne estrady TKB, natomiast drugą, o 
godz. 20.00, będą stanowiły nagra-
nia z ostatnich trzech lat uczest-
ników Festiwalu Folkloru Górali 
Polskich oraz Międzynarodowych 
Spotkań Folklorystycznych. Będą 
to materiały zmontowane z najcie-

kawszych fragmentów tych kon-
certów, przeplatane komentarzami 
etnografów i naszych jurorek.

Tegoroczny TKB rozpocznie się 
w Wiśle w sobotę, 25 lipca, „Stu-
diem Korowód”, które na żywo z 
amfi teatru im. Stanisława Hadyny 
będzie transmitować inaugurację 
festiwalu. W kolejnych dniach fe-
stiwal przeniesie się na estrady w 
innych miastach, Szczyrku, Żywcu, 
Makowie Podhalańskim, Oświę-
cimiu. – Choć zapraszamy głównie 
do Internetu, folklor całkowicie nie 
zniknie jednak z ulic tych miejsco-
wości. Zaplanowano tam liczne 
koncerty kapel i grup śpiewaczych. 
Będzie dużo muzyki i pięknego gó-
ralskiego śpiewu, a także muzyki 
folkowej, bo wystąpią m.in. „Tre-
bunie-Tutki”, „Vołosi”, czy „Tur-
nioki”. Szczyrk zaprasza nawet na 
koncerty muzyczne na Hali Skrzy-
czeńskiej i Przełęczy Karkoszczon-
ka – zapowiada Katarzyna Dąbek.

Z kolei w Istebnej odbędzie się 
kiermasz oraz wystawa twórczości 
ludowej, na której zostanie zapre-
zentowana największa koniakow-
ska koronka świata. Dla odmiany w 
Ujsołach zapłoną tradycyjne waw-
rzyńcowe hudy. 

Jabłonków przybliży natomiast 
widzom Gorolski Święto. Jego 

transmisja w sieci rozpocznie się w 
piątek, 31 sierpnia o godz. 18.00. – 
Nasza estrada, czyli Lasek Miejski 
w Jabłonkowie, to najdalej wysu-
nięta na południe scena TKB, która 
jest jego nierozerwalną częścią już 
od trzydziestu kilku lat – przypo-
mniał podczas czwartkowej konfe-
rencji prasowej w Wiśle Jan Ryłko, 
prezes Miejscowego Koła PZKO w 

Jabłonkowie i zarazem prezes Ko-
mitetu Organizacyjnego Gorolskigo 
Święta.

Przypomniał też, że tegoroczna 
edycja popularnego „Gorola” miała 
być już 73. – Świadczy to, iż potrafi -
my wiele zrobić dla zachowania na-
szych tradycji i polskiej tożsamości 
narodowej na Zaolziu. Niestety ze 
względu na pandemię i obostrze-

nia sanitarne nie możemy w tym 
roku uskutecznić tej imprezy w La-
sku Miejskim. Podobnie jednak jak 
reszta estrad przenieśliśmy się do 
rzeczywistości wirtualnej i zapro-
simy widzów na wspomnieniową 
wycieczkę do początków Gorol-
skich Świąt – mówił Jan Ryłko.

 Ciąg dalszy na str. 3
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• Organizatorzy Gorolskigo Święta zadbali, by internauci mogli się przekonać, jak wygląda trzydniowa zabawa w Lasku 
Miejskim w Jabłonkowie. Fot. WITOLD KOŻDOŃ
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piątek

sobota

niedziela

dzień: 17 do 19 C 
noc: 14 do 12 C 
wiatr: 1-3 m/s

dzień: 16 do 18 C 
noc: 14 do 10 C 
wiatr: 2-5 m/s

dzień: 18 do 22 C 
noc: 17 do 5 C 
wiatr: 1-3 m/s

Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że pandemię koro-
nawirusa mamy już za sobą. Zrobiło się ciepło i świat dookoła 

jakby wrócił do normalności. Ludzie „oswoili demona”, poczuli się 
bezpieczniej, a zagrożenie zostało niemal całkiem wyparte ze społecz-
nej świadomości. Wielu sądzi, że już go nie ma. Na ludzką psychikę 
mocno zadziałało zdjęcie maseczek. W czasie, gdy wszyscy musieli 
je zakładać, ich widok ciągle przypominał o możliwości zakażenia. 
Dziś coraz trudniej dostrzec je na ulicy. Dyscyplina mocno spadła, a o 
ryzyku przypominają jedynie problemy z turystycznym poruszaniem 
się po Europie. Tyle że pogłoski o zniknięciu koronawirusa są mocno 
przesadzone. Zwłaszcza że epidemiolodzy zwracają uwagę, że być 
może wkraczamy właśnie w kolejną fazę pandemii. Teraz, gdy ludzie 
lekceważą środki ostrożności, wirus znów ma dobre warunki do prze-
noszenia się, a z nową siłą zapewne powróci jesienią wraz z sezonem 
grypowym.

Warto również pamiętać, że ofi cjalne, czeskie i polskie, bardzo 
optymistyczne statystyki dotyczą wyłącznie udokumentowanych 
przypadków i są pochodną liczby wykonanych testów. Tymczasem 
Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje, że spływające do niej dane 
wskazują, iż pandemia koronawirusa nie tylko nie wygasa na świecie, 
ale wręcz przyśpiesza. Co gorsza, choć relatywnie wiele już o korona-
wirusie wiemy, to choroba, którą wywołuje, pozostaje dla naukowców 
zagadką. A skoro tak, to trudno myśleć o skutecznym lekarstwie (o 
szczepionce zresztą też). Pod żadnym pozorem nie należy więc lekce-
ważyć COVID-19 przynajmniej do czasu, gdy nie zostanie dokładnie 
zbadany mechanizm choroby przez niego wywoływanej. Pandemia 
skacze z kontynentu na kontynent i jej końca nie widać. Być może więc 
choroba zakaźna wywoływana przez koronawirusa pozostanie z nami 
na zawsze i będzie sobie wybierać coraz to nowe ofi ary według ciągle 
nierozpoznanego przez nas klucza. Dlatego myślę, że jeszcze długo 
niczego nie będziemy mogli być pewni do końca. A to na naszym po-
dzielonym granicą Śląsku Cieszyńskim nie wróży nic dobrego. 

DZIŚ...

17
lipca 2020

Imieniny obchodzą: 
Aneta, Bogdan, Jadwiga
Wschód słońca: 4.55
Zachód słońca: 20.46
Do końca roku: 167 dni
(Nie)typowe święta:
Ogólnopolski Dzień 
Tabaki
Przysłowia: 
„W lipcu upały, styczeń 
mroźny cały”

JUTRO...

18
lipca 2020

Imieniny obchodzą: 
Emilian, Szymon, Kamil
Wschód słońca: 4.56
Zachód słońca: 20.45
Do końca roku: 166 dni
(Nie)typowe święta:
Międzynarodowy Dzień 
Nelsona Mandeli
Przysłowia: 
„Jeżeli w żniwa mysz 
w polu gniazdo wysoko 
zakłada, znak to, że zima 
srogie śniegi zapowiada”

POJUTRZE...

19
lipca 2020

Imieniny obchodzą: 
Makryna, Radomiła
Wschód słońca: 4.58
Zachód słońca: 20.44
Do końca roku: 165 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień 
Czerwonego Kapturka
Przysłowia:
„Czego lipiec nie dowarzy, 
tego sierpień nie 
dosmaży”

Jan Lata, 
rektor Uniwersytetu Ostrawskiego

NASZ »GŁOS«

CYTAT NA DZIŚ

POGODA

•••

Ostrawski wydział lekarski potrzebuje 

generacyjnej zmiany warty i nowego 

kierownictwa

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

BOGUMIN
Labirynt ogrodowy z 
drewnianym „zamkiem” 
w kompleksie sportowo-
-rekreacyjnym „Bospor” 
za Parkiem im. Petra 
Bezruča w centrum mia-
sta zyskał własną nazwę. 
W głosowaniu wybrano 
nazwę „Labirynt Mo-
wgliego”. Ankietę prze-
prowadzono on-line na 
internetowych stronach 
miasta, a mieszkańcy mo-
gli zagłosować na jedną z 
pięciu propozycji. Nowa 
atrakcja stanowi element 
strefy relaksu kompleksu. 
Została otwarta 1 lipca. 
 (wik)

JABŁONKÓW
Park im. Antoniego Szpy-
rca do końca wakacji 
będzie tętnił życiem. 
Wszystko za sprawą Cen-
trum Kultury i Informacji 
w Jabłonkowie, które 
przygotowało projekt o 
nazwie „Lato w parku”. W 
jego ramach za ratuszem 
odbywają  się koncerty 
muzyczne, a także przed-
sięwzięcia kierowane do 
dzieci. „Lato w parku” 
obejmuje ponadto spacery 
po starym Jabłonkowie z 

prze-
wod-
nikiem, a 
wakacyjną 
ofertę kulturalną 
uzupełniają plenerowe 
seanse letniego kina 
„Pod kasztanem”.
  (wik)

KARWINA
W lipcu rozpoczęła 
się realizacja komplek-
su sportowego przy ul. 
Leonovowa w Karwinie-
Granicach. W ramach 
tej inwestycji powstanie 
m.in. bieżnia, boisko do 
piłki nożnej, plac zabaw 
dla dzieci, parkour, boisko 
do koszykówki ulicznej 
oraz uliczna siłownia, 
która okazała się zwycię-
skim projektem budżetu 
obywatelskiego miasta. 
W skład kompleksu wej-
dą również nowe chod-
niki, ławki i ogrodzenie, 
a także nowy parking. O 
ile pogoda pozwoli, prace 
budowlane zakończą się 
jeszcze w tym roku.  (wik)

ŻERMANICE
Latem policjanci pro-

mują bezpieczeństwo 
nad wodą. W ramach 
niedzielnej akcji na brze-
gu Zbiornika Żermanice 
mundurowi przypominali 
dzieciom i dorosłym o 
zasadach korzystania z 
akwenów. Przestrzegali, 
że woda to żywioł, dla-
tego należy korzystać z 
niej mądrze i odpowie-
dzialnie. Zwracali również 
uwagę na inne niebez-
pieczeństwa związane 
z wypoczywaniem nad 
wodą. Namawiali, by nie 
brać ze sobą kosztowno-
ści, nie zostawiać rzeczy 
osobistych bez opieki, 
a rowery zabezpieczać 
blokadami i linkami rowe-
rowymi. 
 (wik)

BOGUMIN

HAWIERZÓW

KARWINA

JABŁONKÓW

• Plaża Open wraca do Cieszyna. Siatkarskie zmagania w ramach Grand Prix 
Polski na cieszyńskim Rynku zaplanowano na drugi weekend sierpnia – 8-9 
sierpnia.  Fot. Ox.pl 

Boconowice 
doczekają się 
wreszcie nowej drogi. 
To jest pozytywna 
część wiadomości. 
Negatywne jest to, 
że podczas trwania 
remontu głównej drogi 
przelotowej przez wieś 
mieszkańcy będą mieli 
problemy z dojazdem 
do swoich domów, 
ograniczone będzie 
także kursowanie 
autobusów. 

Danuta Chlup

Mieszkańcy Boconowic znaleź-
li w skrzynkach pocztowych 
ulotki z informacjami od spół-

ki budowlanej Eurovia. Dowiedzieli się, 
że 20 bm. rozpocznie się podzielony 
na dwa etapy remont, który ma dobiec 

końca 31 sierpnia. Obejmuje całą drogę 
przelotową od strony Łomnej po Nawsie. 
Remont drogi będzie obejmował m.in. 
wykonanie nowego podłoża. „Do cza-
su oddania do użytku nowej jezdni nie 
będzie możliwy, ze względu na różnice 
poziomów, dojazd do nieruchomości. 
Przystanki autobusowe nie będą w cza-

sie remontu obsługiwane, a właści-
ciele nieruchomości będą mogli par-
kować samochody tylko poza placem 
budowy, a dokładnie poza aktualnie 
wykonywanym odcinkiem” – czyta-
my w ulotce. 

– Problem będzie dotyczył więk-
szości mieszkańców Boconowic oraz 
ok. 20 domów leżących na terenie 
Jabłonkowa – potwierdził w rozmo-
wie z „Głosem” wójt gminy, Martin 
Paduch. – Chcieliśmy, aby prace były 

podzielone na cztery odcinki. Wtedy 
część mieszkańców – ci, którzy nie 
mają wjazdu z posesji wprost na re-
montowaną drogę – mogłaby bocz-
nymi drogami ominąć plac budowy. 

Budowa drogi jest inwestycją 
wojewódzką, natomiast decyzję o 
zamknięciu drogi wydał Wydział 
Inwestycji i Rozwoju Miasta w Ja-
błonkowie. 

– Przy podziale remontu na cztery 
odcinki prace trwałyby dłużej, tym-
czasem gminie Boconowice zależy 
na tym, aby remont zakończył się 
przed rozpoczęciem roku szkolnego 
– uzasadnił kierownik wydziału, Ra-
dim Sikora. Dodał, że remontu nie da 
się przeprowadzić, zamykając tylko 
jeden pas ruchu, ponieważ droga jest 
za wąska, a zastosowana technologia 
tego nie umożliwia. 

Wczoraj po południu odbyło się 
spotkanie zainteresowanych stron, 
które przyniosło pewne pozytywne 
zmiany dla mieszkańców. 

– Dwa etapy zostaną, ale ich gra-
nica odcinków zostanie posunięta 
za skrzyżowanie pod przedszkolem. 
Dzięki temu można będzie bocznymi 
drogami ominąć plac budowy. Druga 
pomyślna wiadomość to ta, że fi rma 
budowlana załatwi i ustawi drewnia-
ne prowizoryczne zjazdy z remonto-
wanej drogi do prywatnych posesji – 
poinformował redakcję wójt Paduch. 
 

Z trudem dojadą do domów

• Kilka lat temu remontowano mo-
stek. Teraz czas na całą drogę. 
Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

Potrzebny partner 
dla Nowych Laub 
W centrum Ostra-

wy, między Ryn-
kiem Masaryka a Czarną 
Łąką, ma powstać nowy 
kompleks mieszkaniowo-
-handlowy Nowe Lauby. 
Ostrawski samorząd zała-
twił już wszelką wymaganą 
dokumentację – łącznie z 
pozwoleniem na budowę. 
Teraz szuka prywatnego 
inwestora, który podzielił-
by się z miastem kosztami 
inwestycji.

Kompleks będzie się 
składał z pięciu domów. 
Trzy z nich mają być wła-
snością miasta, dwa – pry-
watnego współinwestora. 
Nowa strefa ma składać 
się z mieszkań, lokali han-
dlowych i podziemnych 
garażów. Budowa powinna ruszyć 
w przyszłym roku, zakończenie 
prac zaplanowane jest na 2023 
rok. 

Wszystko będzie jednak zależało 
od zainteresowania developerów 
współudziałem w projekcie. Chętni 
powinni się zgłaszać do 20 sierp-
nia, następnie odbędą się kolejne 
etapy przetargu. 

– Projekt Nowe Lauby nigdy nie 
miał być projektem czysto komer-

cyjnym, miasto zamierza dzięki 
niemu poszerzyć ofertę mieszkań 
na wynajem. Równocześnie przy-
gotowaliśmy ponadstandardową 
liczbę miejsc parkingowych, z któ-
rych będą mogli korzystać, po za-
spokojeniu popytu ze strony miesz-
kańców domu, także inni chętni. 
Proponowany model otwiera drogę 
do współpracy pomiędzy sektorem 
prywatnym i publicznym, umożli-
wiając podział kosztów realizacji 

oraz spełnienie oczekiwań miasta 
i prywatnego inwestora – powie-
dział prezydent Ostrawy, Tomáš 
Macura. 

W miejscu, gdzie wyrosną Nowe 
Lauby, ostatnio znajdował się par-
king. Później przeprowadzano tam 
badania archeologiczne. Nazwa 
projektu nawiązuje do dawnej zabu-
dowy – w miejscu tym do lat 60. ub. 
wieku stały domy z  podcieniami, 
czyli tzw. laubami.  (dc)

• Wizualizacja Nowych Laub
Fot. mat. pras. miasta Ostrawy

Kometa Neowise 
leci nad Śląskiem
W lipcu na niebie możemy 

oglądać jasną kometę o 
nazwie Neowise. Do około 20 
lipca powinna być widoczna go-
łym okiem, później – do połowy 
sierpnia – będzie ją można obser-
wować przy użyciu lornetki lub 
teleskopu. 

Kometa Neowise jest widoczna 

nad naszym regionem od kilku 
dni, choć jej obserwację utrud-
nia zachmurzone niebo. Obiekt 
(C/2020 F3) został odkryty 27 mar-
ca 2020 r. dzięki pracującemu w 
kosmosie teleskopowi Neowise. 
Najbliżej Ziemi kometa znajdzie 
się 23 lipca w odległości 103,5 mln 
km. Nocą możemy jej poszuki-

wać nad północnym horyzontem. 
Niemal do końca lipca będzie wi-
doczna w gwiazdozbiorze Wielkiej 
Niedźwiedzicy. Zdaniem specjali-
stów i miłośników astronomii naj-
dogodniejszy okres obserwacyjny 
komety przypada właśnie w dru-
giej dekadzie lipca. 

 (wik)

Więcej punktów, 
więcej testów 

Wzrost zainteresowania testa-
mi na koronawirusa wywo-

łał potrzebę przywrócenia niektó-
rych zlikwidowanych wcześniej 
punktów pobrań oraz poszerzenie 
godzin pracy działających. Na po-
czątku tygodnia strażacy na nowo 
wybudowali punkt w Karwinie-Ra-
ju. 

– W tym tygodniu w wojewódz-
twie morawsko-śląskim będzie w 
sumie działało trzynaście stałych 
punktów pobierania testów. Stra-
żacy w poniedziałek przywróci-
li dwunasty punkt przy szpitalu 
w Karwinie, we wtorek budowali 
punkt na terenie szpitala w Bilow-
cu. Są one przeznaczone przede 
wszystkim dla osób, które przyjadą 
na testy samochodami osobowy-
mi – poinformował rzecznik Woje-
wódzkiej Straży Pożarnej, Petr Ků-
dela. Punkty testowania składają 
się zwykle z dużego namiotu, do 

którego wjeżdża samochód oraz z 
dwóch mobilnych obiektów, słu-
żących jako zaplecze dla personelu 
medycznego. 

Punkt testów obok Szpitala Miej-
skiego w Ostrawie, w którym ak-
tualnie pobierano próbki tylko w 
środy i piątki, poszerzył godziny 
otwarcia. Od przyszłego tygodnia 
będzie czynny we wszystkie dni 
robocze. Powodem jest rosnący po-
pyt na testy, także ze strony osób, 
które robią je na własne żądanie i 
same za nie płacą. Ostrawski Magi-
strat poinformował, że pod koniec 
czerwca pobierano dziennie śred-
nio 38 wymazów, w lipcu liczba ta 
wzrosła do 57. 

W tym tygodniu na terenie wo-
jewództwa morawsko-śląskiego 
wykrywano dziennie ok. 50-60 za-
rażonych osób. W skali całej Repu-
bliki Czeskiej dzienny wzrost wy-
nosił ponad 100 przypadków.  (dc)

Punkt pobierania testów w Ostrawie-Fifejdach będzie działał codziennie. 
Fot. RENÉ STEJSKAL

Wirus niestraszny 
beskidzkiemu folklorowi
Dokończenie ze str. 1

Półtoragodzinny fi lm przybliży 
historię imprezy, która jest duża 

starsza niż sam Tydzień Kultury Be-
skidzkiej. Opowie o specyfi ce wyda-
rzenia oraz atmosferze panującej co 
roku w Jabłonkowie. – Opowiemy o 
wszystkim, co przez trzy dni dzie-
je się w Lasku Miejskim. Ponadto 
przybliżymy osobowości tworzące 
to wydarzenie oraz jego zespoły. 
Pokażemy zarówno materiały ar-
chiwalne, jak i współczesne na-
grania – mówiła w czerwcu Tereza 
Tomiczek, PR menedżer Gorolskigo 
Święta i zarazem reżyser fi lmu.

Co ciekawe, miłośnicy „Gorola” 
spotkają się również dzień później. 
Tym razem jednak nie przed mo-
nitorami komputerów, ale w lasku 
na Osówkach. Wszystko za sprawą 
działaczy Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Sportowego „Beskid 
Śląski”, którzy w sobotę, 1 sierpnia, 
postanowili zastąpić Rajd o Kyrpce 
Macieja podobną imprezą. 

– Końcem maja na Osówkach 
miało się odbyć ognisko, niestety 
spotkanie nie doszło do skutku. A 
ponieważ nie odbędzie się również 
Rajd o Kyrpce Macieja, postano-
wiliśmy połączyć obie imprezy – 
mówi Wanda Farnik, wiceprezes 
PTTS „Beskid Śląski” ds. turysty-
ki. – Rajd turystyczno-rowerowy z 
metą na Osówkach przygotowuje-
my wspólnie z działaczami Miej-
scowego Koła PZKO w Końskiej 
oraz naszymi przyjaciółmi z cie-
szyńskiego Oddziału Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno-Krajo-
znawczego – dodaje. 

