
Czas na zniżki
WYDARZENIE: 21 kwietnia weszły w życie w Polsce przepisy, które zezwalają uczniom polskich szkół za granicami kraju – a także nauczycielom tych szkół 
– posługiwać się legitymacjami uprawniającymi do korzystania z ulgowych przejazdów polskim transportem publicznym oraz do zniżek w muzeach i parkach 
narodowych. – Na początku przyszłego tygodnia spodziewamy się pierwszych wniosków o te legitymacje, zapewne więc w ciągu najbliższych dni akcja ich wydawania 
nabierze tempa – mówi Maria Kovacs, wicekonsul w Konsulacie Generalnym RP w Ostrawie.
Przypomnijmy, z inicjatywy prezy-

denta Andrzeja Dudy polski Sejm 

uchwalił w grudniu 2016 r. zmiany 

w przepisach, wedle których pol-

scy uczniowie kształcący się poza 

granicami kraju mogą korzystać 

ze zniżek na identycznych zasa-

dach jak uczniowie w Polsce. Na 

Zaolziu uprawnionych do posługi-

wania się takim dokumentem jest 

około dwóch tysięcy uczniów oraz 

nauczycieli. Wszystkim chętnym 

wyda go Konsulat Generalny RP w 

Ostrawie. 

– Jesteśmy na to gotowi. Zarówno 

na przyjęcie dokumentów, jak i na 

druk legitymacji – stwierdza Kovacs, 

przyznając jednak, że dla ostraw-

skich dyplomatów to spore wyzwa-

nie logistyczne. – Przede wszystkim 

dlatego, że czasu na wydanie takiej 

legitymacji mamy niewiele – tłuma-

czy wicekonsul i dodaje, że w uzy-

skaniu dokumentu pomagają mło-

dzieży polskie szkoły.

Podstawówką, która prawdopo-

dobnie pierwsza złoży potrzebne 

„papiery” w Konsulacie, jest polska 

szkoła w Gnojniku. – Chcemy to 

zrobić jak najszybciej, ponieważ nasi 

dziewiątoklasiści wyjeżdżają wkrótce 

na szkolną wycieczkę do Kętrzyna na 

Mazury i na miejscu będą się poru-

szali publicznym transportem. Le-

gitymacje bardzo im się przydadzą, 

dlatego do Ostrawy wybieram się 

już w poniedziałek – mówi „Głosowi 

Ludu” Tadeusz Grycz, dyrektor pla-

cówki.

Zapewnia przy okazji, że zbieranie 

potrzebnych dokumentów poszło 

szybko i sprawnie.

– Formularze wniosków rozdali-

śmy uczniom, rodzice je wypełnili. 

Ja te dokumenty zatwierdzam i w 

poniedziałek przekażę do Konsulatu. 

Zdecydowaliśmy zaś, że na początek 

wyrobimy legitymacje tylko uczniom 

drugiego stopnia, ponieważ obok 

dziewiątoklasistów również obecni 

szóstoklasiści wyjadą we wrześniu 

nad Bałtyk na zieloną szkołę i wów-

czas na pewno będą korzystać ze zni-

żek, bo tam się dużo zwiedza. Z kolei 

ósmoklasiści pojadą do Wrocławia 

lub Krakowa w ramach projektu or-

ganizowanego przez Towarzystwo 

Nauczycieli Polskich – mówi Grycz 

i wspomina, że do tej pory kwestia 

zniżek wygląda w Polsce bardzo róż-

nie. – W niektórych miejscach żądali 

od nas legitymacji, zdarzało się jed-

nak, że wystarczyło zadeklarować, iż 

to uczniowie szkoły podstawowej i 

otrzymywaliśmy wejściówki ze zniż-

ką – wspomina Grycz.

Dzięki nowym legitymacjom sy-

tuacja ulegnie znaczącej poprawie. 

Ostrawski Konsulat ma na ich wyda-

wanie 30 dni od dnia złożenia wnio-

sku. Konsul Maria Kovacs informuje, 

że wniosek można złożyć w Ostra-

wie także osobiście. – Korzystamy 

z pomocy szkół, ponieważ chodzi o 

logistykę. Dla wielu osób tak jest po 

prostu łatwiej. Jeśli jednak ktoś chce 

do nas przyjechać i osobiście złożyć 

papiery, może to zrobić. Jego doku-

menty również zostaną rozpatrzone 

– stwierdza Kovasc, zaznaczając, że 

do Ostrawy trzeba jednak dostarczyć 

oryginały wniosków. – Kilka osób 

z Milikowa przesłało nam bowiem 

emailem skany wniosków o legity-

macje. Tymczasem my potrzebujemy 

oryginalne dokumenty, ponieważ 

złożone na nich podpisy muszą być 

autentyczne. Dlatego czekamy teraz, 

aż papierowe wnioski z Milikowa 

dotrą do nas pocztą – mówi Kovacs. 