Na sobotę, 1 sierpnia, „Beski-
dziocy” przygotowali cztery trasy 
o różnej trudności i długości, dwie 
rowerowe i dwie piesze. Dodatko-
wo członkowie Stowarzyszenia 
„Nigdy nie jesteś sam” zorgani-
zują przechadzkę po Końskiej dla 
swych podopiecznych. – Dodat-
kowo chcemy, by kolarze i turyści 

pojawili się tego dnia na Osówkach 
w historycznych strojach. W sta-
rych „pompkach” i „fl anelkach”, 
w retro-nakryciach głowy czy ze 
starymi plecakami. Na mecie raj-
du wybierzemy zaś najlepszego 
retro-turystę. Ponadto przygoto-
wujemy okolicznościowy quiz, bę-
dzie koło szczęścia, ognisko i być 
może strzelanie do puszek. Będzie 
również smaczny bufet, o który 
zadbają działacze PZKO – mówi 
Wanda Farnik. – Na tę imprezę za-
praszamy więc nie tylko turystów, 
ale wszystkich, którzy chcieliby 
poczuć namiastkę atmosfery pa-
nującej co roku w Lasku Miejskim 
w Jabłonkowie – dodaje Wanda 
Farnik.

Tegoroczny Tydzień Kultury 
Beskidzkiej zakończy się zaś w 
niedzielę 2 sierpnia o godz. 18.00 
koncertem on-line z Wisły laure-
atów 51. Festiwalu Folkloru Górali 
Polskich.  (wik)
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WITAMY

PLACE ZABAW

Fot. DANUTA CHLUP

Fot. ARC rodziny

Po polsku 
wśród Indian
Pierwszy obóz realizowany w ramach projektu „Wakacje na Zaolziu” 
przeszedł już do historii. My chcemy wam go dziś przypomnieć. 
Zapraszamy więc do Domu PZKO w Lesznej Dolnej, gdzie w ub. 
tygodniu dzieci szlifowały język polski i zwiedzały cały świat.

Beata Schönwald

W pięć dni 
cały świat? 
Przyznaję, 

że brzmi to nieprawdo-
podobnie. Jednak or-
ganizatorzy i uczestni-
cy półkolonii w Lesznej 
uporali się z tym zada-
niem. – Tematem obo-
zu jest podróż dookoła 
świata. Każdy dzień 
poświęcamy jednemu 
kontynentowi. W po-
niedziałek była żółta 
Azja, we wtorek zielo-
na Australia, w środę 
czarna Afryka i wyjazd do Zoo w 
Ostrawie, dziś poznajemy czer-
woną Amerykę, a w piątek będzie 
niebieska Europa – wyjaśniała 
kierowniczka obozu językowego, 
Renata Szkucik. 

Nietrudno się więc domyślić, 
że moja wizyta w Lesznej przypa-
dła akurat na czwartek, kiedy to 
wszyscy uczestnicy bez wyjątku 
starali się upodobnić swój wygląd 
do rdzennej indiańskiej ludności 
Ameryki. Rozpalono ognisko, 
przy którym dzieci zaprezento-
wały w grupkach krótki program 
artystyczny. W jego przygotowa-
niu pomagali im ich instrukto-
rzy. Agatę Bartnicką, na co dzień 
uczennicę Polskiego Gimnazjum 
w Czeskim Cieszynie, zapytałam, 
czemu zdecydowała się na tę 
rolę. – Ponieważ chcę tym dzie-
ciom przekazać to, czego mnie 
kiedyś uczono. Chcę ich przeko-
nać, że istnieje wiele innych roz-
rywek niż tylko te, które oferuje 
komputer, i że można wytrzymać 
bez telefonu – przyznała. 

Kiedy odwiedziłam półko-
lonie, wiadomo już było, że 
wszystko idzie zgodnie z pla-
nem. Jednak jeszcze kilka tygo-
dni wcześniej nikt nie miał pew-
ności, czy ta impreza w ogóle się 
odbędzie. – Termin zaplanowa-
liśmy już w marcu. Potem przez 
pewien czas się wydawało, że 
epidemia koronawirusa pogrze-
bie wszelkie nasze nadzieje. Do-
piero w połowie czerwca okazało 
się, że sytuacja jest na tyle sta-
bilna, że można organizować ak-
cje letnie dla dzieci i młodzieży. 
Oczywiście, przy dotrzymaniu 
obowiązujących zasad sanitar-
nych. Każdego rana mierzymy 

dzieciom temperaturę, rodzice 
przychodzą w maskach ochron-
nych, dbamy o higienę rąk – 
przybliżyła Szkucik.

W leszniańskim obozie języko-
wym uczestniczyło 20 dzieci w 
wieku 6-12 lat. – Nie łudzimy się, 
że w ciągu tych pięciu dni dzieci 
zrobią duży postęp, jeśli chodzi 
o posługiwanie się językiem pol-
skim. Codziennie mamy zajęcia, 
w czasie których dzieci muszą 
trochę pomyśleć po polsku. Lep-
szej komunikacji w tym języku 

sprzyja również to, że mamy tutaj 
dwie dziewczynki z Belgii. Już we 
wcześniejszych edycjach przeko-
naliśmy się bowiem, że dzieci 
mieszkające za granicą mówią o 
wiele lepiej po polsku niż dzieci z 
Zaolzia. Zwłaszcza że mamy spo-
ro uczestników z małżeństw mie-
szanych – zauważyła kierownicz-
ka, dodając, że zajęcia ogólnie 
są tak pomyślane, by dzieciom 
oprócz wiedzy zapewnić odpo-
wiednią porcję ruchu i obudzić w 
nich kreatywność. 

Nora Barbier
Na obóz zgła-
szam się co 
roku, bo 
wiem, że 
będzie 
fajnie. Jest 
tu zabaw-
nie, bardzo 
dużo rzeczy 
możemy zrobić wła-
snoręcznie. Np. robiliśmy koszulki, 
które mamy dziś ubrane. 

Clea i Laura Rodriguez-
Szurman
Podobają nam 
się panie, 
a najbar-
dziej Aga 
i Dorotka. 
Fajne są 
wierszyki, 
program, 
jedzenie jest 
smaczne. Np. bitwa wodna była 
też bardzo fajna. Cieszymy się na ju-
tro, bo będzie impreza. 

Michał Szymeczek
Dla mnie naj-
lepszym 
przeżyciem 
było, kiedy 
poszliśmy 
na granicę 
i tam razem 
z chłopcami 
graliśmy w 
piłkę. Było bardzo 
wesoło. Na tym obozie jestem już po 
raz trzeci. 

Karolina Lyžbicka
Nauczymy się 
tutaj wiele 
różnych 
nowych 
rzeczy, 
mamy tutaj 
ciekawe 
wycieczki 
– byliśmy w 
zoo i na granicy. 
Ogólnie mamy tutaj dużo wrażeń. 
Zgłosiłam się na ten obóz, ponieważ 
wiedziałam, że tutaj będzie fajnie. 

• Wojskowe pieśni przy ognisku w wykonaniu „męskiego” zespołu pod batutą instruktora, 
Szymona Krainy. Zdjęcia: BEATA SCHÖNWALD

Helena Maria Piszkiewicz urodziła się 13 czerwca ub. roku w Kar-
winie. Po urodzeniu ważyła 3 500 g i mierzyła 48 cm. Jest córeczką 
Radki Štolfowej i Bogdana Piszkiewicza. Rodzinka mieszka w Kocobę-
dzu. Helenkę, swoją najmłodszą wnuczkę, przedstawiają Anna i Ro-
man Piszkiewiczowie. Dziadkowie zdradzają, że dziewczynka bardzo 
lubi się bawić z suczką Akinką rasy border kolia, z którą widzimy ją na 
zdjęciu. 

Helena to imię pochodzenia greckiego, które oznacza blask księży-
ca. Najsłynniejszą Heleną jest mitologiczna bohaterka „Iliady” Home-
ra.  (dc)

FRYDEK-MISTEK, OLESZNA
Wizyta na tym placu zabaw będzie prawdopodobnie częścią całodnio-
wej wycieczki, ponieważ w kompleksie rekreacyjnym Oleszna można 
także pojeździć wokół jeziora na rowerze, hulajnodze czy rolkach, po-
pluskać się w parku wodnym, zagrać w adventure golfa. 

Co na Was czeka?
Rozległy plac zabaw na brzegu sztucznego jeziora urządzony został 
w „morskim” stylu – najbardziej rzuca się w oczy łódź piracka i latar-
nia morska. Ale jest też małpi tor, zjeżdżalnie, drewniane huśtawki na 
sprężynach o nietypowych kształtach (m.in. paszcza krokodyla), tor 
przeszkód i inne atrakcje. 

Kiedy można się tam wybrać?
Latem od godz. 8.00 do 21.00, wiosną i jesienią godziny otwarcia są 
krótsze. Plac jest przeznaczony dla dzieci od lat 3 do 14. 

Gdzie można kupić lody lub ciastko?
Wszędzie wokół są kioski z lodami, słodyczami i przekąskami.  (dc)

Historia niebieskiego pudełka
Wszyscy znamy słynny krem Nivea. Jego charakterystyczna niebiesko-biała stylistyka stanowi dziś ikonę 
światowego wzornictwa. Nie wszyscy wiedzą jednak, że twórca najbardziej znanego kremu na świecie pochodził 
ze Śląska. Historię kultowego kosmetyku i budowania jego marki opowiada wystawa przygotowana przez Zamek 
Cieszyn. Ekspozycję zatytułowaną „Nivea jest dobra na wszystko” można oglądać do końca wakacji.

Witold Kożdoń

Autorem wystawy jest Woj-
ciech Mszyca. Katowi-
czanin po 37 latach pra-

cy dziennikarskiej postanowił 
poświęcić się pozazawodowym, 
m.in. kolekcjonerskim zaintereso-
waniom i tak w 2009 r. stworzył na 
parterze bloku, w którym mieszka, 
swego rodzaju minimuzeum tech-
niki. Na 15 metrach kwadratowych 
zgromadził eksponaty z kilku swo-
ich zbiorów; od zabytkowych rowe-
rów i maszyn do pisania poprzez 
jurajskie amonity aż po opakowa-
nia kremu Nivea i innych „specyfi -
ków Beiersdorfa”. 

– Co ciekawe, pudełko kremu Ni-
vea tak naprawdę na początku było 
żółte, a jego symbolem był ponury 
marynarz – informuje Wojciech 
Mszyca. Dziś to jedyny kolekcjo-
ner nivealiów w Polsce. – Mimo to 
zdarza się, że gdy na internetowej 
aukcji pojawia się cenny eksponat, 
ktoś mnie jednak przelicytuje. Tro-
py najczęściej wiodą do Czech – 
stwierdza Mszyca. 

Kolekcjoner nie ma opakowania 
pierwszego kremu Nivea. Ma jedy-
nie replikę. Udało się ją zrekonstru-
ować, a wzór zaczerpnął z przed-
wojennej reklamy. Tłumaczy on 
również, że niebieskie pudełeczko 
pojawiło się za sprawą Juana Grego-
rio Clausena. Były kapitan żeglugi 
wielkiej był szefem działu reklamy 
w fabryce Beiersdorfa od 1920 r. 
–  Biało-niebieski wygląd miał być 
świeży, dynamiczny, lekki jak mor-
ska bryza. Miał się również koja-
rzyć ze zdrowiem i sportem. Widać 
to również w reklamach z tamtego 
okresu. Początkowo fi rma uczyniła 
twarzą marki fi ligranową, delikat-
ną Niemkę. Z czasem zastąpiła ją 
wysportowana, mocna dziewczyna 
– opowiada dziennikarzom Mszyca.

Genialny farmaceuta
Nivea Creme to pierwszy na świe-
cie trwały krem kosmetyczny pro-
dukowany na skalę produkcyjną. 
Pojawił się 109 lat temu, a dziś 
jest znany w dwustu krajach na 
wszystkich kontynentach. Przy-
szły współwynalazca kultowego 
kosmetyku i twórca potęgi fi rmy 
Beiersdorf Oscar Troplowitz uro-
dził się w Gliwicach, a jego rodzina 
pochodziła z Opawicy w dzisiej-
szym województwie opolskim. W 
1870 r. Troplowitzowie przepro-
wadzili się do Wrocławia, gdzie 
młody Oscar ukończył farmację na 
tamtejszym uniwersytecie. Później 
w Heidelbergu studiował jeszcze 
chemię, fi zykę, botanikę oraz fi lo-
zofi ę i sztuki wyzwolone. W 1890 r. 
dzięki wsparciu zamożnego teścia 
27-letni wówczas Troplowitz kupił 
bankrutujące laboratorium derma-
tologiczne Carla Beiersdorfa za 70 
tysięcy marek. Rzutki biznesmen 
od razu zabrał się za modernizację 
zakładu, który nadal działał pod 
szyldem Beiersdorf. W ostatniej 
dekadzie XIX wieku w laborato-
rium Troplowitza powstała pasta 
do zębów Pebeco i była to prawdzi-

wa rewolucja w dziedzinie higieny 
jawmy ustnej. Do tej pory bowiem 
używano proszków do zębów, sub-
stancji niepraktycznej, a na doda-
tek szkodliwej, bo niszczącej szkli-
wo. Troplowitz podbił światowe 
rynki, a jego pasta sprzedawana w 
szklanych słoikach okazała się hi-
tem także w USA. 

– Trudno dociec, czy pasta Tro-
plowitza była pierwszą na świe-
cie, ponieważ mniej więcej w tym 
samym czasie na ryku pokazał się 
niemal identyczny amerykański 
produkt znany dziś pod marką Col-
gate – zastrzegają organizatorzy 
cieszyńskiej wystawy. – Troplowitz 
przespał tę okazję. Amerykanie 
sprzedawali swoją pastę w wygod-
nych tubkach, czego nie można 
było powiedzieć o szklanych sło-
ikach niemieckiej fi rmy – dodają.

Nivea 
znaczy śnieżnobiały
Oscar Troplowitz dalej szukał in-
nowacji. W jego zakładzie powstał 
prototyp samoprzylepnego plastra 
opatrunkowego. Niejako przez 
przypadek, podczas prac nad pla-
strem, stworzył też jedną z pierw-
szych na świecie taśm klejących. 
Jako pierwszy wypuścił na rynek 
również szminki do ust w wysu-
wanych oprawkach. Wcześniej po-
madki były zawijane w papier. 

W dalszej kolejności Oscar Tro-
plowitz wziął na warsztat mydło i 
uzyskał białą, gładką kostkę o przy-
jemnym zapachu, którą za namową 
żony nazwał Nivea (od łacińskiego 
„nix, nivis”, czyli białe jak śnieg). 
Największym hitem okazał się jed-
nak krem o tej samej nazwie. Tro-
plowitz dostrzegł niszę na rynku, 
bo jeszcze na początku XX wieku 
kremy były robione tylko na za-
mówienie, a do tego były bardzo 
nietrwałe. Razem z dermatologiem 
prof. Paulem Unną odkrył, że po-
trzebują eucerytu, emulgatora, któ-
ry pomoże połączyć tłuszcz z wodą. 
Substancję tę uzyskał z łoju pozy-
skanego z mieszków włosowych 
owiec Isaac Lifschutz, Żyd z Pińska 
(znany również z wynalezienia za-
pałek). Troplowitz kupił od niego 
licencję i zaczął eksperymentować. 
Ostatecznie, po połączeniu z wodą, 
gliceryną, kwasem cytrynowym, 
pantenolem i olejkami eteryczny-
mi, różanym i liliowym, otrzymał 
pierwszy na świecie trwały biały 
krem o delikatnej konsystencji.

Z Hamburga w świat
Krem Nivea narodził się pod Ham-
burgiem i do dziś jego skład jest 
identyczny jak przed stu laty. W 

grudniu  1911 r. rozpoczęła się jego 
masowa produkcja,. Beiersdorf 
szybko stał się światowym po-
tentatem. Już w 1914 r. fi rma była 
obecna w 34 krajach nie tyko w Eu-
ropie, ale m.in. także w Argentynie, 
Meksyku, Australii, Chinach czy 
Japonii. Oscar Troplowitz zdobył 
też szacunek swych pracowników. 
Gdy kupował podupadający za-
kład, pracowało w nim 11 osób. Po 
kilku latach w samych Niemczech 
zatrudniał 500 ludzi. Pracowali on 
56 godzin tygodniowo, co na tamte 
czasy było niespotykane. Później 
Troplowitz skrócił jeszcze czas 
pracy do 48 godzin tygodniowo 
(nie obcinając pensji), a w dodat-
ku pracownicy mieli do dyspozycji 
płatne urlopy i bezpłatne posiłki 
w fabrykach. Troplowitz zmarł 
nagle w 1918 r. na hamburskiej uli-
cy w drodze do pracy. Przyczyną 
śmierci był udar mózgu. Mimo że 
swoich dni dożył w Hamburgu, nie 
zapomniał o korzeniach, fundując 
Gliwicom pomnik robotnika z mło-
tem. Ten niestety zniknął po II woj-
nie światowej.

Dzisiaj koncern Beiersdorf posia-
da 70 oddziałów na całym świecie, 
a jego kosmetyki są znane w 200 
krajach na świecie. Jeden z zakła-
dów pracuje w Poznaniu. Na zie-
miach polskich krem Nivea pojawił 
się zaraz po 1911 r. W 1925 r. w Kato-
wicach powstał pierwszy polski za-
kład fi rmy Beiersdorf Pebeco, skąd 
dystrybuowano na cały kraj ham-
burskie wyroby. Stworzył go przed-
siębiorczy wrocławski farmaceuta 
Maksymilian Małuszek, prywatnie 
patriota i działacz polonijny. Nie 
krył się ze swymi poglądami i był 
z tego powodu szykanowany przez 
pruskie władze. Kiedy w 1922 r. – 
po plebiscycie – Katowice stały się 
polskie, postanowił więc tam wła-
śnie przenieść swoje interesy. W 
1929 r. fi rma Pebeco została prze-
niesiona do Poznania, gdzie od 
1931 r. wytwarzana był cała gama 
kosmetyków i farmaceutyków Ni-
vea. W czasie II wojny światowej w 
Poznaniu produkowano kosmetyki 
i materiały opatrunkowe dla armii 
niemieckiej. W 1945 r. po zniszcze-
niach wojennych, fabrykę odbudo-

wano i upaństwowiono, po czym 
rozpoczęto produkcję m.in.: kremu 
Nivea, pasty do zębów, plastrów, 
farmaceutyków, wody kolońskiej 
i olejków kosmetycznych. Od 1965 
r. fi rma funkcjonowała pod nazwą 
Fabryka Mydła i Kosmetyków Le-
chia, a od 1970 r. pod nazwą Fabry-
ka Kosmetyków Pollena-Lechia. W 
1997 r. udziałowcem poznańskiej 
spółki ponownie stał się hambur-
ski Beiersdorf AG, zaś od 2008 r. 
poznańska fi rma nosi nazwę Nivea 
Polska i jest światowym producen-
tem kilkunastu kosmetyków, w 
tym także słynnego niebieskiego 
kremu.

Skarby w szufl adach
Do końca wakacji na cieszyńskiej 
wystawie można prześledzić hi-
storię kultowego kremu. Pokazuje 
ona, jak rodziła się marka Nivea i 
jak zmieniał się jej wizerunek. Go-
ście Zamku mają okazję obejrzeć 
wiele unikatowych przedmiotów 

pochodzących z różnych okresów 
działalności fi rmy. Nie tylko opa-
kowania, ale także dawne reklamy, 
plakaty czy pocztówki. W Zamku 
Cieszyn wystawiono współczesne 
kremy w różnojęzycznych wer-
sjach, dekoracyjne opakowania z 
limitowanych serii, unikaty Nivea 
z lat 30., czechosłowacki krem z lat 
40., a także krem włoski, arabsko-
języczny, czy NRD-owsi. Ponadto 
współczesne kremy w różnoję-
zycznych wersjach oraz najróżniej-
sze gadżety Nivea. Wszystkie one 
pochodzą z prywatnej kolekcji 
Wojciecha Mszycy. Liczy ona 650 
pozycji i wciąż jest uzupełniania. 
A gdzie kolekcjoner szuka tych 
skarbów? Nie tylko na aukcjach i 
targach staroci. – Opakowania po 
kremach Nivea często znajdują 
się w starych warsztatach czy szu-
fl adach krawcowych. Mężczyźni 
przechowywali w takich pudełecz-
kach śrubki, a kobiety igły – tłuma-
czy Wojciech Mszyca. 

• Na wystawie w Zamku Cieszyn można prześledzić, jak zmieniał się wizerunek marki Nivea. 

• Na eks-
pozycji 
zaprezento-
wano wiele 
unikalnych 
przedmio-
tów oraz 
najróżniej-
sze gadżety 
Nivea. 