WITOLD KOŻDOŃ

Pismo ukazuje się we wtorki, czwartki i soboty. www.glosludu.cz

Pierwsze legitymacje wręczył uczniom spoza ojczyzny prezydent RP, Andrzej 
Duda.

Już za tydzień
Dolański Gróm!
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DŻEM  –   WOHNOUT  –  AKURAT  –  SIQ  –  AMPLI FIRE   
Karwina 27.5.2017 
bilety na ticketportal.cz 

Chór męski GOROL 

MK PZKO Jabłonków 

zaprasza na koncert jubileuszowy 70-lecia
pod patronatem senatora RC Jerzego Cieńciały

dziś 20 maja 2017 o godz. 15.00 
Dom Kultury TRISIA Trzyniec

CHÓR ŻEŃSKI MELODIA
ZAOLZIOCZEK
 KAPELA LIPKA

 KAPELA BUKÓŃ
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te źródła?
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W OBIEKTYWIE „GŁOSU”

Założycielka hospicjów w RC, Marie Svatošowa, przyjechała do Trzyńca na konfe-
rencję zorganizowaną przez spółkę „Medica”. Wywiad z nią publikujemy na str. 3
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Praca dla 200 osób
Strefa przemysłowa na terenie byłej kopalni „Dukla” doczekała się wreszcie pierwszej hali 
produkcyjnej. Wybudowała ją szwedzka spółka „Mölnlycke Health Care”, która w Karwinie działa 
już 15 lat, zatrudniając ponad 700 pracowników. Pracę w nowym zakładzie znajdzie jeszcze w 
tym roku 200 osób. W przyszłym kolejnych 100.

„Mölnlycke” należy do czołowych 

producentów sprzętu medycznego. 

Jednym z jego produktów są pro-

dukowane również w Karwinie jed-

norazowe zestawy chirurgiczne. W 

związku z rosnącym popytem na ten 

towar, spółka postanowiła zwiększyć 

produkcję poprzez wybudowanie w 

Hawierzowie nowej, a równocze-

śnie największej w Europie, nowej 

linii sterylizacyjnej, która podniesie 

zdolności produkcyjne aż o 70 proc. 

– Jako przedstawicielka miasta ze 

stosunkowo dużym bezrobociem 

cieszę się, że pojawiły się nowe moż-

liwości zatrudnienia naszych miesz-

kańców. Wierzę, że hala produkcyjna 

„Mölnlycke” jest pierwszym z szeregu 

projektów, które uda się w przyszło-

ści w strefi e przemysłowej „Dukla” 

zrealizować – powiedziała prezydent 

Hawierzowa, Jana Feberová. 

Budowa nowej hali produkcyjnej 

na terenie „Dukli” ruszyła zaled-

wie rok temu. W tej chwili na po-

wierzchni 24 tys. metrów kwadra-

towych stoi ogromny nowoczesny 

obiekt będący wspólną inwestycją 

Agencji Wspierania Przedsiębior-

czości i Inwestycji „Czech Invest” 

oraz „Mölnlycke”. Budowa pochło-

nęła 1,8 mld koron.

BEATA SCHÖNWALD
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DZIEJE SIĘ W REGIONIE
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dzień: 16 do 20 0C 
noc: 12 do 8 0C 
wiatr: 1-4 m/s

dzień: 14 do 180C 
noc: 10 do 7 0C 
wiatr: 1-4 m/s

dzień: 16 do 20 0C 
noc: 12 do 8 0C 
wiatr: 1-4 m/s

dzień: 15 do 19 0C 
noc: 12 do 8 0C 
wiatr: 1-4 m/s

GÓRY

DOŁY

NASZ »GŁOS«

Amatorzy kąpieli pod gołym niebem z Bogumina i okolicy również w tym roku 

będą mogli kąpać się w jednym z miejscowych jezior, tzw. Kaliszoku. Chociaż 

jako dawne miejsce wydobycia żwiru nadal jest majątkiem Kamieniołomów RC, 

miasto co roku stara się podnosić komfort korzystających z niego plażowiczów. 

Teraz postanowiło zaadaptować brzegi jeziora tak, by ułatwić wejście do wody. „Ka-

liszok” oprócz ochłody oferuje dziecięcy plac zabaw, boisko do siatkówki plażowej i 

bar. Jego bolączką pozostaje nadal brak miejsc do parkowania.  (sch)

Klienci domu seniora „He-

lios” w Hawierzowie będą 

korzystać przez najbliższe pół 

roku z dobrodziejstw hipoterapii. 

Projekt, który umożliwi seniorom 

regularny kontakt z końmi, jest w 

80 proc. fi nansowany przez fun-

dację OKD. Pierwsze spotkanie 

z tymi szlachetnymi zwierzętami 

miało miejsce w czwartek w stad-

ninie „Meridian Team” w Koco-

będzu. Kolejne będą odbywać się 

raz w miesiącu. Czas spędzony 

wśród zwierząt korzystnie wpły-

wa na psychikę seniorów, którzy 

mogą konie nie tylko głaskać, ale 

też karmić i szczotkować.  (sch)  

Światowe Muzeum Biblii pozostanie w Jabłonkowie. 

W czwartek radni miejscy uchwalili na nadzwy-

czajnej sesji sprzedaż obiektu dawnego XIX-wiecznego 

klasztoru, w którym mieści się muzeum, stowarzyszeniu 

„I4U”, które je prowadzi. Chociaż w umowie kupna 

sprzedaży nieruchomości została zapisana cena 3 

511 990 koron, „I4U” nie zapłaci jej od razu, ale będzie 

ją stopniowo spłacać, inwestując systematycznie w re-

mont popadającego w ruinę obiektu. Według umowy, 

klasztor ma zostać kompletnie wyremontowany w ciągu 

15 lat. Szacuje się, że nowy właściciel będzie musieć wy-

dać na ten cel ok. 60 mln koron.  (sch)

KARWINA

BOGUMIN

JABŁONKÓW

ROPICA

HAWIERZÓW

Szanowni Państwo
W poniedziałek i wtorek sekre-

tariat redakcji będzie czynny od 

godz. 8.30 do 15.30. 

Zapraszamy do redakcji. Jeżeli 

mają Państwo ciekawy temat, któ-

rym chcecie się podzielić z innymi 

czytelnikami, zapraszamy do sie-

dziby „Głosu Ludu”, Czeski Cie-

szyn, ul. Komeńskiego 4.
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LIBERDA NA WEEKEND

Wy też macie problemy z dziennikarzami?

Jako dziennikarka mam przyjemność spotykać się z osobi-

stościami polityki, kultury, nauki i rozrywki. Z gwiazdami 

i gwiazdkami mniejszego lub większego formatu. Osobą, 

z którą ostatnio przeprowadzałam wywiad, była założy-

cielka hospicjów w Republice Czeskiej, Maria Svatošowa. 

Na konferencję do Trzyńca, gdzie czekałam na nią z dyk-

tafonem w ręku, przyjechała z Pragi pociągiem kwadrans 

przed godz. 13.00 O 13.00 miała wygłosić wykład, a w dwie godziny później już 

siedzieć w pociągu do stolicy. Na to, żeby odsapnąć przed półtoragodzinnym wy-

kładem, miała zaledwie kilkanaście minut. W tej sytuacji miała pełne prawo mi 

odmówić i byłoby to zrozumiałe. Ona jednak nie. W ciągu owych kilkunastu minut 

zdążyła ustalić parę technicznych szczegółów z organizatorami konferencji, udzie-

lić mi wywiadu, nie pytając o to, czy chodzi o medium ważne, czy mniej ważne, 

wypić kawę i stanąć przed audytorium.

Byłam zaskoczona, bo jej podejście tak bardzo kontrastowało z zachowaniem 

innych gwiazd, które „nie wiadomo, czy będą chciały rozmawiać z dziennikarzami, 

bo są zmęczone podróżą”, które „może zgodzą się udzielić wywiadu, ale tylko pu-

blicznej telewizji”. Skąd bierze się ta różnica? Na pewno nie z wieku, bo Svatošowa 

skończy w listopadzie 75 lat i może czasami czuć się zmęczona, ale z  tego, czy 

gwiazda świeci dla innych czy tylko dla samej siebie.