• Początkowo pudełko kremu Nivea było żółte, a nie niebieskie. 
Zdjęcia: WITOLD KOŻDOŃ
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Danuta Chlup

Ruch to zdrowie, ale intensywnie upra-
wiany, wyczynowy sport w nadmiarze 
może też zagrażać organizmowi. Z tego 
powodu powstało Centrum Kardiologii 
Sportowej?
– Tak, za mało sportu szkodzi, za dużo 
tak samo. Na początku tego roku po-
wstały w Republice Czeskiej cztery 
takie centra: dwa w Pradze (jedno dla 
dzieci i jedno dla dorosłych) oraz po 
jednym w Ołomuńcu i Trzyńcu. Ich 
otwarcie było odpowiedzią na potrzeby 
sportowców, lekarzy sportowych, ludzi 
opiekujących się sportowcami. To, że 
taki ośrodek powstał w Trzyńcu, wyni-
ka też z faktu, że w tym szpitalu pracują 
kardiolodzy interesujący się medycyną 
sportową. Współpraca lekarza sporto-
wego i kardiologa jest bardzo ważna 
w sytuacjach, kiedy wyniki badań nie 
są jednoznaczne, a lekarz sportowy 
ma rozstrzygnąć, czy dać sportowcowi 
zaświadczenie na dalsze uprawianie 
sportu. Na przykład dla piłkarzy czy 
hokeistów z ekstraklasy to jest decy-
zja, która może całkowicie zmienić 
ich życie, ponieważ sport jest dla nich 
źródłem zarobku. Dlatego lekarz spor-
towy musi mieć rzetelne informacje, 
aby mógł podjąć jak najlepszą decyzję. 
To są naprawdę ryzykowne sytuacje. 
We wszystkich tych czterech centrach 
istnieje ścisłe powiązanie pomiędzy 
lekarzami sportowymi i kardiologami, 
współpracujemy też z innymi specja-
listami, u nas nawet z lekarką genety-
kiem. Trzeba wiedzieć, że normy okre-
ślające, co jest normalne, a co może być 
oznaką choroby, są inne dla „zwykłe-
go” człowieka i inne dla sportowca. 

Kto zatem trafia na badania do trzyniec-
kiego Centrum?
– To są sportowcy, u których pod-
czas badań przesiewowych ich lekarz 
pierwszego kontaktu, lekarz sportowy 
czy kardiolog stwierdził jakąś patolo-
gię, albo też sportowcy, którzy mają 
jakieś dolegliwości. Wówczas stoimy 
przed dylematem, czy z takimi zmia-
nami serca można dalej uprawiać 
sport czy nie. 

Które dyscypliny sportowe są najbar-
dziej obciążające dla serca, dla układu 
krążenia?
– Generalnie u sportowców wyczyno-
wych obciążenie serca jest większe niż 
u większości ludzi. Na pewno są to dys-
cypliny wytrzymałościowe, na przy-
kład atletyczne. Długotrwałe obciąże-
nie może wywołać zmiany na sercu, 
które niekoniecznie oznaczają chorobę. 
Mówimy na przykład o tak zwanym 
sercu atletycznym, czyli sercu, które 
dostosowało się do wysiłku sportowca. 
Na badaniu USG widać jego charakte-
rystyczne cechy. U zwykłego człowieka 
taki wygląd serca oznaczałby chorobę, 
u wyczynowego sportowca niekoniecz-
nie. Ale trzeba być bardzo ostrożnym, 
bo granica jest cienka. I z tego powodu 
powstały te centra. 

Serce sportowca może 
wyglądać inaczej 
W Szpitalu Podlesie w Trzyńcu działa od kilku miesięcy Centrum Kardiologii Sportowej. Jaki wpływ ma sport na 
pracę i zdrowie serca? Komu służy nowa placówka? Na nasze pytania odpowiada Bogna Jiravská-Godula, lekarz 
internista i lekarz sportowy, kierowniczka Centrum. Przypomina także, jak ważny jest regularny ruch w profilaktyce 
chorób, m.in. covid-19.

Czasem słyszymy, że jakiś piłkarz zmarł 
wprost na boisku…
– Nikt z nas nie ma boskich umiejęt-
ności i nie potrafi zrobić więcej ponad 
to, co umożliwia współczesna medy-
cyna. Niestety wszystkich takich przy-
padków nie da się wyeliminować, ale 
badania przesiewowe stanowią ważny 
element profilaktyki. 

Wśród sportowców pojawiły się także 
przypadki zarażenia koronawirusem. Ma 
on wpływ na pracę serca?
– Centra Kardiologii Sportowej odpo-
wiadają także na pytania dotyczące 
covid-19 i sportu. To są cenne informa-
cje nie tylko dla sportowców wyczyno-
wych, ale także dla ludzi rekreacyjnie 
uprawiających sport. Europejskie To-
warzystwo Kardiologiczne – jego sek-
cja profilaktyczna – wydało dokładne 
wytyczne, bazujące na badaniach na-
ukowych, nt. profilaktyki oraz powro-
tu do uprawiania sportu po przebyciu 
choroby koronawirusowej. Ogólnie, nie 
tylko w związku z covid-19, obowiązuje 

zasada, że człowiek nigdy nie powinien 
trenować, jeżeli ma podwyższoną tem-
peraturę, ból klatki piersiowej, palpi-
tacje, pozytywny test na covid lub jest 
bardzo zmęczony. Nam wydaje się to 
oczywiste, ale sportowcy przywykli do 
codziennego treningu często lekceważą 
takie zalecenia. A to może prowadzić to 
zapalenia mięśnia sercowego i poważ-
nych następstw. 

Jakie są zasady profilaktyki?
– Podstawą jest, oczywiście, przestrze-
ganie wszelkich zaleceń epidemiolo-
gów. Ale są też sposoby, jak wzmocnić 
układ odpornościowy i tym samym 
bronić się przed koronawirusem. Waż-
na jest dieta, dostateczna ilość snu. 
Potwierdzono, że regularny ruch obni-
ża ryzyko zachorowania. Trzydziesto-
minutowy ruch wymagający średnio 
intensywnego wysiłku (a więc na przy-
kład szybkie chodzenie) praktykowany 
3–4 razy w tygodniu chroni nas przed 
chorobami zapalnymi, w tym przed 
covidem. A jeżeli już zachorujemy, to 

przebieg będzie łagodniejszy. To do-
tyczy nie tylko sportowców, ale ogółu 
społeczeństwa. Czwarte zalecenie do-
tyczy relacji międzyludzkich – również 
one mają pozytywny wpływ na układ 
immunologiczny. Dlatego w okresie, 
kiedy byliśmy w izolacji, miały sens 
te wszystkie spotkania na skypie, wi-
deokonferencje i tak dalej. I wreszcie 
ważna jest rutyna – kiedy człowiek 
wykonuje normalnie swoje codzienne 
czynności, nie wyprowadzi go tak ła-
two z równowagi każda negatywna in-
formacja nt. zarazy. 

Jak ma wyglądać powrót do sportu po 
przebytej chorobie koronawirusowej?
– Wszystko zależy od przebiegu cho-
roby. Sportowców obowiązuje reguła 
„dwa razy siedem”. Oznacza ona, że 
po ustąpieniu objawów covidu przez 
tydzień ma trwać rekonwalescencja, a 
przez następny tydzień stopniowy po-
wrót do treningów. Czyli sportowiec 
dopiero po czternastu dniach od ustą-
pienia objawów może trenować tak, 
jak trenował przed chorobą. Ważna 
jest współpraca z lekarzami klubowy-
mi. Wydano także dokładne zalecenia, 
kogo należy zbadać przed powrotem 
na bieżnię czy boisko. Wszyscy ci, któ-
rzy mieli jakieś powikłania, dolegliwo-
ści kardiologiczne, którzy leczyli się w 
szpitalu, muszą zostać zbadani, a to, 
które badania należy u kogo zastoso-
wać, określa dokładny algorytm. 

Mówimy o ludziach, dla których sport 
jest chlebem powszednim. Ale spora 
część społeczeństwa ma niedobór ruchu. 
Także dzieci, które w czasie, kiedy szkoły 
były zamknięte lub działały w ograniczo-
nym reżimie, nie miały lekcji wychowa-
nia fizycznego. 
– Tak. Jest spora grupa ludzi, którzy 
ponadprzeciętnie się ruszają, biegają, 
jeżdżą na rowerach i tak dalej, ale duża 
część społeczeństwa ma ruchu bardzo 
mało. Ważne jest nie tylko uprawianie 
sportu, ale też naturalny ruch – czy-
li tam, gdzie mogę, jadę na rowerze, a 
nie samochodem, jeżeli mieszkam w 
mieście, to wysiadam z tramwaju czy 
autobusu o dwa przystanki wcześniej i 
pokonuję część trasy na piechotę.  

• Lekarka Bogna 
Jiravská-Godula 
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O Bognie 
Jiravskiej-
Goduli

 M lekarz interni-
sta i dyrektor 
Polikliniki Agel 
w Ostrawie

 M kierowniczka 
Centrum Kar-
diologii Spor-
towej w Szpi-
talu Podlesie 
w Trzyńcu

 M lekarz w 
gabinecie 
medycyny 
sportowej w 
Karwinie

 M wiceprezes 
Czeskiego 
Towarzystwa 
Medycyny 
Sportowej

Powodem założenia Centrów Kardiologii 
Sportowej są przede wszystkim przy-
padki nagłego zatrzymania pracy serca i 
śmierć młodych sportowców. Rzecznicz-
ka Szpitala Podlesie, Radka Miloševská, 
przytacza statystyki, z których wynika, że 
nagły zgon dotyczy jednej osoby na 200 
tys. w skali roku, natomiast nosicielem 
potencjalnie niebezpiecznej choroby serca 
jest jedna osoba z 250-300 osób. Chociaż 
problem nie dotyczy setek sportowców, 
nagłe zgony są niepotrzebne i można im 
zapobiec. Sport, zdaniem specjalistów, nie 
jest przyczyną problemu, lecz pogarsza 
rokowania i może być mechanizmem uru-
chamiającym nagłe pogorszenie nieroz-
poznanej choroby serca. Przejawem tego 
może być na przykład nagłe zaburzenie 
rytmu serca podczas wysiłku fizycznego. 

WIKTORIA 1920 (11)

26 czerwca – 2 lipca
26 czerwca bolszewicy dochodzą do Zwiahla (Nowogród Wołyński), na całym froncie ukraińskim odrzucając oddziały armii polskiej na ponad 
200 kilometrów od Kijowa. 1 lipca Sejm uchwala powołanie 19-osobowej Rady Obrony Państwa z Józefem Piłsudskim jako przewodniczącym 
oraz przedstawicielami parlamentu, rządu i wojska – jako tymczasowej władzy w sprawach prowadzenia wojny. Borys Sawinkow rozpoczyna 
tworzenie spośród internowanych w Polsce wojskowych rosyjskich ochotniczej formacji podporządkowanej Dowództwu WP. 2 lipca na Froncie 
Zachodnim Michaił Tuchaczewski wydaje rozkaz, otwarcie uzasadniając cel ofensywy sowieckiej: „Przez trupa białej Polski – do światowego 
pożaru”. 

Michał Kossakowski 
dyplomata 
Po rozmowie z Piłsudskim komi-
sarz generalny Zarządu Cywilnego 
Ziem Wschodnich Jerzy Osmo-
łowski przyznał mi się, że bardziej 
jeszcze niż po bytności u (premie-
ra Władysława) Grabskiego czuje 
krytyczność naszego położenia. 
Grabski rozumował, przytaczał 
możliwość dalszego cofania się 
jako pewną ewentualność, którą w 
analizie przewidywać należy; Pił-
sudski mówi o niej jako o koniecz-
ności. „Będziecie – powiada – mieć 
teraz chwile ciężkie w  Mińsku, 
będę starał się, zatrzymując się na 
linii dawnych okopów niemiec-
kich, utrzymać w swym ręku Mo-
łodeczno, ale czy to się powiedzie – 
nie wiem”. Coś się w nim zmieniło, 
wygląda przybity. Odczuwa widać 
dotkliwie, jak bardzo się pomy-
lił, jak bardzo nie docenił tego, że 
pochód na Kijów wzmoże w Rosji 
ducha, którego Czerwonej Armii 
dotąd brakowało. (…) Omylił się, 
nie docenił rzeczy zaiste subtelnej, 
on – tak przenikliwy dotąd wyczu-
wacz możliwości politycznych. A 
podczas tego, gdy Piłsudski bada 
swe obliczenia, salony warszaw-
skie rozbrzmiewają przechwał-
kami tych, którzy się nie omylili, 
którzy wiedzieli, że pochód na 
Ukrainę skończyć się inaczej nie 
może, którzy rzekomo uprzedzali 
Zamek i  Belweder, że wzięcie Ki-
jowa obudzi ducha narodowego w 
Rosji. Przechwałki te swym zadufa-
niem, ekspansywnością wykrzyk-
ników, swym samozadowoleniem, 
budzą wiele niesmaku, bo przy-
pominają mi tego rozchełstanego, 
pijanego bolszewika, który w dniu 
oddania Mińska Niemcom kroczył 
środkiem ulicy i przygrywając na 
harmonijce, śpiewał: „Doigralis’! 
Doigralis’!”.
Warszawa, 27 czerwca 1920 

„Rok 1920. Wojna polsko-radziecka 
we wspomnieniach i innych doku-

mentach”, Warszawa 1990

Por. Władysław 
Broniewski 
1. Pułk Piechoty Legionów

Z patrolu na patrol, z wypadu na 
wypad – i tak bez przerwy, bez od-
poczynku. Rezerw nie mamy, za 
słabi jesteśmy, aby się bronić, więc 
musimy atakować. Jest to taktyka 
ofensywnej obrony. Teraz dopie-
ro przypomina mi się stara wojna, 
kiedy to nie spało się, nie jadło, 
tylko biło Moskali i wszy. (…) Za-
pomniałem od dawna, że jestem 
przemęczony i że przemęczam się 
coraz bardziej, odzwyczaiłem się 
od spania i rozbierania – w ogóle 
jakiekolwiek narzekanie w obecnej 
chwili wydaje się takie śmieszne i 
nieaktualne… Przed nami, za nami 

trupy. (…). Im dłużej jestem na 
wojnie, tym pewniej dochodzę do 
wniosku, że wojna w imię czegokol-
wiek jest niedorzecznością. Wojna 
o zniesienie wojen? – Nie. A jednak 
jest to kataklizm nieunikniony, fa-
talizm wiszący beznadziejnie nad 
ludzkością. Treścią przecież każdej 
walki, celem jest dobro człowieka 
– a antytezą tego przyszłego dobra 
jest śmierć. I wracam znów do po-
glądów, że ludzkość naprzód pój-
dzie tylko po drodze anarchizmu. 
A terror wszelki tępić będzie jak 
ludożerstwo. Jednak kiedy? Jak 
długo będę żył? I czy życie moje od-
powiada wartości tej bolszewickiej 
awantury? 

Zubkowicze, 29 czerwca 1920
Władysław Broniewski, „Pamiętnik”, 

Warszawa 2013

Łucja Hornowska 
mieszkanka Warszawy
Notatki moje przerwane przez dni 
kilka idą dalej, zawierając czerw-
cowe wrzenia strajkowe w Warsza-
wie, przesilenie gabinetowe ostre 
– nieustępliwe i niepatriotyczne, 
bo tylko partyjne, zakończone ga-
binetem Grabskiego, mającym ce-
chy czegoś skleconego, słabego. 
Niepowodzenia na froncie, przesu-
nięcie linii Dniepru na linię Słuczy 
– wreszcie przerwanie tejże linii... 
czyni, że piszę: „O Jezu, teraz się 
może pocznie walić wszystko”. I na 
tym ciężkim okrzyku przerywam 
moje notatki, niezdolna wykrzesać 
z siebie nic jaśniejszego, nic, co by 
tchnęło zaufaniem do idących dni.

Warszawa, 30 czerwca 1920
Łucja Hornowska, „Wspomnienia”, 

Biblioteka Narodowa

Dmitrij Mereżkowski 
poeta i pisarz rosyjski 
Zgaszenie pożaru na Wschodzie, 
z którego idą iskry, a nawet cała 
żagiew na świat, powinno być naj-
ważniejszym zadaniem rządów 
zachodnich. A Polska, która jak 
niegdyś osłaniała Europę przed 
zalewem dziczy tatarskiej, osłania 
ją dziś przed najgorszym i najdzik-
szym barbarzyństwem, jakie kie-
dykolwiek pojawiło się w dziejach 
ludzkości. Ta Polska powinna być 
otoczona szczególniejszą pieczą i 
w szczególniejszy sposób powin-
na być wspierana przez wszystkie 
rządy cywilizowane. Bo tylko ona 
najskuteczniej i najpewniej przy-
czynić się może do rychłego zdła-
wienia barbarii… (…). Polska bić 
się musi z bolszewikami. Nie wy-
obrażam sobie tego zawarcia po-
koju z nimi, o czym się tak często 
mówi. Tak samo, jak do niczego 
nie doprowadzą dialogi londyń-
skie, do niczego nie doprowadzi-
łyby rozmowy z nimi na temat po-
koju. Zresztą nie ma w ogóle z kim 
tego pokoju zawierać. Polska musi 

mieć bacznie zwrócone oczy w tę 
stronę, aby się pożar na jej dachy 
nie przeniósł. W tym celu musi 
prowadzić krwawe zapasy z barba-
rzyństwem do końca. To jest ofiarą 
i chwałą. 

Warszawa, 1 lipca 1920
Mereżkowski o Lloyd George’u, 

Krassinie i Polsce,  
„Rzeczpospolita” nr 17/1920

Kpt. Charles de Gaulle 
członek francuskiej misji wojskowej 
w Polsce
Trzeba było oglądać straszny tłum 
na przedmieściach Pragi i Woli, 
aby zgłębić, do jakiego stopnia nę-
dza może dosięgnąć ludzi. Trzeba 
było iść wzdłuż niekończących się 
ogonków kobiet, mężczyzn i dzie-
ci o błędnym spojrzeniu, oczeku-
jących godzinami przed sklepem 
miejskiego piekarza na kawał czar-
nego, raz na tydzień wydawanego 
chleba, odczuwać ciążące na swo-
im samochodzie ponure spojrze-
nia tego tłumu, aby zrozumieć, że 
nasza cywilizacja trzyma się na 
włosku. (…) Na murach niezliczo-
ne afisze, przed którymi tłum za-
trzymuje się dłużej. Są tu odezwy 
szefa państwa, partii politycznych, 
nawoływania pod broń i do pod-
pisywania pożyczek. (…) Nikt nie 
krzyczy, nie ma poruszenia w tłu-
mie. Co to wszystko znaczy? Spokój 
społeczeństwa pewnego swojej siły 
i ufnego w swoje przeznaczenie czy 
rezygnacja narodu od wieku nie-
szczęśliwego, który nie miał czasu 
na odbudowanie swojej wolnej du-

szy i którego niepowodzenia nie 
poruszają?

Warszawa, 1 lipca 1920
Charles de Gaulle,  

„Bitwa o Wisłę. Dziennik działań wo-
jennych oficera francuskiego”,  

„Zeszyty Historyczne” z. 19, 1971

Michaił Tuchaczewski
dowódca Frontu Zachodniego 
Czerwoni żołnierze! Wybiła godzi-
na odwetu. Nasze wojska na całym 
froncie przechodzą do natarcia. 
Setki tysięcy bojowników przygo-
towały się do strasznego dla wro-
gów uderzenia. Wielki pojedynek 
rozstrzygnie losy wojny narodu 
rosyjskiego z polskimi gwałciciela-
mi. Wojska Czerwonego Sztandaru 
i wojska zaborczego orła białego 
stoją przed śmiertelnym starciem. 
Nim rzucicie się na wrogów, niech 
was przeniknie śmiałość i zdecydo-
wanie. Tylko mając pierś pełną od-
wagi można pokonać wroga. Niech 
nie będzie wśród was tchórzy i sob-
ków. W boju zwycięży tylko mężny. 
Przed natarciem niech wasze serce 
napełni się gniewem i bezwzględ-
nością. Mścijcie się za spalony 
Borysów, znieważony Kijów, spu-
stoszony Połock. Mścijcie się za pa-
stwienie się polskiej szlachty nad 
rewolucyjnym narodem rosyjskim i 
naszym krajem. W krwi rozgromio-
nej polskiej szlachty utopcie zbrod-
niczy rząd Piłsudskiego. (…) Armia 
Czerwona okryje się nową wieko-
pomną sławą. Spojrzenia całej Ro-
sji są zwrócone na Front Zachodni. 
(…) Spełnimy nadzieje socjalistycz-

nej Ojczyzny. Pokażemy w prakty-
ce, iż wysiłek kraju nie poszedł na 
marne. Bojownicy robotniczej re-
wolucji! Skierujcie swe spojrzenie 
na Zachód. Na Zachodzie decydują 
się losy światowej rewolucji. Przez 
trupa białej Polski prowadzi droga 
do światowego pożaru. Na bagne-
tach poniesiemy szczęście i pokój 
pracującemu człowieczeństwu. Na 
zachód! Do decydujących bitew, 
do głośnych zwycięstw! Szykujcie 
kolumny bojowe. Wybiła godzina 
natarcia. Na Wilno, Mińsk, Warsza-
wę – marsz!