Beata Schönwald
beata.schonwald@glosludu.cz

DZIEŃ DOBRY Z »GŁOSEM«
DZIŚ...

Imieniny obchodzą: Bernardyn, 
Kolumba
Wschód słońca: 4.31
Zachód słońca: 20.33
Do końca roku: 225 dni

(Nie)typowe święta:

Międzynarodowy Dzień Płynów do 

Mycia Naczyń

Przysłowia: 

„Gdy Bernard grzmi i deszczy, 

czerwiec z pogodą, a lipiec z 

wodą”

(Nie)typowe święta:
Światowy Dzień Pamięci o 

Zmarłych na AIDS 

Światowy Dzień Rozwoju 

Kulturalnego 

Dzień Kosmosu

Przysłowia: 
„Na Jana Nepomucena wiadoma 

już zboża cena”

(Nie)typowe święta:
Dzień Praw Zwierząt 
Dzień Pac-Mana 
Międzynarodowy Dzień 
Różnorodności Biologicznej

Przysłowia: 
„Jeśli w maju śnieg się zdarzy, to 
lato dobrze wyparzy”
„Gdy wiatr w maju z południa 
wieje, wkrótce deszcz poleje”

...JUTRO

Imieniny obchodzą: Jan Nepomu-
cen, Tymoteusz, Wiktor
Wschód słońca: 4.29 
Zachód słońca: 20.35
Do końca roku: 224 dni

...POJUTRZE

Imieniny obchodzą:Emil, Julia, Ry-
ta
Wschód słońca: 4.28 
Zachód słońca: 20.36
Do końca roku: 223 dni

20
maja

21
maja

22
maja

W strefi e przemysłowej na terenie byłej kopalni „Dukla” otwarto halę produkcyjną szwedzkiej spółki „Mönlycke”.

W środę o godz. 21.09 

w kopalni Dar-

ków w Karwinie nastąpił 

wstrząs górotworu o sile 

5,6 x 106 J. W jego wyniku 

doszło do zmniejszenia 

profi lu kopalnianego wy-

robiska, jednak wentylacja 

w miejscu pracy została 

zachowana. Przyczyny 

incydentu zbada teraz spe-

cjalna komisja złożona z 

przedstawicieli Okręgowe-

go Urzędu Górniczego dla 

województw morawsko-

śląskiego i ołomunieckiego, 

spółki OKD, Green Gas 

DPB, kadry kierowniczej 

Zakładu Górniczego Nr 

1 oraz reprezentantów 

związków zawodowych. 

Podczas wstrząsu żaden z 

pracowników jednak nie 

ucierpiał.  (wik)

Łukowy most w cen-

trum Ropicy, który jest 

częścią głównej drogi na 

Słowację, latem ponownie 

będzie remontowany. Choć 

przed trzema laty został 

przeprowadzony kapitalny 

remont przeprawy, jej stan 

znów wymaga naprawy. 

Negatywny wpływ na stan 

mostu miała długa zima, 

chronicznym problemem 

jest bardzo wysoka liczba 

pojazdów, w tym ciężkich 

tirów, korzystających z trasy. 

Dyrekcja Dróg i Autostrad 

zamierza podejść do re-

montu w nietypowy sposób. 

Eksperci wychodzą z zało-

żenia, że most uszkadzany 

jest przez wody gruntowe. 

Dlatego zostaną przepro-

wadzone odwierty, których 

zadaniem będzie odpro-

wadzanie wody poza obręb 

drogi.  (dc) 
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Parafrazując twórcę „mniemanologii stosowa-

nej”, znanego satyryka i samozwańczego pro-

fesora Jana Tadeusza Stanisławskiego (autora 

cyklu „wykładów” radiowych „O wyższości 

Świąt Wielkiej Nocy nad Świętami Bożego 

Narodzenia”), toczy nam się obecnie dysputa 

na temat wyższości Jednych Domów nad Do-

mami Drugimi. I bynajmniej nie chodzi tu o 

liczbę kondygnacji – jeżeli ktoś nie jest do koń-

ca zorientowany – lecz napisów na elewacjach.

Otóż jak to swojego czasu Kościół zachod-

ni dopisał był w „Credo”, przy ustępie o po-

chodzeniu Ducha Świętego, słówko „Filioque” 

(co się tłumaczy „i Syna”), wywołując tym sa-

mym zgorszenie u Bizantyjczyków, tak teraz 

na Zaolziu pojawiły się oddolne inicjatywy, 

aby na siedzibach miejscowych kół Polskiego 

Związku Kulturalno-Oświatowego, pomiędzy 

słowem „DOM” a skrótem „PZKO” wstawić 

jeszcze przymiotnik „POLSKI” – czyli „DOM 

POLSKI PZKO”. Albo wręcz (małpując wzo-

ry z New Town, Nowych Święcian czy podcie-

szyńskiego Kościelca) ograniczyć się jedynie do 

„DOMU POLSKIEGO”.

A nie powinno się przecie nic dopisywać, a 

choćby i literki zmieniać, skoro – jak powiada 

tradycja – budynki z napisem „DOM PZKO” 

(niekiedy nawet i bez tego, zbyt z polska brzmią-

cego rzeczownika na początku) są na Zaolziu od 

zawsze. To mocny argument i trudno go podwa-

żyć, nawet jeżeli statut o tym milczy. Wszak każde 

dziecko wie, że historia regionu rozpoczęła się w 

czerwcu 1947 roku, kiedy to ekspozytura Krajowej 

Rady Narodowej w Ostrawie w łaskawości swo-

jej pobłogosławiła temu statutowi. Wcześniej nie 

było po prostu nic. Czarna otchłań ziejąca pustką.

Ale „innowatorzy” w przebiegłości swojej nie 

podejmują jednak tego wątku, tylko uderzają 

w narodowy bębenek. Że jeśli ktoś z Macierzy 

przyjedzie na Zaolzie (jakby nie miał dokąd 

się wybierać), to nie będzie wiedział, co to jest 

„PZKO”.

– To se zrobi zdjęcie i wygoogluje. I się 

dowie. A w ogóle to oni, ci Polacy z Polski i 

tak nie wiedzą, że tu jesteśmy, więc po co im 

się dowiadywać? Poza tym, to my jesteśmy 

prawdziwymi Polakami, co poświadczył wie-

lokrotnie na papierze profesor Jan Miodek, a 

nie te czterdzieści milionów. Więc po co nam 

oni? – słychać celne riposty na zasadzki in-

trygantów-dopisywaczy, którzy jakby udają, 

że nie są świadomi tego, że wstawianie słowa 

„POLSKI” wywołuje waśnie w społeczności i 

dzieli wspólnotę zaolziańską, której jedność 

była wręcz przysłowiowa od zawsze (czyli od 

wspomnianego 1947 roku). Nie było tu nigdy 

swarów na linii katolicy-ewangelicy, partyjni a 

bezpartyjni, nie było donosicielstwa i podkła-

dania kłód pod nogi, o czym duchy Pawła Ku-

bisza, Henryka Jasiczka, Jana Rusnoka, Wła-

dysława Sikory i wielu innych przy pierwszym 

seansie spirytystycznym zaświadczyć mogą.

Nie bez znaczenia jest też fakt, że owo nie-

zręczne określenie „POLSKI” jest odbierane 

pejoratywnie w światowych językach, by wspo-

mnieć „polnische Wirtschaft” czy „polish jokes”. 

Stąd „POLSKI” to gorszy, pewnie z dziurawym 

dachem i odpadającym tynkiem, a także ledwie 

trzymający się pionu. Dlatego też „POLSKIE-

MU” mówimy stanowcze nie, a robimy to jesz-

cze bardziej dobitnie, kiedy legitymujemy się 

polskim (co za przykrość) paszportem.

A jest jeszcze kwestia marki, czego również 

dopisywacze zdają się nie dostrzegać. PZKO to 

przecież marka i nie wolno nic w niej zmieniać, 

ani na jotę! Można oczywiście zastanowić się nad 

tzw. rebrandingiem, czyli procesem przekształ-

cenia wszystkich zawartych w niej elementów 

ze znakiem grafi cznym na czele, aby osiągnąć 

„lepszą pozycję na rynku” – jak powiada facho-

wa literatura – ale po co, skoro jest ona świetnie 

rozpoznawalna wśród swoich (liczba członków 

Związku wzrasta od lat w postępie iście geome-

trycznym), a i wśród obcych w terenie (każde 

dziecko z kuferkorskiej rodziny doskonale roz-

szyfrowuje zawarty w niej skrót) oraz zagranicą 

(no może prócz tych wspomnianych Polaków, 

ale ci nikomu nie są do szczęścia potrzebni). A 

poza tym, kto za to zapłaci, co? Zważywszy na 

ogólnie panujące ubóstwo, że każdy siedem razy 

obejrzy koronę zanim zdecyduje się kupić bo-

chenek chleba (o uiszczaniu co roku horrendal-

nej wprost sumy za związkowy znaczek już nie 

wspominając), jest to pytanie niezmiernie ważne.