Smoleńsk, 2 lipca 1920
„Na zapad! Prikaz wojskam zapadnogo 

fronta”, nr 1423, „Krasnoarmiejec”  
nr 326/1920, tłum. Michał Ceglarek

Zygmunt Klukowski
lekarz
Na tutejszym terenie też wszczął 
się ożywiony ruch skierowany ku 
możliwie największemu rozbu-
dzeniu świadomości narodowej, 
ku utworzeniu tak zwanego fron-
tu wewnętrznego i przygotowa-
niu społeczeństwa do zniesienia 
ewentualnych ciężkich prób. (…) 
Na Rynku odbyło się kilka publicz-
nych wieców propagandowych, 
wreszcie przystąpiono do zorga-
nizowania miejscowego Komitetu 
Obrony Narodowej. (…) Z uczniów 
szkoły powszechnej zorganizowa-
no Harcerski Oddział Straży Mo-
stów. Komendantem tej straży był 
uczeń VI klasy gimnazjum Stefan 
Jóźwiakowski (…). Chłopcy z prze-
jęciem pełnili swą służbę i w dzień, 
i w nocy. (…) Wobec coraz groźniej-
szych wieści, młodzież starsza licz-
nie zaczęła się zgłaszać na ochot-
nika do szeregów wojskowych. (...) 
Komisja poborowa pracowała w 
Zamościu bez przerwy. (…) A sytu-
acja stawała się istotnie coraz groź-
niejsza. Dochodziły nas hiobowe 
wieści o cofaniu się armii polskiej 
na całym froncie i o szybkim po-
suwaniu się naprzód bolszewików. 
(…) W Szczebrzeszynie zaczęły po-
kazywać się pierwsze wozy z ucie-
kinierami ze wschodu, wyłącznie 
ze sfer zamożniejszych i urzęd-
niczych. Liczne tabory wojskowe 
przeciągały przez Szczebrzeszyn, 
udając się na zachód, koleje ogra-
niczyły przewóz osób cywilnych, 
poczta funkcjonowała coraz gorzej, 
gazety stawały się rzadkością.

Szczebrzeszyn
Zygmunt Klukowski, „Zamojszczyzna 

1918–1959”, Warszawa 2017

• Warszawa, 1920. Członkowie francuskiej misji wojskowej z polskimi oficerami 
na plaży nad Wisłą. Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe



8  ♩ Głos   |   piątek   |   17 lipca 2020 ♩   9Głos   |   piątek   |   17 lipca 2020P O D R Ó Ż E P O D R Ó Ż E

 Wakacyjne improwizacje
Tegoroczne wakacje są zupełnie inne niż do tej pory, a szerzący się na świecie wirus SARS-CoV-2 dość mocno 
zweryfi kował nasze urlopowe plany. Pandemia sprawiła, że mieliśmy poważny problem z zaplanowaniem letniej 
kanikuły. Wielu z nas zrezygnowało z dalekich i egzotycznych wyjazdów, inni zmienili destynacje, a jeszcze inni 
zrezygnowali z planowania czegokolwiek. Powodem jest oczywiście niepewność, jak będzie się rozwijać sytuacja 
epidemiczna w Europie i na świecie, a także obawa o nasze bezpieczeństwo i zdrowie. Zapytaliśmy więc kilku 
znanych Zaolziaków, w jaki sposób „w czasach zarazy” organizują sobie letni wypoczynek.

Witold Kożdoń

Piotr Chroboczek, wiceprezes 
Zarządu Głównego Polskiego 
Związku Kulturalno-Oświa-

towego, przyznaje, że wiosną miał 
lecieć na Wyspy Kanaryjskie, ale 
nic z tego nie wyszło. – Po prostu 
na krótko przed terminem naszego 
wylotu, przestały latać samoloty. 
Mamy jednak domek wypoczynko-
wy w Beskidach, więc tam się będę 
teraz relaksował – żartuje. Zapew-
nia jednak, że mimo niepewnej sy-
tuacji wcale nie zrezygnował z urlo-
powych wojaży. – Na pewno gdzieś 
pojadę, tyle że będę się decydował 
w ostatniej chwili. Nie wiem też, 
czy będą to Czechy czy zagranica, 
ale na podjęcie decyzji mam jesz-
cze czas, ponieważ na urlop wy-
biorę się najprędzej we wrześniu 
– mówi Piotr Chroboczek.

Koronawirus nie popsuł waka-
cyjnych planów Romanowi Wró-
blowi, wójtowi Bystrzycy. – Wła-
śnie jesteśmy z żoną w drodze na 
południowe Morawy, gdzie przez 
trzy dni będziemy jeździć na ro-
werach. Co roku nie wyobrażamy 
sobie lata bez takiej aktywności, 
natomiast nie należymy do tury-
stów, którzy jakoś często latają po 
Europie. Jeśli już, to jeździmy nad 
polski Bałtyk. Poza tym wypoczy-
wamy na „własnych śmieciach”, 
więc koronawirus absolutnie nam 
nie „namieszał” – tłumaczy Roman 
Wróbel. 

Wójt Bystrzycy zdrada za to co 
innego. – W czasie, gdy z powodu 
pandemii koronawirusa granice 
pozostawały zamknięte, brakowa-
ło mi najbardziej wycieczek rowe-
rowych do Wisły. Przyznam, że to 
moja ulubiona trasa i pokonuję ją 
dwa, trzy razy w tygodniu. Jeżdżę 
przez Bukowiec, Istebną, Kuba-
lonkę do Wisły i z powrotem przez 
Soszów i Nydek do domu. I tego tej 
wiosny, takich przejażdżek, rzeczy-
wiście mi brakowało – stwierdza.

Barbara Mračna, kierowniczka 
artystyczna Zespołu Pieśni i Tań-
ca „Suszanie” w Suchej Górnej, 
spędziła z kolei część swego tego-
rocznego urlopu w Pradze i – jak 
przekonuje – był to bardzo dobry 
wybór. – Wyjechałam do Pragi na 
cztery dni i mogę uczciwie ją po-
lecić, ponieważ turystów jest tam 
teraz o wiele mniej niż zwykle, w 
rezultacie do żadnej z praskich 
atrakcji turystycznych nie stałam 
w kolejce. Nie mieliśmy również 
żadnych problemów z porusza-
niem się po mieście. Nigdzie nie 
było tłoku czy ścisku – mówi Bar-
bara Mračna, która dodaje, że obec-
nie w stolicy jest również taniej niż 
na przykład przed rokiem. – Pod 
tym względem także było super, a 
ja dodatkowo korzystałam z syste-
mu atrakcyjnych zniżek i bonusów, 
więc wróciłam naprawdę zadowo-
lona – stwierdza.

Kierowniczka artystyczna „Su-
szan” prywatnie nie planowała w 

tym roku żadnych zagranicznych 
wojaży, miała natomiast wyjechać 
z suskim zespołem na festiwal w 
Słowenii. – Niestety to przedsię-
wzięcie nie doszło do skutku, ale 
ponieważ zrezygnowaliśmy z wy-
jazdu dosyć wcześnie, w zamian 
udało nam się zorganizować tygo-
dniowe zgrupowanie z programem 
taneczno-wypoczynkowym w Mo-
rawskim Krasie – informuje Barba-
ra Mračna.

Aneta Roszka z kancelarii Kon-
gresu Polaków w RC wypoczywa 
z kolei obecnie na północy Czech. 
– Spędzamy tydzień niedaleko 
Hradca Kralowej i poznajemy Góry 
Stołowe na granicy z Polską. Zwie-
dzamy właśnie Kłodzko po polskiej 
stronie granicy – mówi Aneta Rosz-
ka, która przyznaje, że pierwotnie 
miała w tym roku jechać do Włoch. 
– Niestety szybko, bo już w marcu, 
wiedzieliśmy, że nic z tego nie bę-
dzie. A gdy epidemia koronawirusa 
wybuchła na dobre, postanowili-
śmy pozostać w Czechach. Domki, 
w których mieszkamy, są jednak 
komfortowe, pogoda nam dopisu-
je, w Górach Stołowych jestem po 
raz pierwszy, więc generalnie jest 
super – stwierdza. 

Dla odmiany Bogdan Kokotek, 
kierownik artystyczny Sceny Pol-
skiej Teatru Cieszyńskiego w Cze-
skim Cieszynie, planował rodzinny 
wypad na Mazury. – Z zamiłowa-
nia jestem żeglarzem, więc latem 
staram się wypoczywać nad wodą. 
Miałem już nawet zarezerwowaną 
łódkę, ale ponieważ sytuacja zro-
biła się niepewna, zrezygnowałem 
z wyjazdu i ostatecznie Mazury za-
stąpiłem Cierlickiem, gdzie jeździ-
my tam teraz z rodziną – żartuje. 
– Na sierpień, w zastępstwie, za-
planowałem natomiast Chorwację, 
ale także zastanawiam się teraz, 
jak to będzie i niestety coraz bar-
dziej obawiam się, że ten wyjazd 
również może nie dojść do skutku, 
choc na razie mam jeszcze pewną 
nadzieję – mówi. 

Izabela Żur, znana zaolziańska 
dziennikarka, również diametral-
nie zmieniła swe tegoroczne wa-
kacyjne plany. – Generalnie chcia-
łam tego lata spędzić dwa tygodnie 
jeżdżąc po Węgrzech, bo bardzo 
lubię ten kraj. Prywatnie jakoś spe-
cjalnie nie boję się koronawirusa, 
ale ostatecznie zrezygnowałam ze 
względów logistycznych i organi-
zacyjnych. Uznałam, że obecna 
epidemia to być może dobry czas, 
by bardziej rozejrzeć się po Repu-
blice Czeskiej. W efekcie spędza-
my czas w podróży po Czechach. 
Teraz jestem na przykład między 
Morawskim Krasem a Kutną Horą. 
Zobaczyłam już dwie jaskinie, teraz 
przede mną zabytki w Kutnej Ho-
rze, a w sierpniu m.in. Tabor i Cze-
skie Budziejowice – mówi Izabela 
Żur, która prywatnie jest znana z 
zamiłowania do podróży. – Grecję i 
Hiszpanię mam już „zjeżdżone”. W 
tym roku byłam też na Karaibach. 

Wcześniej dwa razy poleciałam do 
Maroka. A ponieważ lubię Orient, 
w przyszłym roku wybieram się do 
Omanu. O ile oczywiście koronawi-
rus na to pozwoli – zastrzega.

Wirus SARS-CoV-2 nie jest strasz-
ny również Krzysztofowi Miturze, 
naczelnikowi Harcerstwa Polskiego 
w RC. – Epidemia nie pokrzyżowała 
mi urlopowych planów, bo nigdzie 
nie wyjeżdżam – żartuje. – W waka-
cje zwyczajnie nie mam na to czasu, 
a na urlop chcę wyjechać dopiero 
we wrześniu do Chorwacji. Czy się 
uda, tego jeszcze nie wiem, ale de-
cyzję na pewno będziemy podejmo-
wać w ostatnim momencie. Zresztą 
nigdy nie wykupuję wczasów z wy-
przedzeniem i wszędzie jeżdżę na 
własną rękę, więc nadal mam duże 
pole manewru – tłumaczy.

Naczelnik przyznaje za to, że ko-
ronawirus „strasznie namieszał” 
w wakacyjnych planach polskich 
harcerzy na Zaolziu. – Musieliśmy 
zmodyfi kować trzy nasze obozy, a 
jedną kolonię odwołaliśmy zupeł-
nie. Tak więc od maja mieliśmy 

urwanie głowy. Również dzieci 
mamy w tym roku mniej niż w la-
tach poprzednich, bo nie wszyscy 
rodzice zdecydowali się wysłać po-
ciechy na letnie obozy. Generalnie 
jednak dajemy sobie radę i wyglą-
da na to, że kolejne nasze obozy 
przebiegną według planu. Zresztą 
jedną kolonię zuchową mamy już 
za sobą. Przebiegła w pierwszym 
tygodniu wakacji i nie mieliśmy 

żadnych koronawirusowych kom-
plikacji. Znacznie trudniejsze były 
natomiast przygotowania. Przede 
wszystkim dlatego, że bardzo dłu-
go nie wiedzieliśmy, jakie wymaga-
nia przyjdzie nam spełnić, w efek-
cie wszystko działo się na ostatnią 
chwilę. Teraz zresztą też musimy 
cały czas trzymać rękę na pulsie, 
żeby coś nie przegapić – mówi 
Krzysztof Mitura. 

Polacy zostają nad Wisłą
Z badań Barometru Providenta wynika, że 65 proc. Polaków, którzy mieli wcze-
śniej zaplanowany urlop, zweryfi kowało te plany i je zmieniło. 62 proc. osób, 
które w marcu miały już zaplanowane wyjazdy, po prostu z nich zrezygnowało. 
Co czwarty Polak z tej grupy postanowił zmienić miejsce swojej destynacji, 
natomiast 16 proc. zawiesiło wyjazd i czeka z decyzją do ostatniego momentu. 
Polacy chcą też przeznaczyć na wypoczynek mniej pieniędzy, niż wcześniej za-
mierzali.
Przed koronawirusem 28,6 proc. Polaków miało w planach wyjazd zagraniczny, 
kolejne 19 proc. – urlop w kraju i za granicą, a 37,8 proc. – tylko w kraju. Dziś ta 
ostatnia opcja wybierana jest jeszcze częściej. Wypoczywać w Polsce zamierza 
43,7 proc. ankietowanych. Co czwarty zostanie w domu i co ciekawe to naj-
młodsi (do 24 lat) najczęściej wskazywali tę odpowiedź. W momencie przepro-
wadzenia badania urlop zagraniczny planowało zaledwie 7,2 proc. badanych.

● Od lat dużą popularnością cieszą się Południowe Morawy. Na zdjęciu jeden z rynków Znojma. Fot. JANUSZ BITTMAR

● Tego lata warto wybrać się do mniej niż zwykle zatłoczonej Pragi. Fot. NORBERT DĄBKOWSKI

Turystów więcej, 
ale niektórzy się boją 
Ograniczenia w podróżowaniu i niepewność towarzysząca wyjazdom za granicę wywołały wzrost zainteresowania 
turystów hotelami i pensjonatami w naszym regionie, lecz z drugiej strony ognisko koronawirusa w powiecie 
karwińskim spowodowało, że część klientów odwołuje rezerwacje. 

Danuta Chlup

Ligotka Kameralna
We wtorkowy poranek wyruszam 
do Ligotki. Jest ładna, słoneczna 
pogoda, choć o upale nie ma mowy. 
Góry, do których coraz bardziej się 
zbliżam, wywołują u mnie „urlo-
powy” nastrój. I tak sobie myślę, 
że skoro jako osoba tutejsza z taką 
przyjemnością je oglądam, to na 
przyjezdnych powinny robić jesz-
cze większe wrażenie. 

– Strome są te wasze kopce. 
Namęczy się człowiek na rowe-
rze – mówi ze śmiechem wysoki 
mężczyzna, jeden z członków gru-
py, którą spotykam w zacisznym 
miejscu Ligotki, przed hotelem 
„Koliba”. Zaraz obok znajduje się 
popularna fi ńska sauna. Właśnie 
tu rozpoczyna się szlak turystycz-
ny na Praszywą. 

Paczka przyjaciół licząca 24 oso-
by przyjechała z Brna. W Ligotce 
spędzą cały tydzień. 

– Nasz program to turystyka ro-
werowa – zdradza Dagmar Benžo-
wa, „szefowa” grupy. – Co roku 
jeździmy razem, zawsze w inne 
miejsce. Już od czterdziestu lat. 
Dlaczego wybraliśmy Ligotkę? Bo 
jeszcze tu nie byliśmy. 

„Koliba” pięknie się prezentuje. 
Nie brakuje popularnych dzisiaj 
usług spa oraz basenu. Temu pen-
sjonatowi, jak i innym, o których 
piszę dalej, niczego nie brakuje w 

porównaniu z podobnymi obiekta-
mi w pozostałych regionach kraju 
czy za granicą. A Beskidy, przynaj-
mniej te po czeskiej stronie, wciąż 
należą do regionów spokojnych, 
bez natłoku turystów. Niestety, dla 
niektórych góry te leżą zbyt blisko 
Karwiny. 

– Co roku w lecie hotel jest peł-
ny. W tym roku było podobnie, 
niestety w ostatnich dniach od-
woływane są jedna rezerwacja za 
drugą. Ludzie z odległych regio-
nów Czech boją się koronawirusa 
w Karwinie, a Karwina i Ligotka 
to dla nich jeden i ten sam region, 
wrzucają nas do jednego worka 
– ubolewa kierownik hotelu, Ja-
roslav Sliž. 

Rzeka
Również w sąsiedniej Rzece jest 
kilka pensjonatów i hoteli, ale tylko 
niektóre działają. Hotele „Jawor” i 
„Rzeka” od dłuższego czasu są nie-
czynne, chociaż „Rzeka” podobno 
się rozkręca. Wójt gminy, Tomáš 
Tomeczek, mówi, że wynajęły go 
jakieś kobiety z południowych Mo-
raw, które próbują tu organizować 
wczasy dla rodziców z dziećmi. 

Obok „Jaworu” działa tylko ba-
sen letni. Jednak we wtorek przed 
południem temperatura nie zachę-
cała do kąpania. Przy hotelu nie 
było prawie żadnych samochodów, 
młoda kobieta siedząca w bramie 
nie miała komu sprzedawać bile-
tów. 

Największe wrażenie robi wybu-
dowany niedawno z drewnianych 
bali okazały pensjonat „Grunt” z 
dużą restauracją i zadaszonym ta-
rasem. Widok wychodzi co prawda 
na rozciągający się po drugiej stro-
nie drogi cmentarz, ale wiejskie 
cmentarze mają przecież swój urok. 
Ozdobą tego w Rzece jest piękna, 
kamienna kapliczka. Od pracow-
nicy pensjonatu dowiaduję się, że 
trudno jej ocenić, czy tegoroczny se-
zon letni różni się od poprzednich. 
– My specjalizujemy się przede 
wszystkim w pobytach służbowych, 
a w weekendy odbywają się u nas 
wesela. Turystów też trochę jest, ale 
to nie jest nasza główna grupa doce-
lowa – tłumaczy kobieta. 

Wójt Tomáš Tomeczek uważa, 
że nasza część Beskidów – „na 
końcu świata” – nadal nie należy 
do najpopularniejszych celów wa-
kacyjnych. – Myślę, że dla tych, 
którzy chcą spędzać urlop w kraju, 
bardziej atrakcyjne są południowe 
Czechy czy południowe Morawy. 
Może w Beskidy przyjedzie więcej 
ludzi pod koniec lata, myślę, że te-
raz pewną rolę odgrywa także fakt, 
że ostatnio powiaty karwiński i fry-
decko-mistecki były uważane za 
ogniska koronawirusa – dzieli się 
swoją opinią. Przytacza przykład 
znajomej z Piotrowic, która miała 
wyjechać na urlop do Luhaczowic, 
lecz hotel odwołał jej rezerwację, 
uzasadniając tą obawą z koronawi-
rusa. 

Nydek
Opuszczam wioski w Beskidzie Mo-
rawsko-Śląskim i jadę pod Czanto-
rię, która jest już częścią masywu 
Beskidu Śląskiego. W Nydku najwi-
doczniej turystów nie brakuje, po-
nieważ niemal cały duży parking 
w centrum jest pełny. Zdecydowa-
nie przeważają pojazdy z  moraw-
sko-śląską rejestracją, należące do 
osób, które wybrały się w góry na 
jednodniową wycieczkę. 

Docieram do pensjonatu „Owiecz-
ka”. I już trzeci raz tego dnia stwier-
dzam, że beskidzkie miejscowości 
mają do zaoferowania piękne obiekty 
noclegowe i gastronomiczne. Podob-
nie jak w Rzece czy Ligotce, również 
tu można cieszyć się spokojem. Tuż 
przy pensjonacie szumi rzeczka Głu-
chówka, za mostkiem na dużej łące 
rozciąga się plac zabaw.

Kierowniczka pensjonatu wła-
śnie podjeżdża pod budynek samo-
chodem załadowanym zapasami. 
Zagaduję ją o wpływ ograniczeń 
związanych z koronawirusem na 
ruch turystyczny. 

– U nas każdego lata mamy kom-
plet gości, niektórym musimy od-
mówić. Ale w tym roku popyt był 
jeszcze większy, moglibyśmy zapeł-
nić dwie takie „Owieczki” – mówi 
z zadowoleniem Gabriela Nezbe-
dowa. – Przyjeżdżają ludzie z całej 
Republiki Czeskiej, oczywiście naj-
więcej jest ich z regionu morawsko-
śląskiego, ale wzrósł także popyt z 
zachodnich rejonów Czech. 

Cierlicko
Choć tego lata mało jest upalnych 
dni, turyści z dalsza docierają 
także nad Zaporę Cierlicką. Jed-
nym z popularnych obiektów nad 
sztucznym jeziorem jest hotel i 
restauracja „Jaškovská krčma”. 
Z  dużego tarasu i trawiastej pla-
ży rozciąga się piękny widok na 
jezioro z Beskidami w tle. Chłod-
niejsza pogoda sprawia, że woda 
raczej nie nadaje się do kąpieli, 
za to na brzegu można spokojnie 
wypocząć, unikając sytuacji „koc 
obok koca”. 

– Mogę powiedzieć, że jest super. 
W porównaniu z poprzednimi lata-
mi mamy o ok. 30 proc. gości wię-
cej. Od dwóch tygodni praktycznie 
wszystkie miejsca są zajęte – w 
głosie Anety Fizikowej, zastępcy 
kierownika, słychać wyraźny opty-
mizm. O obawach gości z koronawi-
rusa „grasującego” w Karwińskiem 
nie wspomina. – Przyjeżdżają lu-
dzie z naszego regionu, z dalsza, 
także z Polski. Na wakacje już pra-
wie nie mamy wolnych miejsc, naj-
wyżej pod koniec sierpnia. 

Przechadzam się brzegiem jezio-
ra i próbuję spojrzeć na nie oczyma 
turystów zakwaterowanych w ho-
telu. Zapora Cierlicka nie może się, 
rzecz jasna, mierzyć z morzem, a 
Beskidy z Alpami, ale faktem jest, 
że w porównaniu z innymi częścia-
mi kraju nasz region z pewnością 
nie jest gorszy. Oby tylko wyzbył 
się piętna „zadżumionego”.  