* * *
To oczywiście swawolne żarciki felietonisty, 

bo przecież te wszystkie swary, te kłótnie o 

„zaolziańskie Filioque” to tak naprawdę tylko 

ustawka. To pod publiczkę robione jest jedynie, 

aby „lud pospolity” – że posłużę się określeniem 

jednego z prezesów – nie zasnął i nie popadł 

w marazm i odrętwienie. I dlatego też musi 

co chwila otrzymywać życiodajną dawkę ad-

renaliny. Prawdziwe wszak myślenie na temat 

używania słowa „POLSKI” w kontekście do 

siedzib PZKO kryje się bowiem we wnętrzu.

We wnętrzu, niemal zaraz po przestąpieniu 

progu, można się bowiem natknąć na wiszącą 

od dziesięciu lat tablicę. Metalową i błyszczącą. 

Na niej polski orzeł, a pod spodem napis, aby 

wszystkim było wiadomym, że „Remont Domu 

Polskiego w Jabłonkowie jako dar Narodu Pol-

skiego dla Rodaków sfi nansowano z dotacji 

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej”. Tak, tak, 

dokładnie tak jest napisane – „Domu Polskiego 

w Jabłonkowie”. Poniżej zaś dosłowny przekład 

na potrzeby zapominających języka w gębie tu-

stelan, miejscowych Czechów, tudzież praskich 

VIP-ów: „Generální oprava Domu PZKO v Ja-

blunkově dar polského národa krajanům fi nan-

cován z dotace Senátu Polské republiky”.

Ciekawe tylko, że nazwę „Dom Polski” prze-

tłumaczono na „Dům PZKO”. Freudowska 

pomyłka? Marka „PZKO” w Senacie Rzeczy-

pospolitej jednak nieznana? A może „my jsme 

pezetkaovské národnosti”? Wyjaśnienie tego 

curiosum jest chyba bardziej prozaiczne – po 

prostu jak jesz chleby z dwóch konkurencyjnych 

piekarni, to i dwie pieśni śpiewaj. Ale nie fałszuj.

Nasza pieśń domowa 
Jarosław jot-Drużycki

felieton

Umieranie to nie żadne tabu
Lekarka, pisarka i publicystka, laureatka tytułu 

„Dama kultury 2017”, Marie Svatošowa, jest za-

łożycielką hospicjów w Republice Czeskiej. We 

wtorek przyjechała do Trzyńca na konferencję 

poświęconą temu tematowi. Zanim stanęła przed 

audytorium, udzieliła wywiadu naszej gazecie. 

Jaka jest główna idea opieki hospicyjnej?
Celem opieki hospicyjnej nie jest powrót do 

zdrowia, który na tym etapie choroby nie leży 

w ludzkich siłach ani w siłach współczesnej 

medycyny, ale leczenie symptomów. Chodzi o 

to, żeby objąć kompleksową opieką śmiertelnie 

chorego człowieka – zadbać nie tylko o jego 

ciało, ale również o inne jego potrzeby – so-

cjalne, duchowe, psychiczne, a także nieść po-

moc jego rodzinie. Dlatego, jeżeli sytuacja tego 

wymaga, opieka hospicyjna jest kontynuowana 

również po śmierci pacjenta w postaci opieki 

nad jego rodziną.

Od momentu założenia pierwszego hospi-
cjum w RC w Czerwonym Kościelcu upłynę-
ły 22 lata. Jak dziś mają się sprawy?

Kiedy zakładaliśmy pierwsze hospicjum, chcie-

liśmy udowodnić, że dla chcącego nic trudnego. 

To się udało i idea opieki hospicyjnej zaczęła 

się rozwijać. W tej chwili mamy 17 hospicjów 

stacjonarnych w całej RC. Brakuje ich tylko w 

dwóch województwach, na Wysoczyźnie i w 

województwie karlowarskim. Tam jednak już 

też są podejmowane pewne działania i mamy 

nadzieję, że hospicja staną w końcu również w 

tych regionach. Przy założeniu dobrze rozwi-

niętej sieci hospicjów domowych pięć miejsc w 

hospicjach stacjonarnych na 100 tys. mieszkań-

ców powinno bowiem wystarczyć.

Ostatnio coraz bardziej na popularności zy-
skują hospicja domowe. Czy są one w stanie 
w stu procentach zastąpić opiekę, którą pa-
cjent otrzyma w hospicjum stacjonarnym? 

Obie formy są tak samo ważne. Nie można po-

wiedzieć, że jedna jest lepsza, a druga gorsza. 

Obydwie są dobre, z  tą różnicą, że hospicjum 

domowe nie jest odpowiednie dla każdego pa-

cjenta. Warunkiem koniecznym świadczenia 

opieki hospicyjnej w domu chorego jest bo-

wiem posiadanie rodziny, która jest w stanie go 

doglądać przez 24 godziny na dobę. Nie mo-

żemy bowiem ryzykować, że rano pielęgniarka 

zastanie pacjenta leżącego od kilku godzin na 

podłodze. Tak nie może być. Dlatego potrzeb-

na jest rodzina, która ma dość sił fi zycznych 

i psychicznych, żeby sprostać temu zadaniu. 

Ja np. jestem bezdzietną wdową i dlatego w 

moim przypadku domowa opieka hospicyjna 

nie wchodzi w rachubę. Zdarza się jednak, że 

pomimo dobrych chęci rodzina przestaje sobie 

radzić z opieką nad chorym i decyduje się przy-

najmniej na pewien czas umieścić go w hospi-

cjum stacjonarnym. Kiedy odpocznie i nabierze 

sił, pacjenta może na powrót zabrać do domu. 

Czy rodzina jest w jakiś sposób przygoto-
wywana do tego zadania? 

Oczywiście. Rodzinę, która chce opiekować się 

chorym w domu, na początku odwiedza pra-

cownica socjalna, ew. psycholog i lekarz, którzy 

wszystko wyjaśniają. Dużym udogodnieniem 

jest też to, że może korzystać z  wypożyczalni 

sprzętu medycznego. 

Czy sieć domowych hospicjów obejmuje już 
cały kraj? 

Niestety jeszcze nie. Jutro (wywiad został prze-

prowadzony we wtorek – przyp. BS) parlament 

ma zająć się ustawą o usługach socjalnych, w 

której ma zostać zawarta defi nicja opieki ho-

spicyjnej. Jeżeli tak się stanie, będzie to rewolu-

cja. Z chwilą bowiem, gdy domowa opieka ho-

spicyjna znajdzie się w ustawie, ubezpieczalnie 

będą zobowiązane również za nią płacić. Do tej 

pory nie chciały tego robić, jak gdyby nie cho-

dziło o ich pacjentów. 

Znaczy, że stacjonarne hospicja są fi nanso-
wane przez państwo?

Nie można powiedzieć, że przez państwo, bo 

niespełna 50 proc. wydatków pokrywanych jest 

z ubezpieczenia zdrowotnego, które ci ludzie 

przez długie lata sami sobie opłacali, a tylko 20 

proc. idzie na ten cel z resortu pracy i spraw so-

cjalnych. Kolejne 20 proc. mamy od prywatnych 

darczyńców i sponsorów, a pozostałe 10 proc. 

płacą sami pacjenci i ich rodziny. Taki model 

funkcjonuje również w innych krajach i jeżeli 

uda się go zastosować również w przypadku do-

mowej opieki hospicyjnej, będę zadowolona. Do 

tej pory w wielu miejscach naszego kraju domo-

wa opieka hospicyjna funkcjonuje bowiem tylko 

dzięki szczodrości darczyńców i zaangażowaniu 

zapaleńców, którzy pracują za darmo. Tak jest np. 

w przypadku hospicjum domowego „Tęcza” w 

Horzycach. Mąż jego założycielki, który pracuje 

jako chirurg w szpitalu, od ośmiu lat jeździ po 

domach pacjentów i nie wziął za to jeszcze ani 

korony. Bardzo sobie cenię takich ludzi. 

Czy uważa pani, że właśnie dzięki hospi-
cjom domowym umieranie staje się na po-
wrót nieodłączną częścią życia rodzinnego? 