● Grupa z Brna w Ligotce Kameralnej. 

● Pensjonat z drewnianych bali w Rzece

● Pensjonat nad Głuchówką w Nydku

● Widok na Zaporę Cierlicką od strony hotelu Zdjęcia: DANUTA CHLUP



10  ♩ Głos   |   piątek   |   17 lipca 2020 ♩   11Głos   |   piątek   |   17 lipca 2020 O P I N I E O P I N I E

Michoł

NA POSIÓNKU PISANE /27/

Stodoła

Joanna Jurgała-Jureczka 

SŁOWA Z KAPELUSZA /146/

Krzysztof Łęcki

pre-teksty i kon-teksty /122/

Sienkiewicz  
i jeszcze kto?
Rewizja – to brzmi groźnie; jednak re-

wizje literackie, przynajmniej w nie-
których przypadkach – wyglądają niewiele 
lepiej. Zwłaszcza gdy rewizje takie moty-
wowane są politycznie, nawet jeśli w grę 
wchodzi tylko (?) polityczna poprawność. 
Abstrahuję tu od bardziej czy mniej szczyt-
nych motywów takich rewizji. Wreszcie 
znamy z historii nie tylko szczere przeko-
nanie, że para butów jest ważniejsza niż 
wszystkie dzieła Szekspira, ale także sy-
tuacje, kiedy ostra cenzura opierała się, a 
jakże, na jedynie słusznej dyktaturze mo-
ralnej. Argument siły i siła cenzorskiego 
argumentu były wówczas nie do odróżnie-
nia. Oczywiście, to prawda, zawsze znajdą 
się malkontenci, którzy będą na najlepsze, 
a w każdym razie na najbardziej gromko 
wypowiadane racje jedynie słusznej moral-
nej dyktatury wybrzydzać. Ot, chociażby, 
to na przykład, będą dowodzić, że w wielu 
politycznych deklaracjach wzniosłe hasła 
wolności, równości i braterstwa to tylko 
fasada coraz to nowych zniewoleń. Wresz-
cie Orwella ministerstwa Prawdy i Miłości 
zajmowały się czymś zgoła innym, niż ktoś 
naiwny mógłby sądzić. Ale kto by się tam 
malkontentami specjalnie przejmował. 
Wreszcie – „nie ma wolności, dla wrogów 
wolności”, „wszyscy są równi, ale niektórzy 
są równiejsi”, no i jeszcze „zostań moim 
bratem, albo rozłupię ci czaszkę”. Jak pisał 
lata temu profesor Jerzy Szacki: „Kłopot 
z amerykańską poprawnością polityczną 
polega na tym, że cele są szlachetne, ale 
środki przeważnie dość głupie” („Gazeta 
Wyborcza” 21. 2. 1998). 

•••
Wróćmy do literatury. Nie tak dawno na 
łamach „Głosu” Janusz Bittmar pisał o 
trudnościach i poświęceniu, jakich wy-
maga kształtowanie postawy tolerancyj-
nej – o tym, jak bardzo ślepym zaułkiem 
może być tu droga na skróty jaką są „próby 
weryfikowania dzieł sztuki, filmów i ksią-
żek pod kątem aktualnej poprawności po-
litycznej”. I dalej o tym, że „(r)ewizjonizm 
w niektórych kręgach intelektualnych jest 
na tyle mocny, że przesłania zdrowe my-
ślenie”. Oczywiście, można chcieć usuwać 
z księgarń i bibliotek dzieła literackie, któ-
rych treść wydaje się dzisiaj nie do przyję-
cia – która, jak chcą rewizjoniści literaccy 
– wzmacnia szkodliwe uprzedzenia i ste-
reotypy, tylko… po co? Naprawdę stereo-
typy i uprzedzenia rozwieje od tego wiatr? 
Na przykład – wycofamy film „Przeminęło 
z wiatrem”, uznamy za nie do przyjęcia 
prezentację postaci Kalego „W pustyni i w 
puszczy”, zamienimy tytuł książki Agathy 
Christie „Dziesięciu murzynków” na „I 
nie było już nikogo”? I co niby z tego? Na 
marginesie – jak zamienić tytuł powieści 
Josepha Conrada „Murzyn z załogi Narcy-
za”? Czekam na propozycje… I jeszcze – w 
„Żegnaj, laleczko” Raymonda Chandlera 
(jest też świetna ekranizacja z Robertem 
Mitchumem w roli Philipa Marlowe’a, po-
lecam), w jednej z pierwszych scen czar-
noskóry wykidajło nie chce wpuścić dwu 
białych do knajpy, tłumacząc im, że to 
knajpa „(t)ylko dla kolorowych”, na co je-
den z bohaterów konstatuje „Knajpa dla 
smoluchów” (Raymond Chandler, Żegnaj 
laleczko, przeł. Ewa Życieńska, Warszawa 
1997, s.9). Powieści Chandlera nie wzna-
wiać, wycofać z bibliotek? Czy może prze-

robić dialog na polit-poprawną papkę, 
czyli ze świetnej literatury zrobić lekko-
strawną zupkę? I co zostanie na pólkach, 
kiedy już wypatroszymy je dokumentnie 
z książek, w których doszukiwać się bę-
dziemy dyskryminacji tych wszystkich, 
z których dyskryminacją walka jest aku-
rat na topie? Czy zostaną tylko powieści 
takie jak „Hańba” J. M. Coetzee’ego? Jak 
napisała pewna internautka, komentu-
jąc brutalne zabójstwa białych obywateli 
RPA w ramach tzw. „mordów na farmach”: 
– Skomplikowana wielorako afrykańska 
rzeczywistość, której bolesny obraz prze-
nikliwie przedstawił południowoafrykań-
ski laureat Nagrody Nobla J. M. Coetzee w 
„Hańbie”. No cóż powiedzieć… Przeczytaj-
cie „Hańbę”, książkę naprawdę bardzo do-
brze napisaną, tyle, że z finałem godnym 
narracji „Opowieści o prawdziwym czło-
wieku” Borisa Polewoja. No cóż, ja sam nie 
mam specjalnego upodobania w lekturze 
dzieł idących ręka w rękę z Duchem Czasu, 
czyli doskonale wpisujących się w modne 
akurat ideologiczne trendy. Pozostawię je 
chętnie gryzącej krytyce myszy.  

•••
Ponad dwadzieścia lat temu moja żona 
przeprowadziła wywiad ze słynnym fran-
cuskim filozofem Jacquesem Derridą (Nie 
jestem postmodernistą. Z Jacquesem Der-
ridą rozmawia Gabriela Łęcka, „Polityka” 
3. 1. 1998). Zapytała go, między innymi, o 
jego stosunek do politycznej poprawności, 
która łączona bywa ze stworzoną przez 
niego strategią dekonstrukcji. W odpowie-
dzi usłyszała, że polityczna poprawność to 
tylko karykatura rzeczywistych i potrzeb-
nych działań przeciw dyskryminacji, za 
równouprawnieniem. Moja żona, jak to 
moja żona (domyślając się odpowiedzi), 
pytała z niewinną miną dalej: czy Derri-
da lubi czytać Szekspira i to mimo tego, 
że można określić go jako europocentry-
stę itd., itp. Zgodnie z przewidywaniami 
przenikliwej i przebiegłej kobiety Derrida 
odpowiedział: „Nie tylko czytam Szekspi-
ra, ale czytam go często i uważnie. Ogrom-
nie go podziwiam i mówię o nim ciągle. W 
moim wykładzie o przebaczaniu, który da-
wałem kilka dni temu, mówiłem o »Kupcu 
weneckim«… Dla mnie Szekspir jest jed-
nym z tych największych i ciągle z niego 
czerpię”.   

•••
Cóż, po latach widać wyraźnie, że Derrida 
ze swoją dekonstrukcją dzieł literackich, 
która miałaby obnażyć ich rzeczywisty, 
groźny sens, wszedł w buty ucznia czar-
noksiężnika. Rozpętał moce, których nie 
przewidział i nad którymi nie panuje. 
Karykaturowanie, o którym mówił, daw-
no zastąpiło już rzeczywistość. Literaturę 
czyta się podejrzliwie i pod kątem. Ot, jakiś 
czas temu odkryto, że tak hołubiony przez 
francuskiego filozofa „Kupiec wenecki” 
kryje w perspektywie politycznej popraw-
ności treści zupełnie nie do przyjęcia. Ba, 
na wielu amerykańskich uniwersytetach 
ruguje się dzieła Szekspira, by wreszcie ze-
rwać z dominacją literatury starych, bia-
łych mężczyzn. Spieszmy się zatem czytać 
klasykę, tak szybko może zniknąć. I to nie 
do lamusa, ale do kosza, jaki przygotowała 
dla niej polityczna poprawność.  

OD CIESZYNA DO BOGUMINA /23/ – PIOTROWICE-PIERSNA

K.D. Kadłubiec

Prezent ślubny

Daisy znaczy stokrotka, perełka. 
Bardzo piękne, prawda? 

No więc Daisy… (a właściwie Maria Te-
resa Oliwia) pochodziła z Anglii. Kochała 
kwiaty. Sama też była kwiatem rozkwitają-
cym. Była śliczna i wysoko urodzona, atrak-
cyjna i mądra. Hans należał do jednego z 
najbogatszych arystokratycznych rodów 
niemieckich. Był sekretarzem ambasady w 
Londynie. Poznali się i kilka miesięcy póź-
niej ogłoszono podczas balu maskowego ich 
zaręczyny.

Bardzo romantyczne, prawda?
A jeszcze bardziej romantyczny jest pre-

zent, który podarował żonie zakochany 
mężczyzna. Ponieważ wiedział, że jest mi-
łośniczką oryginalnych roślin, dał jej nie 
jeden kwiat, ani nie jeden bukiet, ani nawet 
nie jeden kosz kwiatów. Można powiedzieć, 
że kwiatami ją obsypał i to na całe lata. Po-
darował jej palmiarnię. A mógł sobie na to 
pozwolić, bo jego rodzina posiadała nie tyl-
ko piękne zamki w Pszczynie i Książu, nie 
tylko urocze dworki na Riwierze i w Berlinie, 
nie tylko pałacyki myśliwskie tu i tam. Ples-
sowie mieli też kopalnie, młyny, cegielnie, 
lasy, hotele, domy handlowe i uzdrowiska.

Młodzi miesiąc miodowy spędzili w Pary-
żu. A potem przyjechali do zamku w Ksią-
żu. Prezent dla Daisy został wybudowany 
niedaleko. Kosztował… bagatela – siedem 
milionów marek w złocie. Oprócz palmiarni 
były też cieplarnie, ogrody owocowe, ogrody 
japońskie i rosarium. Bo Daisy kochała róże. 
Te o śnieżnobiałych płatkach nosiły jej imię.

Osiemdziesiąt gatunków nowych roślin 
sprowadzono od razu, kiedy skończono 
budowę, a wcześniej siedem wagonów za-
ładowano na Sycylii zastygłą lawą z Etny. 
Wszystko to przywieziono na miejsce. I tak 
powstały groty, wodospady i kieszenie, w 
których posadzono egzotyczne rośliny.

•••
Czy można się dziwić, że chciałam zobaczyć 
na własne oczy ten romantyczny prezent? 
Byłam w Wałbrzychu, więc nadarzyła się 
okazja. Pogoda wymarzona. Wystarczył bi-
let, obowiązkowa maseczka i znalazłam się 
w raju. Pawie, żółwie, szum wodospadów, 
filigranowe kwiaty, ogromne rośliny – a do 
tego świadomość, że to wszystko powstało z 
miłości. I choć dawno nie ma już Daisy, któ-
ra te kwiaty kochała, nie ma też Hansa, dar-
czyńcy i fundatora – prezent pozostał.

•••

Po powrocie do domu dzielę się na Facebo-
oku swoim zachwytem, udostępniam zdję-
cia pełne barw i egzotyki. Opisuję je tak:

– Podobno księżna Daisy dostała w pre-
zencie palmiarnię. Taki potężny bukiet 
kwiatów od zakochanego mężczyzny. I do 
tego paw. Czemu nie?

Pod zdjęciami „lajki” i chwilę później 
komentarz. Pisarka, którą „mam w znajo-
mych”, jak to się dzisiaj mówi, choć osobistej 
znajomości nigdy nie zawarłyśmy, sprowa-
dziła mnie na ziemię.

 – Mężczyzna kochał przede wszystkim 
siebie i swój tytuł. Daisy była do tego wszyst-
kiego tylko pięknym dodatkiem.

Bronię jak niepodległości romantycznej 
wizji. Odpowiadam:

– Wolę myśleć, że był romantyczny…
Znajoma pisarka, która świetnie zna histo-

rię, nie pozostawia złudzeń:
 – Nie był. To był pruski urzędnik, a swoją 

piękną żonę wymienił potem (gdy lata mi-
nęły) na młodszy model.

Szkoda, prawda? 
Choć bardzo chciałam tej prawdzie za-

przeczyć i wierzyć, że to, co widziałam, było 
tak romantyczne, jak piękne – muszę jej 
przyznać rację. Po latach, wspominając za-
ręczyny, Daisy westchnęła: 

– Nie zdawałam sobie jasno sprawy z tego, 
że zostałam kupiona.

A potem narzekała na coraz większe odda-
lenie męża, jego oschłość, milczenie, zdra-
dy. Z miłości – jeśli nawet była – niewiele 
zostało. A może nawet nic. 

Została tylko palmiarnia. 

•••

I choć dawno 
nie ma już Daisy, 
która te kwiaty 

kochała, nie ma też 
Hansa, darczyńcy 

i fundatora – prezent 
pozostał

O Szymeczkowi
Jo go nie znała, jyny wiym, kaj 
miyszkoł. Jo była w pierzince, jak 
to sie stało, jak to ta mama opowia-
dała.

Jak mioł złość na kogosi abo cosi 
sie mu nie podobało, tóż tam hneda 
cosi sie stało tymu w tej chałupie. 
Jedyny lykorz był tyn Szymeczek. 
Ón krowym pogłoskoł i dobre.

Ksióndz pietrowski, Duś sie na-
zywoł, ón też mioł bydło, bo tamek 
było pola kyns przi tej farze. Nó też 
krowa nie żrała, ksióndz kadziół 
tymi zielinami. Bo kiejksik, jak 
było Boże Ciało, to se robiły wińce 
z kwiotków, ze zielin. Szło sie do 
kościoła z tym, tam to poświyncili, 
nó i to potym chowało sie. I jak sie 
cosi stało, tak to tym kadzili. Aji 
ludzi. Nó i tyn też tóm krowym ka-
dziół, ale nic nie pómógło. I tóż po 
Szymeczka. Szymeczek prziszoł, 
krowym pogłoskoł, a co tam mioł 
za zarzykadła, nie wiym, i prawi se: 
„Dobre bydzie, welebny panie, kro-
wa bydzie żrać”. I fakt. Krowa zaczy-
na żrać. A ón mu powiedzioł: „Szy-
meczku, ludzióm pómogejcie, ale 
nie ubliżejcie, bo wasze czary sóm 
silniejsze jak moji świyntości”. Nó i 
tóż to tak ludzie po tych chałupach 
mówili, że to postrzoły puszczo.

A to aji do człowieka puści. Że jak 
to nie lyczy, umiyro od tego. Ale co 
to robiło w tym człowieku, co go kaj 
bolało, jo nie wiym.

Tyn Szymeczek mioł wielki 
grónt tu w Pietrowicach. Teraz to je 

lasym zasadzóne. Jakech słyszała, 
że jak go do te trówły położyli, że 
sie dycki obrócił w te trówle. Że go 
potym zakryli, że go nie ukazowali.

O pochowanym wojsku
Mówili, że je wojsko pochowane 
kole Świyntego Jóna, jak se jedzie 
do Wrysztota. Ta figura tukej, jak 
sie jedzie od dworca. To je tu w Pie-
trowicach, jak sie do kopca jedzie. 
W Moszczynicy też sóm pochowa-
ni, isto z trzicetletni wojny.

Jyny jak my tam zbiyrali bo-
rówki, tam w tym lesie, tam było 
strasznie moc borowiczo. A ludzi 
tam było na tych borówkach. No a 
nas było z piynć, ze szejś tych dzio-
łuch, to my tam ty borówki zbiyrali, 
a potym my to nosili aż do Olszyn, 
do Oblasków.

A tak było kole pióntej godzi-
ny, tak sie tak ci ludzie wytracili z 
tego lasu, że tam nie było żodnego. 
A ta jedna dziołcha prawi se: „Ty, 
podziwej se, tam gdosik wylazuje, 
tam sie gdosi dziwo”. A my taki wy-
lynkane. Tam był taki straszny dół 
a potym była rownina. A to było 
ciekawe, że co kónsek były taki ko-
pieczki jakby groby. W tym lesie. 
My nie wiedziały, co to tam je. A tóż 
tak my w ucieczki do chałupy, tu na 
naszóm stróne.

Starzynka moja mówiła, że tam 
sóm pochowani wojocy. 

O utopcu
Eszczech zapómniała o jednym 

utopcu powiedzieć. W Pietrowic, 
jak je most, jak se jedzie do góry, 
tak po prawej strónie. Tamek była 
maszynka kiesik. Jak jeszcze była 
fabryka tu w Pietrowic, jak tam esz-
cze robili, tak tam była ta maszyn-
ka. Tam pómpowali wodym do fa-
bryki. A tamek czy tam przez dziyń 
też był tyn chłop, czy jyny w nocy, 
to nie wiym. Tam dycki jedyn mu-
sioł być przi te maszynce, bo mu-
sioł na to dować pozór, aby to szło.

A był to chłop z polski stróny. I 
wiym, kaj miyszko, boch tam była 
przi tej jego chałupie. Tu tak trzi 
sztwierci godziny by tak było tej 
cesty. A tak ón też tam robił w tej 
fabryce. Nó a zaczón tam ku nimu 
chodzić pan. Prziszoł we fraku, 
piekny człowiek. No ale jak sie mu 
prziźrzoł, dziwo se, tak mioł kóń-
ski kopyta. Nó i tak wiedzioł, że to 
je utopiec. Nó i potym tam chodził 
ku nimu, tyn utopiec. Chodził tam 
ku nimu a zawsze grali w karty. 
Jak mioł swojóm godzinym, tak 
buchnół do tej wody, bo tam była 
tako wielko kadź, a uż go nie było. 
A dycki prziszoł we fraku a z tego 
fraka że mu dycki woda okapowa-
ła.

Isto to je prowda, bo to tata 
mówiół, i wiym, kaj tyn chłop 
miyszkoł. Nazywoł sie Pajónk.

Jak Francka smykało
Tyn Francek szoł z muzyki a po-
smykało go. Nie poradził chodni-
ka nojść. Fórt chodził a chodził. 

Tam przi tym Pastuszyńcu, przi 
tej ceście je obrozek. To jako je w 
Porymbinie. To se nazywało w Po-
rymbinie. Tam je tyn obrozek. Na 
świyrku tam je przibity.

To też mówili, że tamek jedyn 
szoł z muzyki w nocy, a tam bioło 
postać chodziła kole tego obrozka. 
A tyn Francek też szoł z te muzyki. 
Bo kiesi ta muzyka nie była w sobo-
tym, jyny w niedzielym. A mioł iść 
do te roboty rano w pyndziałek. No 
a tóż szoł do te chałupy, ale cóż, kiej 
se mu chodnik pomiyniół. Fórt nie 
widzioł swoji cesty. Fórt chodziół 
i chodziół dookoła a nie wiedzioł, 
kaj je.

No a tam tyn Paweł Szymeczek z 
te chałupy też szoł do tej roboty. A 
szoł kole tego Francka. A idzie, a ón 
tam siedzioł. A prawi se: „Cóż ty tu 
siedzisz? Dy ci trzea iść do roboty”. 
A ón prawi: „Ja, dyć jo nie wiym, ka-
żech je. Dyć ni mogym do chałupy 
trefić”. – „No tóż tuś je. W tym miej-
scu a w tym”. Tak dziepro se mu oczy 
odewrzyły. Dziepro se spamiyntoł. I 
dziepro widzioł, kandy je. Tak go 
omómiło cosi. I tak go smykało.

O Świyntym Pietrze
Szoł tyn Chrystus z tymi swojimi 
apostołami a było to po żniwach. 
Było posieczóne obili. A było 
strasznie ciepło.

A tak szli przez to ciyrni, a było 
tam strasznie moc kamiyni. A tyn 
Pan Jezus se prawi: „Tela kamiynio 
tu je, ale dyby każdy, kie tu prze-

chodzi, wzión tyn jedyn kamiyń, 
toby tu za chwilym tych kamiyni 
nie było”. A w rzeczy, jak to mówiół, 
zgión sie po tyn kamiyń i wzión go 
do rynki. No a ci apostołowie wi-
dzieli, że ón sie zgión a tyn kamiyń 
wzión, i óni też każdy wziyni tyn 
jedyn kamiyń, i szli dali.

A tymu Świyntymu Pietrowi 
sie nie chciało jakisi tyn kamiyń 
wielki dźwigać i zgión sie, i wzión 
se taki mały kamyczek, i szoł. A 
kierysi z tych apostołów prawi: 
„Ale mistrzu, tak ciepło je, my 
uż sóm tak zmynczóni. Mógliby 
my se kansikej siednóć do ciynia? 
Odpocznóć?” A ón prawi: „Ja, do-
bre”. 

I poszli przez to ściyrni, i jakisi 
strómy tam były, i tak se tam po-
siodali do tego ciynia. I spoczy-
wali. A zaś tam drugi prawi se: 
„Ja, dobrze sie nóm tu siedzi, ale 
cóż, kie my sóm głodni”. I tak tyn 
Pan Jezus wzión ty kamiynie, co 
óni pozbiyrali po tym ściyrniu, i 
doł każdymu taki kónsek chleba, 
jaki tyn kamiyń był. No a tóż tyn 
Świynty Pieter też mioł taki mały 
kamyczek, tóż też mioł taki mały 
kónszczek chleba.

Tak to był taki przikład, że jako 
praca, tako płaca. Że se mu nie 
chciało wziónść wiynkszego ka-
miynia, se wzión taki mały, tak też 
tak dostoł zapłacóne takim małym 
kónskym chleba.

Opowiadała:  
Karolina Jaworkowa

Stojym przi aucie tu na wyrchu 
Soszowa, kaj teraz owce pasymy 

i przewlykóm sie do ancuga. Jeszcze 
je szaro, ale na wschodzie już niebo 
zaczyrwiyniło sie oczekiwaniym 
piyrszych promiyni słónka. Owce 
żech dzisio puścił kapke wczasij 
z  tego jejich nocnego „koszora”, 
kaj sóm dwiyma rajami siatki elek-
trycznej o cosi lepij chrónióne przed 
wilkami i tóż teraz rozchodzóm sie 
óny po posiónku i pobekujóm przi 
chladaniu sie nawzajym. Obuwóm 
strzewiki. W prawym żech naszeł 
zwiniynte w kłymbek czorne skar-
pety, kiere mi tam Danka narychto-
wała. Rozmyślóm chwile, czy jesz-
cze sewylkać tyn lewy bót, kiery już 
móm na nodze i przezuwać fusekle, 
ale potym uznowóm, że ty co móm 
na nogach sie jeszcze godzóm, bo 
też sóm ćmawe, w gumoczach nie 
były zaś tak dłógo a tyn obrozek 
wielbłónda, kiery je na nich wyszy-
ty, przikryjóm nogawice ancuga. 
Za chwile mi trzeba bydzie zjechać 
przez Głuchowóm na dół do Bystrzi-
ce na banhof a potym cugym do Pra-
gi... na pogrzyb. Jeszcze sie tu ale na 
Soszowie rozglóndóm po posiónku i 
wspóminóm.

Wspóminóm, jak żech kiejsi kóń-
czył swoje studia w Brnie, kiej po 
statnicach za mnóm prziszeł szef 
naszej kómisji egzaminacyjnej prof. 

inż. Václav Jakubec, DrSc, w tym 
czasie dyrektor Instytutu Badaw-
czego Produkcji Zwierzyncej w Pra-
dze – Uhříněvsi i zaproponowoł mi 
robote. Wspóminóm, jako mi wtedy 
ta propozacja rozbiła i przekopa-
ła moje plany i marzynia, ale nie 
wiym, czy bez ni bych tu teraz pos 
wałaski owce na Soszowie. Wspómi-
nóm na późniejsze rozmowy z  pa-
nym profesorym nie jyny o gentyce 
i hodowli zwierzónt. Był to człowiek 
bystry, ciekawy świata i nieobada-
nie oczytany. Zdało sie, że o wszyc-
kim wiy aspóń cosi a o czymsi ganc 
wszycko. Jako urodzóny przed woj-
nóm w przigranicznym Rozvadowie 
syn czeskigo ojca i nimieckij matki 
w mig poradził zrozumieć i trzyźwo 
ocyniać aji historie i realia tu oto 
tego naszego Ślónska Cieszyńskigo. 
Osiyrocóny jeszcze przed wojnóm, 
wychowywany był przez swoich 
nimieckich krewnych, kierych po 
wojnie czakało wysiedlyni. Młody 
Václav zostoł w Czechach i pomi-
mo przeszkód i ciynżkości zdołoł 
wystudiować i stać sie znanym na-
ukowcym i pedagogym. Był auto-
rym czy współautorym skoro dwóch 
stówek prac naukowych i ksiónżek. 
Jego wkład w rozwój teorii hybrydy-
zacji zyskoł mu całoświatowe uzna-
ni. Dłógi roki był człónkym szefow-
stwa Europejskij Asocjacji Produkcji 

Zwierzyncej. Aji potym na pyndzyji 
dalij był aktywny. Pisoł, poprawioł 
czy ocynioł artykuły i wygłoszoł 
wykłady studentóm na uniwersy-
tetach. Latoś w kwietniu profesor 
Jakubec obchodził swoje dziewiyn-
dziesiónte urodziny. Z tej okazji my 
gotowali konferencje naukowóm, 
ale kóronawirus nóm pokrziżowoł 
plany i zmusił jóm przesunyć na 
jesiyń. Zeszły tydziyń żech dostoł 
smutnóm wiadomość, że pan profe-
sor sie tej kónferencji nie doczkoł. W 
połednie jeszcze zaszeł ze szolkami 
po obiod do jadalni w instytucie a 
potym se siednył przi swoim kóm-
puterze, coby zaś napisać jaki ar-
tykuł czy recenzje. I tam go potym 
naszli. 

Dziwóm sie na lasek na kraju po-
siónka. Zaroz za nim, kónsek po 
wiślańskij strónie Soszowa je schró-
nisko Lepiarzówka. W tym miejscu, 
nazywanym kiejsi Branculóm, stoł 
stary kurlok, w kierym urodziła sie 
pani Anna Janiczkowa. Już żech o 
ni przed pore miesióncami na po-
siónku pisoł. Nie wystudiowała óna 
żodnych uniwersytetów, ale twardy 
żywot w gróniach doł ji rzodko spo-
tykanóm móndrość. Umiała óna 
krótko, dowcipnie i dosadnie okó-
mentować każdóm sytuacje. Umia-
ła przepieknie opowiadać o starych 
czasach. Wiedziała, co je w życiu 

ważne. W grudniu łóńskigo roku aji 
óna obchodziła dziewiynśdziesón-
te urodziny, ale dalij była aktywno. 
Chodziła do lasa i zbiyrała gałyn-
zie na opał. Po ceście se siadła na 
piyńku i dłógo sie dziwała do doli-
ny. Ponikiedy tam za nióm prziszła 
sómsiadka Łamaczka z Psiny, z kie-
róm chwile poplotkowaly a pani Ja-
niczkowa ji mówiła wierszyki i śpiy-
wała pieśniczki, co se pamiyntała 
jeszcze z dzieciyncych roków, bo pa-
miynć miała fenomenalnóm. Aji jo 
planowoł, że jak na Górsko przidym 
z  owcami, to z  panióm Janiczko-
wóm zaś posiedzymy, że mi zaś po-
opowiado, jako to kiejsi hań downi 
na gróniach bywało, że ji przinie-
sym gałynź z  jasiynia, coby mi do-
kładnie ukozała, jako sie jasiynine 
dlo bydła targało. Nie było już nóm 
to dane. Pani Janiczkowa umrziła 
tej wiosny. Umrziła na miedzy, kón-
sek od tego swoigo piyńka. Umrziła 
niesyncy z  lasa norónczke patyków 
na podpołke. Wspóminóm, jako mi 
kark ścisło na jejim pogrzebie, kiej 
jeji wnuk Marek niós ku grobu tych 
pore ostatnich starczynych patycz-
ków, coby ich wroz z  nióm pocho-
wać. Aji w lesie pozdyl cesty ku Ga-
dzij Dziurze zostawiła po sobie pani 
Janiczkowa swoiste pómniczki w 
postaci klocków i gałynzi pozopiy-
ranych przez nióm o pnie strómów, 

coby óny nie leżały na mokrej zymi 
i lepij powysychały. Prawiym se, 
że jak ku jesiyni zaś pudymy paść 
owce na Górsko, to weznym poni-
kiere z  tych suchych karkoszek od 
pani Janiczkowej, rozpolym ogiyń, 
ogrzejym rynce i opiekym pore pie-
czoków. Wycióngnym zpod pazuchy 
kierómsi z ksiónżek pana profesora 
Jakubca. Bedym czytoł i wspóminoł 
na ludzi, kierym było dane przeżyć 
ponikiedy ciynżki, ale dłógucne, 
przebogate i pożyteczne żywoty. 
Bedym wspóminoł na ludzi, kierzi 
odeszli z  tego świata przi robocie. 
Ludzi, kierzi se naprowde zasłóżyli 
takóm łaskawóm i błogosławiónóm 
śmierć. 

Naisto se jóm zasłóżyla aji ta moja 
praprastarka, kiero za młodu była 
krowiorkóm na sałaszu w Brynnej a 
na starość żyła na wymowie u moich 
prastarzików w Nydku na Dziołku. 
Żyła skómnie i cicho. Starała sie być 
każdymu przidatno a nie zawadzać 
nikómu. Jednego dnia prziszła do 
kuchynie, siadła na ławie pod ścia-
nóm i powiedziała do moji prastar-
ki: „Marysiu, tak bych sie mlyka 
napiła.” Prastarka ji podała gornek 
mlyka i dalij sie krzóntała po kuchy-
ni. A staro krowiorka z  Brynnnej 
wypiła mlyko, odłożyła gornuszek 
na ławe, powiedziała: „Zustóńcie tu 
z Bogym” i umrziła. 
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S P O R T 
W SKRÓCIE

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

PIĄTEK 17 LIPCA 

7.30 Pytanie na śniadanie 11.30 Bę-
dzie dobrze, kochanie 12.00 Teatr na 
ten czas. Maciej Wojtyszko 12.15 Co 
niesie dzień 12.30 Za marzenia 13.20 
Lekkie kino letnie. Złoto dezerterów 
15.25 Wojciech Cejrowski - boso przez 
świat 15.55 Wakacyjne kino młodych. 
Słoneczna włócznia 16.25 Domisie. 
Każda gra ma swoje zasady 16.45 
Wielka podróż Bolka i Lolka 17.00 
Wakacyjne kino młodych. Podróż 
za jeden uśmiech 17.30 Dziennik 
regionów 17.50 Gra słów. Krzyżów-
ka (teleturniej) 18.20 W obiektywie 
Polonii. Potomkowie zesłańców w 
Gruzji 18.50 Wszystko przed nami 
19.20 Przystanek Ameryka. Emigra-
cyjna historia Andrzeja Gołoty 19.40 
Alarm! 20.00 Polonia 24, pogoda, 
sport 20.35 Strażacy (s.) 21.30 Lekkie 
kino letnie. Złoto dezerterów 23.30 
Paranienormalni Tonight. Patrycja 
Markowska. 

SOBOTA 18 LIPCA 

7.05 Polonia 24 7.30 Pytanie na śnia-
danie 11.35 Okrasa łamie przepisy. 
Schabowy z kością na grill 12.05 Mu-
zyka na weekend 13.00 Ojciec Mate-
usz 18 (s.) 13.50 Strażacy (s.) 14.40 
Paranienormalni Tonight. Patrycja 
Markowska 15.40 Wolny Ekran 16.00 
Kulturalni PL 17.00 Słownik polsko@
polski 17.30 Dziennik regionów 17.50 
Za marzenia 18.45 „Zapatrzeni w sie-
bie” - piosenki Marka Grechuty 19.40 
Dobranocka 20.00 Polonia 24, pogo-
da, sport 20.35 1920. Wojna i miłość. 
Zdrada 21.25 Europa da się lubić - 15 
lat później. Europa w podróży 22.40 
Bandyta. 

NIEDZIELA 19 LIPCA 

7.30 Pytanie na śniadanie 11.25 Ziar-
no. Lubimy aktywne wakacje 11.55 
Między ziemią a niebem 12.00 Anioł 
Pański 12.15 Między ziemią a niebem 
12.45 Wadowickie spotkania ze Świę-
tym Janem Pawłem II. Halina Frącko-
wiak 13.00 Transmisja mszy świętej z 
Bazyliki Mniejszej pw. Wniebowzięcia 
NMP w Koronowie 14.15 Fajna Polska. 
Sandomierz. Region świętokrzyski 
15.15 „Zapatrzeni w siebie” - piosenki 
Marka Grechuty 16.10 Lajk! 16.30 Le-
śniczówka (s.) 17.30 Dziennik regio-
nów 17.50 Za marzenia 18.50 Prywat-
ne życie zwierząt. Zabawa 19.15 Czy 
wiesz, że... 19.25 Nela Mała Reporter-
ka. Gdzie rosną ananasy? 19.45 Do-
branocka 20.00 Polonia 24, pogoda, 
sport 20.40 Lato, muzyka, zabawa. 
Wakacyjna trasa Dwójki - 2020 22.40 
Zniewolona 23.35 Niedziela z... twór-
czością Marka Nowakowskiego. 

PONIEDZIAŁEK 20 LIPCA 

7.00 Wolny Ekran 7.15 Rok 1920. Ka-
lendarium 7.20 Pod Tatrami 7.30 
Pytanie na śniadanie 11.30 Barwy 
szczęścia (s.) 12.00 Koło pióra 12.15 
Co niesie dzień 12.30 1920. Wojna 
i miłość. Zdrada 13.20 Lekkie kino 
letnie. Jadzia 14.55 Przystanek Ame-
ryka. Emigracyjna historia Andrzeja 
Gołoty 15.15 Zakochaj się w Polsce. 
Bielsk Podlaski 15.45 Wakacyjne kino 
młodych. Słoneczna włócznia. Artur 

16.15 Zwierzaki Czytaki. Lepszy rydz 
niż nic 16.30 Supełkowe ABC 16.45 
Figu Migu. Pokazuj i dokazuj 17.00 
Wakacyjne kino młodych. Podróż za 
jeden uśmiech. Hotel pod gwiazdami 
17.30 Dziennik regionów 17.50 Gra 
słów. Krzyżówka (teleturniej) 18.20 
Adampol - polska wieś nad Bosforem 
18.50 Barwy szczęścia (s.) 19.20 Nad 
Niemnem 19.40 Alarm! 20.00 Polo-
nia 24, pogoda, sport 20.35 Wiedź-
min. Człowiek - pierwsze spotkanie 
21.30 Mocne kino nocne. Ekstradycja 
3 23.25 Tomek Kawiak. 

WTOREK 21 LIPCA 

7.30 Pytanie na śniadanie 11.30 
Barwy szczęścia (s.) 12.00 Informa-
cje kulturalne 12.15 Co niesie dzień 
12.30 Wiedźmin. Człowiek - pierw-
sze spotkanie 13.20 Lekkie kino 
letnie. Pensjonat nad rozlewiskiem 
14.55 Nad Niemnem 15.15 Przy-
rodnik na tropie. Łątka dziewecz-
ka 15.45 Wakacyjne kino młodych. 
Słoneczna włócznia 16.15 W krainie 
baśni. Król Popiel 16.40 Zaczaro-
wany świat... 17.00 Wakacyjne kino 
młodych. Podróż za jeden uśmiech. 
Babciu! Ratunku! 17.30 Dziennik re-
gionów 17.50 Gra słów. Krzyżówka 
(teleturniej) 18.20 Co dalej? Epide-
mia rewolucji? 18.50 Barwy szczę-
ścia (s.) 19.20 Przystanek Zaolzie 
19.40 Alarm! 20.00 Polonia 24, po-
goda, sport 20.35 Ojciec Mateusz 18 
(s.) 21.30 Mocne kino nocne. Ekstra-
dycja 3 23.30 Ocaleni. 

ŚRODA 22 LIPCA 

7.30 Pytanie na śniadanie 11.30 
Barwy szczęścia (s.) 12.00 Informa-
cje kulturalne 12.15 Co niesie dzień 
12.30 Wiedźmin. Człowiek - pierwsze 
spotkanie 13.20 Lekkie kino letnie. 
Pensjonat nad rozlewiskiem 14.55 
Nad Niemnem (s.) 15.15 Przyrodnik 
na tropie. Łątka dzieweczka 15.45 
Wakacyjne kino młodych. Słoneczna 
włócznia 16.15 W krainie baśni. Król 
Popiel 16.40 Zaczarowany świat... 
17.00 Wakacyjne kino młodych. Po-
dróż za jeden uśmiech 17.30 Dziennik 
regionów 17.50 Gra słów. Krzyżówka 
(teleturniej) 18.20 Co dalej? Epide-
mia rewolucji? 18.50 Barwy szczęścia 
(s.) 19.20 Przystanek Zaolzie 19.40 
Alarm! 20.00 Polonia 24, pogoda, 
sport 20.35 Ojciec Mateusz 18 (s.) 
21.30 Mocne kino nocne. Ekstradycja 
23.30 Ocaleni. 

CZWARTEK 23 LIPCA 

6.10 Korona królów 6.35 Rączka go-
tuje. Folwark Kamyk 3 7.05 Polonia 
24 7.30 Pytanie na śniadanie 11.30 
Barwy szczęścia (s.) 12.00 Informa-
cje kulturalne 12.15 Co niesie dzień 
12.30 Za marzenia 13.20 Lekkie kino 
letnie. Wojna domowa. Zagraniczny 
gość 15.15 Polska Molskiej. Bydgoszcz 
15.45 Wakacyjne kino młodych. Sło-
neczna włócznia. Tajemniczy ślad 
16.15 Al-chemik. Roztwór (mag.) 
16.30 Baw się słowami. Pory dnia 
16.50 A to polski właśnie... Kaczka 
17.00 Wakacyjne kino młodych. Po-
dróż za jeden uśmiech 17.30 Dziennik 
regionów 17.50 Gra słów (teleturniej) 
18.20 W obiektywie Polonii. Wschód 
18.50 Barwy szczęścia (s.) 19.20 Wil-
noteka 19.40 Alarm! 20.00 Polonia 
24, pogoda, sport 20.35 Komisja mor-
derstw. Warunek zmartwychwstania 
21.30 Mocne kino nocne. Glina 23.30 
Adampol - polska wieś nad Bosforem 
0.00 Rok 2020. 

Przystanek Zaolzie
Wtorek 21 lipca, godz. 19.20

Fot. ARC

Nie żyje Mirosław Rowicki 
Smutna wiadomość napłynęła 

ze Lwowa. Nie żyje Mirosław 
Rowicki, redaktor naczelny i za-
łożyciel „Kuriera Galicyjskiego”, 
największej polskiej gazety na 
Ukrainie. Publikujemy list, jaki w 
imieniu redakcji „KG” napisał Woj-
ciech Jankowski. 

Z głębokim żalem żegnamy nasze-
go Kochanego Szefa, Człowieka o go-
łębim sercu, Mirosława Rowickiego, 
redaktora naczelnego i założyciela 
„Kuriera Galicyjskiego”, który od-
szedł do Pana 9 lipca bieżącego roku.

Mirosław Rowicki cieszył się au-
torytetem wśród Polaków na Ukra-
inie, w środowiskach ukraińskich 
i w Polsce. Posiadał wyjątkowy dar 
zjednywania osób o odmiennych 
poglądach i nie odmawiał nikomu 
uwagi, nawet jeżeli z kimś się nie 
zgadzał. Z każdym rozmawiał, nie 
odtrącał nikogo. Czasem nawet nie-
którzy wykorzystywali Jego dobroć.

Mirek zawsze stawał po dobrej 
stronie. W komunistycznej Polsce 
był tam, gdzie byli porządni lu-
dzie. Był w Solidarności. Nikt z nas 
nigdy nie usłyszał nienawistnego 
słowa o ludziach tamtego reżimu.

Przygoda Mirka z Ukrainą wcale 
nie zaczęła się od dziennikarstwa. 

Przyjechał tu jako 
przedsiębiorca, ale 
jego zamiłowanie 
do historii, Kresów, 
ziemi stanisławow-
skiej i lwowskiej 
nie pozwoliło mu 
ograniczać się je-
dynie do tej pracy. 
Pragnął stworzyć 
polską gazetę. Na 
początku było to 
„Z grodu Rewery” 
wydawane w Stani-
sławowie. „Kurier 
Galicyjski” ukazał 
się po raz pierwszy 
15 sierpnia 2007 roku. Od tamtego 
czasu pismo ukazywało się regu-
larnie. Z czasem rozrosło się do 
portalu, kanału TV, radia i studia 
fi lmowego.

Praca i zaangażowanie Mirka 
zostały zauważone przez Rzecz-
pospolitą Polską. W 2015 roku 
otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski. Redaktor na-
czelny „Kuriera Galicyjskiego” był 
orędownikiem polsko-ukraińskie-
go dialogu i pojednania. W 2018 
roku został odznaczony orderem 
„Za Rozbudowę Ukrainy”.

Mirku, Twoje dzieło to nie tylko 
czasopismo, portal internetowy, 
czy nagrania wideo i audio. To za-
pis życia Polaków we Lwowie i na 
Ukrainie. Dzięki Tobie powstawał i 
powstaje dokument dla nas i dla po-
tomnych. Postaramy się kontynu-
ować rozpoczętą przez Ciebie pracę!

To niepowetowana strata dla śro-
dowiska polskiego na Ukrainie.

Łączymy się w bólu z Rodziną, 
Bliskimi i Przyjaciółmi.

W imieniu redakcji 
„Kuriera Galicyjskiego”

Wojciech Jankowski

Nagroda państwowa dla 
prof. Ryszarda Swiackiewicza
Z okazji Dnia Koronacji Króla 

Mendoga prezydent Litwy, Gi-
tanas Nausėda, wręczył nagrody 
państwowe dla osób najbardziej za-
służonych dla państwa. W ich gro-
nie znalazł się Polak z Wileńszczy-
zny – prof. Ryszard Swiackiewicz.

Artysta muzyk, wirtuoz akorde-
onista, dyrygent, wieloletni wykła-
dowca Litewskiej Akademii Muzyki 
i Teatru, dyrektor Szkoły Muzycznej 
w Nowej Wilejce został uhonoro-
wany Krzyżem Kawalerskim Orde-
ru Wielkiego Księcia Giedymina.
– Przyjemnie, że moja działalność 
została doceniona. Tak się złożyło, że 
w ubiegłym roku zostałem uhonoro-
wany Złotym Krzyżem Zasługi przez 
prezydenta Polski, teraz otrzymałem 
wysokie odznaczenie z rąk prezyden-
ta Litwy – mówi „Kurierowi Wileń-
skiemu” prof. Ryszard Swiackiewicz.
Krzyż Kawalerski Orderu Wielkiego 
Księcia Giedymina został przyznany 
profesorowi niedługo przed jubile-
uszem 70-lecia.

– Z jednej strony przyjemnie, kie-

dy po latach pracy otrzymuje się 
medale, z drugiej, wydawałoby się, 
że to już czas odpocząć. Ale ja na 
razie nie mam zamiaru. Pracuję, je-
stem dyrektorem szkoły muzycznej, 
mam wiele planów i projektów twór-
czych związanych z Polską, Francją. 
Planuję je zrealizować w najbliższej 
przyszłości – opowiada profesor. 

To jest już kolejna wysoka nagro-
da przyznana Ryszardowi Swiackie-

wiczowi. Z okazji jubileuszu 65-lecia 
został uhonorowany przez Sejm 
LR nagrodą za rozsławianie Litwy, 
jest też zasłużonym wykładowcą 
Litwy. Przez ponad 30 lat wykładał 
dyrygenturę w Litewskiej Akademii 
Muzyki i Teatru (LAMiT). Nazwisko 
znanego artysty muzyka trafi ło na 
listę fi nalistów plebiscytu „Kuriera 
Wileńskiego” – Polak Roku 2019.

„Kurier Wileński”/LITWA

• Prezydent Gitanas Nausėda uhonorował prof. Ryszarda Swiackiewicza Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Wielkiego Księcia Giedymina. 
Fot. Robertas Dačkus/lrp.lt

„Oto ogłaszam wam tajemnicę: nie wszyscy pomrzemy, lecz wszyscy będziemy odmienieni. (…) 
Trzeba, ażeby to, co zniszczalne, przyodziało się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodziało się w nie-
śmiertelność.” 
 (1 Kor 15,51.53)

Z głębokim żalem i smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci

śp. Mirosława Rowickiego
założyciela, wydawcę i redaktora naczelnego „Kuriera Galicyjskiego”, największej polskiej gazety na Ukra-

inie,  wieloletniego członka Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, założyciela koła SDP we Lwowie, inicjatora 
wielu wydarzeń medialnych, naukowych i międzynarodowych, wieloletniego działacza Solidarności, odzna-

czonego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 
W osobie Zmarłego żegnam człowieka niezwykle zasłużonego dla polskiej dyplomacji, zaangażowanego w bu-

dowanie mostów między Rzeczpospolitą Polską a Ukrainą, niestrudzonego działacza na rzecz zbliżenia obu 
krajów. 

Chylę czoła przed śp. Panem Mirosławem. 
 Rodzinie, współpracownikom oraz wszystkim Rodakom składam najgłębsze wyrazy współczucia. 

 Jan Dziedziczak, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do Spraw Polonii i Polaków za Granicą

Lukáš Krajíček zakończył karierę
Lukáš Krajíček, jeden z najlep-

szych obrońców w historii 
czeskiego hokeja, w wieku 37 lat 
postanowił zakończyć karierę. 
Powodem decyzji były przewle-
kłe kłopoty zdrowotne, które nie 
pozwoliły Krajíčkowi wrócić do 
dawnej dyspozycji. – Pora poże-
gnać się z hokejem i zacząć nowe 
życie – stwierdził obrońca, który ze 
Stalownikami świętował dwa mi-
strzowskie tytuły. 

Najpierw wstrząśnienie mózgu, 
potem dolegliwości zdrowotne 
związane z zapaleniem przełyku. 
Ciągły dyskomfort, brak rzetelnych 
treningów, niepewność jutra – to 
wszystko wpłynęło na ostateczny 
werdykt o zakończeniu kariery. 
Krajíček, który po raz ostatni za-
prezentował się w meczu ekstrali-
gowym 19 stycznia bieżącego roku, 
długo zwlekał z decyzją. –  Naj-
pierw zwierzyłem się ze wszyst-
kim żonie. Czułem, że nie jestem 

już w stanie podołać wyzwaniu, 
jakim są mecze ekstraligowe. Prze-
wlekłe zapalenie przełyku to po-
ważna komplikacja. Schudłem, 
straciłem masę mięśniową, przede 
wszystkim jednak zgubiłem mo-
tywację – zdradził dziennikarzom 
Krajíček. W barwach Stalowników 
ofensywny obrońca zaliczył 203 
ekstraligowych meczów z bilan-
sem 96 punktów kanadyjskich (24 
bramek, 72 asyst). Krajíček piękne 
chwile spędził też w najlepszej ho-
kejowej lidze świata, kanadyjsko-
-amerykańskiej NHL, broniąc barw 
zespołów Florydy, Vancouveru, 
Tampy i Filadelfi i. Z kadrą RC za-
smakował m.in. atmosfery igrzysk 
olimpijskich 2014 w Soczi. – Hokej 
był moim sposobem na życie, ale 
najwyższa pora przestawić się na 
inny tryb. Więcej czasu spędzam 
z najbliższymi, bo rodzina zawsze 
była u mnie na pierwszym miejscu 
– zapewnił Krajíček.

Włodarze Stalowników Trzyniec 
zamierzają zgotować Krajíčkowi 
benefi s pożegnalny z prawdziwego 
zdarzenia. Wszystko wskazuje na 
to, że akcja przybierze postać meczu 
pokazowego, w którym zaprezentują 

się współczesne i byłe gwiazdy Sta-
lowników. Dokładny termin benefi -
su jeszcze nie został ustalony, ale z 
dużym prawdopodobieństwem im-
preza odbędzie się na początku no-
wego sezonu, we wrześniu.  (jb)

● Lukáš Krajíček w barwach Stalowni-
ków Trzyniec zaliczył 203 meczów eks-
traligowych. Fot. hcocelari.

Jest szansa 
na dokończenie sezonu
To dobra wiadomość dla prawdziwych kibiców futbolu, która mocno zmartwi miłośników 
teorii spiskowych. Pierwszoligowy zespół piłkarski MFK Karwina w środę wyszedł 
zwycięsko z nierównej walki z koronawirusem i po dwóch tygodniach kwarantanny może 
włączyć się do treningów. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, 23 lipca podopieczni 
trenera Juraja Jarábka w przedostatniej kolejce grupy spadkowej zmierzą się na wyjeździe 
ze Zlinem.

Janusz Bitt mar

Wszyscy przetestowani w 
środę piłkarze, włącznie 
ze sztabem szkolenio-

wym, otrzymali negatywny wynik 
testu na obecność koronawirusa. 
Nic nie stoi więc na przeszkodzie, 
żeby w przyszłym tygodniu wró-
cić do zaległości w grupie spadko-
wej Fortuna Ligi. Oprócz Karwiny 
pauzowały też pozostałe zespoły z 
tej strefy tabeli – Przybram, Opa-
wa, Zlin, Teplice i Ołomuniec, a z 
niecierpliwością wypatrywali wy-
ników testów w Karwinie również 
przedstawiciele drugoligowych 
drużyn z Brna i Dukli Praga. Jeśli 
bowiem na dzisiejszym nadzwy-
czajnym posiedzeniu Ligowej Aso-
cjacji Piłkarskiej (LFA) drużyny 
zagłosują za dokończeniem rozgry-
wek w pierwotnej formule, włącz-
nie ze strefą barażową, zespoły 
Zbrojovki Brno i Dukli Praga mogą 
się szykować do walki z 15. i 14. klu-
bem pierwszoligowej tabeli. 

Strategia klubów przed piąt-
kowym zebraniem LFA jest nie-
mniej trudna do rozszyfrowania, w 
związku z czym w piątek wszystko 
może się zdarzyć. Karwiniacy już 
wcześniej wypowiadali się krytycz-
nie po adresem zagęszczonego ter-

minarza rozgrywek, 
po dwutygodniowej 
przymusowej kwa-
rantannie te głosy 
mogą się jeszcze 
spotęgować. Pod 
ścianą znalazły się 
też dwa ostatnie 
kluby w tabeli – FK 
Przybram i Opawa, 
tracące do czterna-
stej Karwiny dwa 
punkty. W razie do-
kończenia sezonu 
w grupie spadkowej 
piłkarska matema-
tyka mówi jasno: 
szesnasty klub ta-
beli Fortuna Ligi 
bezpośrednio trafi  do drugiej ligi 
(FNL). W przypadku przedwcze-
snego zakończenia sezonu naj-
wyższej klasy rozgrywek nikt nie 
opuści, a z drugiej ligi do Fortuna 
Ligi awansuje wyłącznie zwycięzca 
– pewność mają piłkarze Pardubic.  

Zakładając, że w piątek zwycię-
ży opcja dokończenia rozgrywek, 
trzy zespoły mogą się szykować do 
ostatecznej walki o wszystko. Kar-
winiacy rozpoczną przygotowania 
do wyjazdowego meczu ze Zlinem 
(23. 7.), w którym za wszelką cenę 
będą chcieli utrzymać czternastą 
pozycję w tabeli. Zespół Opawy w 

czwartek zmierzy się na własnym 
stadionie z Ołomuńcem, a ostatni 
FK Przybram z Teplicami.

– Losy tego sezonu wciąż mamy 
w swoich rękach. Powinniśmy o 
tym pamiętać. Ważne również, że 
w ostatniej kolejce w meczu z FK 
Przybram atut własnego boiska 
będzie po naszej stronie – zazna-
czył Marek Janečka, kapitan MFK 
Karwina. Po zakończeniu meczów 
w strefi e spadkowej emocje się-
gną zenitu w barażach, w których 
drugoligowe drużyny Brna i Dukli 
Praga wcale nie stoją na straconej 
pozycji.  

Aktualna tabela w grupie 
spadkowej FL

11. Ołomuniec 33 40 39:40

12. Teplice 33 38 37:51

13. Zlin 33 33 30:52

14. Karwina 33 27 25:46

15. Opawa 33 25 17:50

16. Przybram 33 25 21:55

● Piłkarze Karwiny mogą wrócić na 
boisko. Fot. mfk karvina

SZTURC WZMOCNIŁ AZ HA-
WIERZÓW. Hokejowa drużyna 
AZ Hawierzów w letnim okienku 
transferowym poluje na znanych 
zawodników. Jak już informowa-
liśmy wcześniej, kontrakt z pierw-
szoligowcem podpisał doświadczo-
ny napastnik Marti n Adamský. W 
tym tygodniu z klubem Chance Ligi 
związał się zaś kolejny Stalownik – 
napastnik Roman Szturc. Trzydzie-
stoletni wychowanek karwińskiego 
hokeja podpisał w Hawierzowie 
roczny konktrakt. 

•••
ZDRÁHALA DO KATARU. Były 
gwiazdor Banika Karwina, Ondřej 
Zdráhala, zasmakuje szczypiorniaka 
w egzotycznym Katarze. Kapitan 
reprezentacji RC, który ostatnie 
dwa sezony spędził w zespole 
Wisły Płock, podpisał kontrakt 
z klubem Al-Wakrah Sport Club. 
Zdráhala na własnej skórze spraw-
dzi poziom tamtejszego szczypior-
niaka, co przed zaplanowanymi na 
2022 rok mistrzostwami świata w 
Egipcie może mieć znaczenie. 

•••
RANKING FIFA BEZ ZMIAN. Na 
stronie Międzynarodowej Federacji 
Piłkarskiej (FIFA) podano najnow-
szy ranking drużyn narodowych. 
Na czele bez zmian, co ma związek 
m.in. z pandemią koronawirusa i 
wstrzymaniem meczów między-
narodowych, w tym mistrzostw 
Europy (Euro zostało przełożone na 
2021 rok). Liderem rankingu jest w 
dalszym ciągu reprezentacja Belgii, 
która wyprzedza Francję i Brazylię. 
Polska zajmuje niezłą 19. pozycję. 

•••
MAŁYSZ POZBYŁ SIĘ KORONA-
WIRUSA. Adam Małysz poinformo-
wał na swoim profi lu na Facebooku, 
że udało mu się pokonać korona-
wirusa i  w nagrodę pojechał na 
wakacje. – Z radością mogę Wam 
przekazać, że moja kwarantanna 
dobiega końca. Testy wykazały, że 
jestem zdrowy! Mogę wrócić do 
normalnego funkcjonowania oraz 
pracy, co bardzo mnie cieszy. Jed-
nocześnie pamiętajcie, epidemia 
wcale się nie skończyła i ciągle 
trzeba na siebie uważać – napisał 
Małysz. Były znakomity skoczek, a 
obecnie dyrektor ds. skoków nar-
ciarskich i kombinacji norweskiej 
w Polskim Związku Narciarskim 
wybrał się razem z żoną Izabelą i 
znajomymi na wakacje. Kilka foto-
grafi i z podróży zamieścił na swoim 
profi lu na Instagramie.

•••
POSTAWCIE MU POMNIK! Rewe-
lacyjny mecz w barwach Juventusu 
Turyn rozegrał Wojciech Szczęsny. 
Polski bramkarz był pierwszopla-
nową postacią zremisowanego 
3:3 spotkania z Sassuolo Calcio. 
Włoscy dziennikarze w samych 
superlatywach wypowiadają się na 
temat postawy polskiego bramka-
rza. „Juve, postaw mu pomnik” – 
krzyczy z okładki „Tutt osport”, a na 
niej widać Wojciecha Szczęsnego. 
Szczęsny obronił bardzo dużo 
strzałów rywala i pomógł Starej 
Damie uratować punkt w starciu z 
outsiderem. (jb) 
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CO W KINACH

TRZYNIEC – Kosmos: Scooby-
-Doo! (17, 19, godz. 17.30); 3Bobule 
(17, godz. 20.00); Na topie (18, godz. 
18.30); V  síti 18+ (19, godz. 20.00); 
Lassie (20, godz. 17.30); Jak być do-
brą żoną (20, godz. 20.00); KARWI-
NA – Centrum: Jak być dobrą żoną 
(17, 20, godz. 19.00); Bourák (18, 
godz. 20.00); Scooby-Doo! (18, 19, 
godz. 17.00); Meky (19, godz. 20.00); 
HAWIERZÓW-Kino Letnie: Sa-
motáři (17, godz. 21.30); Bourák 
(18, godz. 21.30); Małe kobietki (19, 
godz. 19.30); Kłamstwo doskonałe 
(20, godz. 19.30); CZ. CIESZYN – 
Central: Samotáři (17, godz. 18.00); 
Jak być dobrą żoną (18, godz. 17.30; 
19, godz. 20.00); 3Bobule (18, godz. 
20.00; 19, godz. 17.30); CIESZYN – 
Piast: Na topie (17-20, godz. 18.00); 
#tuiteraz (17-20, godz. 20.15); Nie-
zwykłe lato z Tess (17-20, godz. 
16.00).

CO NA ANTENIE

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

CO W TERENIE

KARWINA-RAJ – (Nie)tradycyj-
ny odpust w Raju w niedzielę 26. 
7. Parafia Rzymskokatolicka w 
Karwinie zaprasza do kaplicy pod 
wezwaniem św. Anny w Karwinie-

-Raju na godz. 8.00 na nabożeń-
stwo w j. polskim, a na godz. 10.00 
na nabożeństwo w j. czeskim. MK 
PZKO w Karwinie-Raju zaprasza w 
godz. 8.30-11.30 przed Dom PZKO 
do kupna kołaczy domowych i 
tradycyjnych serc odpustowych. Z 
powodów epidemiologicznych w 
naszym mieście w tym roku Festyn 
Odpustowy nie odbędzie się.
KLUB 99 – Spotyka się w ponie-
działek 20. 7. o godz. 11.00 w Domu 
PZKO w Hawierzowie- Błędowi-
cach.
STONAWA – Zapraszamy na Sto-
nawski Odpust 18. 7.-19. 7. W sobotę 
18. 7. o godz. 17.00 uroczysta msza 
św. odpustowa; w niedzielę 19. 7. o 
godz. 8.00 msza w j. czeskim, o godz. 
9.00 dodatkowa msza św. odpustowa 
czesko- polska, o godz. 10.15 uroczy-
sta suma odpustowa w j. polskim. 
W niedzielę 26. 7. zapraszamy na 
poświęcenie pojazdów ku czci św. 
Krzysztofa: w kościele w Łąkach po 
mszy św. o godz. 8.30, w kościele w 
Stonawie po mszy św. o godz. 10.00.
PTTS „BŚ” – 22. 7. proponuje-
my rodzinny spacer po Cierlic-
ku. Rozpoczniemy na przystanku 
autobusowym Cierlicko-Zelmer, 
przejdziemy częścią „Zelené mě-
sto”, koło mokradeł do mini farmy 
„Relax” pani Němčíkowej. Następ-
nie przejdziemy drogą nad zaporę 
i bocznymi ścieżkami dojdziemy 
do Jaškovskiej karczmy (około 4 
km, mapa: https://mapy.cz/s/cu-
cohetoka). Dojazd: Autobusem z 
Hawierzowa, przystanek „Těšínská 
„ – godz. 8.45; autobusem z Jabłon-
kowa o godz. 7.20, z Trzyńca o godz. 
7.50, z Cz. Cieszyna o godz. 8.10 
do przystanku Cierlicko-Zadky i 
przejście w kierunku Trzanowic 
do przystanku Cierlicko-Zelmer 
(około 700 m). Dojazd autobusem 

z Karwiny (dworzec autobusowy) 
przez Cz. Cieszyn o godz. 7.22 lub 
z Hawierzowa o godz. 7.38. Kierow-
nik: Wierka Piekarska, 737 818 785.

OFERTA PRACY

SZKOŁA PODSTAWOWA z Polskim 
Językiem Nauczania w Czeskim Cie-
szynie poszukuje wychowawcy świe-
tlicy szkolnej od 1. 9. 2020 na 0,5 
etatu. Zainteresowanych prosimy o 
przesłanie CV na skola@zsptesin.cz.
 GŁ-390

OFERTY

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

PRZEPROWADZKI + eki-
pa oraz usługi transportowe. 
Tel. +48 601 532 642. GŁ-004

WYSTAWY

CZESKI CIESZYN, KONGRES PO-
LAKÓW, ul. Grabińska 458/33: do 
14. 8. wystawy pt. „Jan Górniak, 
właściciel cegielni i filantrop” i 
„Alfred Farny, pedagog i przyrod-
nik”. Czynne od wtorku do piątku 
w godz. 8.00-15.00. 
MUZEUM ZIEMI CIESZYŃSKIEJ, 
SALA WYSTAW w Karwinie, Ry-
nek Masaryka 10/8, Karwina-
-Frysztat: stała ekspozycja pt. „Mi-
gawki z historii Karwiny”. Czynna: 
po-pt: w godz. 9.00-17.00, nie: w 
godz. 13.00-17.00.
 SALA WYSTAW w Cz. Cieszy-
nie, ul. Główna 15: wystawa pt. 
„Historia Śląska Cieszyńskiego”. 
Czynna: wt-nie: w godz. 9.00-17.00.

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

Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; 
a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, 
zachowa je.

Dnia 20 lipca mija 6. rocznica tragicznego zgonu naszej 
Ukochanej 

śp. JANKI CIENCIALOWEJ 
z Bystrzycy

Z miłością wspominają mąż, mama, córka, synowie 
oraz wnuki. GŁ-383

Księga Twego życia została zamknięta,
ale kto Cię kochał, ten ciągle pamięta.

Dnia 18 lipca 2020 minie 1. rocznica śmierci naszego 
Kochanego

śp. BOLESŁAWA NIEDOBY
z Jabłonkowa, wcześniej zamieszkałego w Milikowie

O chwilę wspomnień i cichą modlitwę proszą żona He-
lena, syn Bolesław i córka Mariola z rodzinami. GŁ-391

Rozłąka jest naszym losem,
spotkanie naszą nadzieją…

Dnia 18 lipca minie 7 lat od chwili odejścia do wiecz-
ności

śp. ALOJZEGO WACŁAWKA
z Trzyńca-Lesznej Dolnej

Tych, którzy Go znali, o chwilę wspomnień i modlitwę, 
proszą najbliżsi. GŁ-376

Można odejść na zawsze, by stale być blisko.
Dnia 20 lipca 2020 obchodziłaby 100. urodziny moja Matka

śp. ALEKSANDRA WOŹNICA
z Żukowa Górnego

zaś 20 lipca 2020 minie 41. rocznica 
śmierci mojego Ojca

śp. JUDr.  
KAROLA WOŹNICY

z Zabłocia
Z miłością i szacunkiem wspomina córka z rodziną. GŁ-387

W naszych sercach byliście, jesteście i zawsze będziecie.
Dnia 16 lipca 2020 minęła 20. rocz-
nica, kiedy od nas na zawsze odeszła 
nasza Najdroższa Mamusia, Babcia i 
Prababcia 

śp. EUGENIA ŻMIJOWA 
zaś dnia 30 lipca 2020 obchodziłby 
95. urodziny nasz Najdroższy Tatuś, 
Dziadek i Pradziadek

śp. inż. JAN ŻMIJA
Wszystkich, którzy Ich znali, prosimy o chwilę wspomnień i zadumy.
Córka Danka i syn Zbyszek z rodzinami. GŁ-385

Tak mi brak codziennych rozmów z tobą,  
twojego poczucia humoru... 

W niedzielę, 19 lipca, minie rok od odejścia naszego Kochanego Męża 
i Ojca 

śp. MARIANA MIECHA 
z Karwiny

Najbliżsi. GŁ-384

Dnia 17 lipca 2020 obchodzi swoje 90. urodziny

pani ANNA CECHLOWA
z Karwiny-Raju

Z tej okazji najlepsze życzenia zdrowia, szczęścia, po-
myślności, spełnienia marzeń i radości z każdego no-
wego dnia życzy syn Leszek z rodziną. GŁ-388

Z okazji zacnego jubileuszu – 90. urodzin naszej Mamy, 
Babci, Prababci i Cioci

pani ANNY CICHEJ
z domu Pawlica, pochodzącej z Łazów

składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody 
ducha, łaski Boga i miłości najbliższych. Synowie Ro-
man i Władek z rodzinami.     AD-011

KOLEŻANKI – KOLEDZY – KOCHANI!!!
Wspominajcie mnie czasem – przy kieliszku w „Klubie”! 
Przecież ja WAS WSZYSTKICH – mimo wszystko – lubię!!!
Już nie będę mógł pójść sobie
Na wędrówkę – w góry –
Ale będę WAS PODZIWIAĆ –
Zawsze TAM – gdzieś z GÓRY…
    Wasz Kolega po fachu

Z głębokim żalem zawiadamiamy wszystkich krew-
nych, przyjaciół, znajomych i widzów T. C., że dnia 
4 lipca 2020 w wieku 92 lat na zawsze opuścił nas aktor, 
reżyser, jeden z założycieli Sceny Polskiej Teatru Cie-
szyńskiego, nasz Kochany Teść, Dziadek i Pradziadek

śp. WITOLD RYBICKI
zamieszkały w Czeskim Cieszynie

Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbędzie się w czwartek 
23 lipca 2020 o godz. 14.00 z kościoła Najświętszego 
Serca Jezusowego w Czeskim Cieszynie. W smutku po-
grążona rodzina. GŁ-394

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia rodzinie 

śp. WŁADYSŁAWA SZCZYRBY
długoletniego i niezwykle ofiarnego członka sibickiego koła składa Za-
rząd MK PZKO w Sibicy.  Nie zapomnimy Ciebie, Władku! GŁ-392

WSPOMNIENIA

WSPOMNIENIA

ŻYCZENIA

NEKROLOGI

Fot. ARC

Ogłoszenia do »Głosu«  

przyjmowane są  

w dni powszednie:
• W redakcji „Głosu” przy ul. Strzelni-

czej 28, Czeski Cieszyn w godz. 8.30-

15.30, tel. 558 731 766 e-mail: info@

glos.live • W firmie Hudeczek Service, 

sp. z o.o. - Studio Graficzne, Hudeczek 

Service sp. z o.o., Olbrachcice, Stonaw-

ska 340, w godz. 8.00-15.00, e-mail: ad.

servis@hudeczek.cz. 

PROGRAM TV

PIĄTEK 17 LIPCA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 9.45 Downton Abbey (s.) 10.35 
Opowiadaj (s.) 11.30 AZ kwiz 12.00 Po-
łudniowe wiadomości 12.30 Rodzina 
Horáków (s.) 13.20 Nie myśl o kangurze 
13.50 Szefie, wchodzimy w to! (film) 
15.15 Losy gwiazd 16.10 Napisała: Mor-
derstwo (s.) 17.00 Podróżomania 17.30 
AZ kwiz 18.00 Wiadomości regionalne 
18.25 Gdzie mój dom? 18.55 Prognoza 
pogody, wiadomości, sport 20.10 Desz-
czowa rusałka (bajka) 21.45 Wszyst-
ko-party 22.40 Zawodowcy (s.) 23.35 
Sprawy detektywa Murdocha (s.) 0.20 
AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Tajemnice mi-
gracji w naturze 9.25 Jak się żyje ko-
tom 9.40 Hotel Anny Sacher 10.40 
Europejska historia 11.30 Palestyna, w 
sercu Ziemi Świętej 12.35 Trzy miasta, 
które zmieniły świat: Amsterdam, Lon-
dyn, Nowy Jork 13.30 1 wojna świato-
wa 14.20 Concorde 15.15 Najbardziej 
niesamowite domy na świecie 16.10 
Obrazki z Francji 16.30 Sąsiedzi 16.55 
Wilcza odyseja 17.50 Cudowna planeta 
18.45 Wieczorynka 18.55 Magazyn reli-
gijny 19.20 Geografia świata 19.50 Wia-
domości w czeskim j. migowym 20.00 
Trinity – prawa ręka diabła (film) 21.55 
Napad (film) 23.45 Most nad Sundem 
(s.) 0.45 Gomora (s.). 
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 12.25 Krok za krokiem (s.) 12.45 
Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 
14.00 Dowody zbrodni (s.) 16.00 Dr 
House (s.) 16.57 Popołudniowe wiado-
mości 17.20 Co o tym sądzą Czesi 18.15 
Comeback (s.) 18.50 Gospoda (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Poli-
cja Modrava (s.) 21.25 Dama i Król (s.) 
22.35 Bajarz (film) 0.25 Mistrzostwa 
powiatu (s.). 
PRIMA 
6.25 Gormiti (s. anim.) 7.00 Nowy 
dzień 9.25 M.A.S.H. (s.) 10.30 Zatrzy-
mane chwile (film) 12.30 Strażnik 
Teksasu (s.) 13.30 Ostatni gliniarz 
(s.) 14.30 Policja Hamburg (s.) 15.30 
Agenci NCIS (s.) 16.30 Wiadomości 
kryminalne 16.50 Policja w akcji 17.50 
Nakryto do stołu! 18.55 Wiadomości 
19.55 Showtime 20.05 Pogoda 20.15 
Niebezpieczna Mallorca (s.) 21.20 Blo-
od & Treasure (s.) 22.05 Labirynt (film) 
1.10 Agenci NCIS (s.). 

SOBOTA 18 LIPCA 

TVC 1 
7.05 Przyjaciele Zielonej Doliny (s.) 
7.30 Losy gwiazd 8.25 Późne lato (film) 
10.00 Slovácko się nie sądzi (s.) 11.00 
Wszystko-party 12.00 Z metropolii, Ty-
dzień w regionach 12.25 Nasze hobby 
13.00 Wiadomości 13.05 Taniec przez 
dwa piekła (bajka) 14.05 Kłaniam się, 
księżycu (bajka) 15.15 Księżyc nad rze-
ką (film) 17.00 Dobra Woda (s.) 18.25 
Chłopaki w akcji 18.55 Prognoza po-
gody, wiadomości, sport 20.10 Cuda 
natury 21.20 Pr. rozrywkowy 22.40 Za-
bójczy parasol (film) 0.10 Lemur zwany 
Rollo (film). 
TVC 2 
6.55 Rodzina Treflików (s. anim.) 7.05 
Zou (s. anim.) 7.20 Baranek Shaun (s. 
anim.) 7.30 Studio Kolega 9.00 Na ro-
werowym szlaku 9.10 Podróż po Cze-

chach 9.40 10 wieków architektury 
9.55 Król Karol IV 10.50 Podróże w nie-
znane 11.45 Lotnicze katastrofy 12.35 
Niesamowite zjawiska 13.20 Miejsce za-
mieszkania wieś 13.40 Ostatnia granica 
(film) 15.15 Kiedy wieloryby chodziły 
16.10 Planeta Ziemia 17.00 Kamera w 
podróży 17.55 Cudowna planeta 18.45 
Wieczorynka 18.55 Sąsiedzi 19.20 Kli-
mat zmienia Czechy 19.50 Wiadomo-
ści w czeskim j. migowym 20.00 Trzej 
muszkieterowie (film) 21.45 Piąty ele-
ment (film) 23.45 Wojna i pokój (s.) 1.20 
Grzeszna dusza (s.). 
NOVA 
5.55 Oggy i karaluchy (s. anim.) 6.05 
Psi patrol (s. anim.) 6.35 Looney Tunes 
Show (s. anim.) 6.55 Kacze opowieści 
(s. anim.) 7.45 Trzy piórka (bajka) 8.55 
Kod Karola Wielkiego (film) 11.20 Dama 
i Król (s.) 12.30 Tajemniczy szef 13.50 
Poradnik domowy 14.15 Zamieńmy się 
żonami 15.40 Akademia policyjna III: 
Powrót do szkoły (film) 17.20 Zwierzo-
gród (film anim.) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Gwiezdne wojny: 
Ostatni Jedi (film) 23.15 Piekielna ze-
msta (film) 1.20 Akademia policyjna III: 
Powrót do szkoły (film). 
PRIMA 
6.15 Gormiti (s. anim.) 6.30 Ninjago 
(s. anim.) 6.50 M.A.S.H. (s.) 7.35 Au-
tosalon.tv 8.40 Gliniarz (s.) 9.50 V.I.P. 
Morderstwa (s.) 12.30 Morderstwa w 
Brokenwood (s.) 14.40 Bitwa na par-
kiecie (film) 16.30 Dziewczyna czy 
chłopak (film) 18.55 Wiadomości 19.55 
Showtime 20.05 Pogoda 20.15 Gliniarz 
(s.) 21.40 Wiedzą sąsiedzi, jak kto siedzi 
(film) 23.30 Labirynt (film) 2.45 Szkol-
na imprezka (film). 

NIEDZIELA 19 LIPCA 

TVC 1 
6.00 Ciekawostki z regionów 6.25 Księ-
życ nad rzeką (film) 8.05 Przyjaciele 
Zielonej Doliny (s.) 8.35 Wszystko, co 
lubię 9.00 Uśmiechy Antonii Nedošín-
skiej 9.45 Kalendarium 10.00 Kamera 
na szlaku 10.30 Obiektyw 11.00 Hotel 
Herbich (s.) 12.00 Pytania Václava Mo-
ravca 13.00 Wiadomości 13.05 Włóczy-
kij i królewna Tereska (bajka) 14.00 
Berenika (film) 14.50 Zgaduj-zgadula 
(bajka) 15.40 Velké sedlo (s.) 16.35 Go-
dziny odwiedzin (film) 17.50 Co teraz a 
co potem? (s.) 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.10 Kobieta z lodu 
(film) 21.55 Dziewiętnaście fortepia-
nów (film) 23.20 Lemur zwany Rollo 
(film) 0.50 Maneż Bolka Polívki. 
TVC 2 
7.05 Zou (s. anim.) 7.20 Baranek Shaun 
(s. anim.) 7.30 Studio Kolega 9.00 Cze-
chosłowacki tygodnik filmowy 9.15 
Poszukiwania czasu utraconego 9.35 
Powrót na Księżyc 10.30 Wiadukt Mil-
lau: Most w chmurach 11.25 Trzy mia-
sta, które zmieniły świat: Amsterdam, 
Londyn, Nowy Jork 12.20 Normalne 
życie 12.50 Miejsce zamieszkania wieś 
13.10 Urodzeni 1918 – spojrzenie sze-
ściu 14.05 Magazyn religijny 14.35 Je-
den dzień w Wielkiej Brytanii 16.05 Eu-
ropejska historia 17.00 Pingwiny 17.55 
Najdziwniejsze domy świata 18.45 Wie-
czorynka 18.55 Podróż po Czechach 
19.20 Ciekawostki z regionów 19.50 
Wiadomości w czeskim j. migowym 
20.00 Alamo (film) 22.15 Psychoza 
(film) 0.05 Kałasznikow w rękach terro-
rystów 1.00 Opowieść podręcznej (s.). 
NOVA 
5.55 Oggy i karaluchy (s. anim.) 6.15 
Psi patrol (s. anim.) 7.05 Looney Tunes 
Show (s. anim.) 7.30 Kacze opowieści (s. 

anim.) 8.20 Krok za krokiem (s.) 8.40 
Diabeł i trzy złote włosy (bajka) 10.10 
Wielki mysi detektyw (film anim.) 11.35 
Dwójka w zoo (film) 13.05 Ognisty po-
dmuch (film) 15.45 2 młode wina (film) 
17.40 Był sobie gliniarz III (film) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 2 
młode wina (film) 22.20 Niezniszczal-
ni III (film) 0.45 Był sobie gliniarz III 
(film). 
PRIMA 
6.30 Gormiti (s. anim.) 6.50 Ninja-
go (film anim.) 7.15 M.A.S.H. (s.) 8.10 
II wojna światowa 9.25 Prima Świat 
9.55 Niebezpieczna Mallorca (s.) 11.00 
Partia 11.55 Poradnik domowy 12.45 
Poradnik Ládi Hruški 13.25 Poradnik 
Pepy Libickiego 13.50 Jak zbudować 
marzenie 14.30 Wiedzą sąsiedzi, jak 
kto siedzi (film) 16.25 Skarb w Srebr-
nym Jeziorze (film) 18.55 Wiadomości 
19.55 Showtime 20.05 Pogoda 20.15 
Indiana Jones i ostatnia krucjata (film) 
22.55 Szlak zbrodni (film) 1.10 Mercury 
Plains (film). 

PONIEDZIAŁEK 20 LIPCA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 9.45 Złodziej 10.05 Dobra 
Woda (s.) 11.30 AZ kwiz 12.00 Połu-
dniowe wiadomości 12.30 Rodzina Ho-
raków (s.) 13.20 Bajki z lasu (s.) 13.35 
Atuty Miroslava Donutila 14.30 Alfabet 
gwiazd 15.25 Napisała: Morderstwo (s.) 
16.55 Podróżomania 17.30 AZ kwiz 
18.00 Wiadomości regionalne 18.25 
Gdzie jest mój dom? 18.55 Prognoza po-
gody, wiadomości, sport 20.10 Morder-
stwa w kręgu (s.) 21.25 Grabarz (film) 
22.55 Kryminolog (s.) 23.55 Złodziej 
(film) 0.20 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Kamera w po-
dróży 9.25 Kiedy wieloryby jeszcze 
chodziły 10.20 planeta Ziemia 11.10 
Czechosłowacki tygodnik filmowy 
11.25 Wyjątkowe projekty 12.25 Strawa 
dla duszy & ciała 12.50 Emocje i my 
13.20 Zdobywcy kosmosu 14.15 Nowa 
Zelandia 15.00 Lotnicze katastrofy 
15.50 Wiadukt Millau: Most w chmu-
rach 16.45 Niesamowite zjawiska 17.30 
A gdyby tak… 17.50 Z kucharzem do-
okoła świata 18.45 Wieczorynka 18.55 
Normalne życie 19.20 Historie domów 
19.50 Wiadomości w czeskim j. mi-
gowym 20.00 Dzikie pszczoły (film) 
21.45 Chór (film) 23.25 Grzeszna dusza 
(s.) 0.10 Generał Patton. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.45 Helena 
(s.) 9.15 Comeback (s.) 9.50 Policja Mo-
drava (s.) 11.00 Co o tym sądzą Czesi 
12.00 Południowe wiadomości 12.25 
Krok za krokiem (s.) 12.45 Przychodnia 
w różanym ogrodzie (s.) 14.00 Dowody 
zbrodni (s.) 15.55 Dr House (s.) 16.57 
Popołudniowe wiadomości 17.20 Co 
o tym sądzą Czesi 18.15 Comeback (s.) 
18.50 Gospoda (s.) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Spece (s.) 21.20 
Mistrzostwa powiatu (s.) 22.25 Agenci 
NCIS: Nowy Orlean (s.) 23.20 Dr House 
(s.) 0.20 Dowody zbrodni (s.). 
PRIMA 
7.00 Nowy dzień 9.25 M.A.S.H. (s.) 
10.30 Sekrety (film) 12.30 Strażnik 
Teksasu (s.) 13.30 Ostatni gliniarz (s.) 
14.30 Policja Hamburg (s.) 15.30 Agenci 
NCIS (s.) 16.30 Wiadomości kryminal-
ne 16.50 Policja w akcji 17.50 Nakryto 
do stołu! 18.55 Wiadomości 19.55 Sho-
wtime 20.05 Pogoda 20.15 Winnetou 
II (film) 22.20 Hudson i Rex (s.) 23.25 
Policja w akcji 0.20 Agenci NCIS (s.) . 
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„Głos” nale-
ży do Sto-
warzyszenia 
Dzienników 
Mniejszo-
ści Narodo-
wych i Et-
nicznych Eu-
ropy MIDAS

GŁ-096

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

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

kamieniarstwo.wrzos@vp.pl

Znajdź nas na Facebooku



Znajdź nas na YouTubie



Powstaje nowy 
park leśny
W B o g u m i n i e 

ruszyły prace 
związane z budową 
nowego, rozległego 
parku leśnego. Po-
wstanie w miejscu 
zwanym Na Pańskim, 
pomiędzy centrum a 
dzielnicą Nowa Wieś. 
Wytworzenie nowych 
terenów rekreacyj-
nych, które będą słu-
żyły także przyszłym pokoleniom, 
będzie kosztowało ok. 18 mln ko-
ron. Miasto pokryje tylko część 
kosztów, ponieważ 10 mln wynosi 
dotacja z Unii Europejskiej. 

Na powierzchni trzynastu hek-
tarów powstanie jedenaście oczek 
wodnych różnych kształtów i róż-
nej głębokości oraz dwa sztuczne 
wzniesienia. Największy zbiornik 
wodny będzie zajmował 1,2 hek-
tara i będzie miał 2,2 metra głę-
bokości. – Pracownicy budowlani 
aktualnie głębią oczka wodne, po 
placu budowy poruszają się kopar-
ki i spychacze. Pracę utrudnia im 
czasem ulewny deszcz oraz woda 

gruntowa, dlatego już kilkakrotnie 
musieli przerwać na kilka dni pra-
cę. Wykopaną glebę wykorzystamy 
do usypania pagórków  – poinfor-
mowała Eliška Pecháčkowa z Wy-
działu Rozwoju i Inwestycji bogu-
mińskiego ratusza. 

Park leśny będzie bardziej lasem 
niż parkiem. Nie będzie w nim żad-
nych ławeczek ani innych podob-
nych elementów, przyroda będzie 
się tu naturalnie rozwijała. Niektó-
re części „zielonych płuc” Bogumi-
na mają być niedostępne dla ludzi. 
Projekt poiwinien być gotowy w 
drugim półroczu przyszłego roku. 

 (dc) 
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Rozwiązanie krzyżówki z 3 lipca: 
KOCHAĆ, TO ZNACZY NARODZIĆ SIĘ

• Na zaproszenie do fotografi cznej 
zabawy odpowiedział nasz Czytelnik, 
Wiktor Suchanek. Przysłał nam 
współczesne ujęcie gminnego gościńca 
w Ligotce Kameralnej. Dziś to siedziba 
Śląskiej diakonii, Betezda.
Dziękujemy za współpracę!

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

Tak było...

KRZYŻÓWKA KOMBINOWANA

Wśród autorów poprawnych rozwiązań zostanie rozlosowana 
książka. Rozwiązania prosimy wysyłać na e-mail: info@glos.live. 

Termin upływa w środę 29 lipca. Nagrodę książkową za poprawne roz-
wiązanie krzyżówki kombinowanej z 3 lipca otrzymuje Jan Sznapka z 
Karwiny-Raju. Autorem dzisiejszego zadania jest Jan Kubiczek.

...tak jest

1 2

3 4

5 6 7

8 9 10 11

12

13 14 15

16 17 18

19 20 21 22

Rozwiązaniem krzyżówki jest przysłowie chińskie... 

PIONOWO:
ANTONI, ARONIE, AWARIA, BISKUP, DAKTYL, DANIEL, 
DIAKON, DWUSUW, ELIASZ, ERANOS, ESTERA, 
ETRUSK, IBADAM, KAKADU, NOCNIK, OBRZĄD, 
ÓSEMKA, RONDEL, SOLSKI, SZCZAW, TYŁOWO, 
WADIUM, WAGRAM, ZWIERZ, ŻUCHWA.

POZIOMO:
1. nożyce do cięcia żywopłotu 
2. zajmuje się wyrobem drewnianych naczyń, beczek
3. człowiek majętny
4. niszczy umyślnie przedmioty cudzej pracy
5. podstawa rzeźby lub pomnika
6. bałwan ma go z marchewki
7. czary odczyniane przez wróżkę
8. noblista z dziedziny fi zyki 1998 r.
9.  …Surehand, przyjaciel Winnetou

10. śpiewający czarny ptak z żółtym dziobem
11. jacht Leonida Teligi
12. ROZWIĄZANIE DODATKOWE
13. Skłodowska po mężu
14. szczyt w Beskidzie Śląskim górujący nad Ustroniem
15. materiał garncarski
16. benedyktyn lub dominikanin
17. nazywać …po imieniu, czyli mówić o czymś wprost
18. stolica Senegalu
19. napój owocowy lub mleczny z dodatkami 

smakowymi
20. duża barwna papuga
21. budynek mieszkalny
22. grecka bogini zemsty, sprawiedliwości 

i przeznaczenia.

Wyrazy trudne lub mniej znane: NEMEZIS, TSUI