Już to nie jest takie tabu, jak jeszcze 25 lat 

temu, kiedy na samo brzmienie słów śmierć i 

umieranie ludzie zakrywali sobie uszy. Myślę, 

że dzięki mediom oraz doświadczeniom, jakie 

ludzie mają z hospicjami, w tej kwestii już coś 

drgnęło. Chociaż wciąż jeszcze się zdarza, że 

nawet lekarze nie wiedzą, czym tak naprawdę 

jest hospicjum i nie chcą tego wiedzieć. Lekarz, 

który nie jest pogodzony z własną śmiertelno-

ścią, stanowi duży problem.

Opieka hospicyjna stawia na równi z lecze-
niem pacjenta towarzyszenie mu i prowa-
dzenie go w ciężkich chwilach...

Ten aspekt opieki nad pacjentem często bywa 

niedoceniany i traktowany jako coś podrzędne-

go. Tymczasem w tej sytuacji jest to tak samo 

ważne jak uśmierzanie bólu fi zycznego. W dzi-

siejszych czasach nikt nie musi już umierać w 

nieznośnych bólach, ale nadal wielu ludzi cierpi 

psychicznie, duchowo, mają wyrzuty sumienia. 

Naszym zadaniem jest pomóc tym ludziom do-

prowadzić sprawy do porządku.

Jak widzi pani dalszy rozwój hospicjów w 
RC?

Teraz ważne jest to, o czym już zresztą wcze-

śniej mówiłam, czyli wprowadzenie do ustawy 

domowej opieki hospicyjnej i w ten sposób 

zapewnienie jej fi nansowania. Oprócz tego 

chcemy skupić się na personelu, ponieważ nie 

jest ważne, czy na szyldzie widnieje napis „ho-

spicjum”, „szpital” czy „LDN” , ale istotne jest 

to, kto w danej chwili czuwa przy moim łóżku. 

Dlatego nieustannie musimy poświęcać uwa-

gę naszym pracownikom, żeby mogli rozwijać 

swoją osobowość. W tej pracy nie wystarczają 

bowiem znajomość fachu i certyfi katy, które ją 

potwierdzają, ale liczy się również dojrzała oso-

bowość. W tym zakresie naszymi najlepszymi 

nauczycielami są właśnie nasi pacjenci, umiera-

jący. To oni najwięcej nam dają.

Rozmawiała: BEATA SCHÖNWALD
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Pije Kuba do Jakuba...
Słowa tej starej, popularnej piosenki wywołują uśmiech na twarzy. Kiedy jednak chodzi o picie bez umiaru, żarty się kończą... Alkoholizm nie jest bynajmniej nowym 
nałogiem. W drugiej połowie XIX wieku i w początkach wieku XX pijaństwo było prawdziwą plagą na Śląsku Cieszyńskim.
Z materiałów archiwalnych wyni-

ka, że już co najmniej 130 lat temu 

światli ludzie na Śląsku dobrze 

wiedzieli, że alkohol jest szkodliwy. 

Mieli świadomość skutków spo-

łecznych, jak i zdrowotnych nad-

miernego picia. Świadczą o tym 

polskojęzyczne publikacje z końca 

XIX i początku XX wieku, które 

zostały wydane w Cieszynie. Mo-

żemy do nich zajrzeć dzięki Ślą-

skiej Bibliotece Cyfrowej. Autorzy 

tych prac wymieniali następujące 

przyczyny pijaństwa: ciężką pracę w 

połączeniu z rozpowszechnionym 

przekonaniem, że „alkohol wzmac-

nia”, stosunkowo niską cenę wódki 

w porównaniu z takimi używkami, 

jak kawa i herbata, dużą liczbę wy-

szynków, ale też brak sensownej al-

ternatywy spędzania wolnego czasu 

(używając współczesnego określe-

nia). Ks. Karol Michejda już w mar-

cu 1889 roku na walnym zebra-

niu Ewangelickiego Towarzystwa 

Oświaty Ludowej w Cieszynie pro-

ponował kilka rodzajów zajęć, które 

są lepszym sposobem na spędzanie 

czasu niż upijanie się w karczmie. 

Zaliczał do nich „zamiłowanie w 

kwiatach, ogrodnictwie, czytaniu 

dobrych książek i w śpiewie”. Przy 

okazji opisywał, jak niechlujnie 

wyglądają często domostwa ro-

botników oraz wielu gospodarzy. 

Pisał o zaśmieconych izbach, o 

oknach „tak zasmolonych, że ledwie 

światło dzienne przepuszczają”, o 

ogródkach zarośniętych zielskiem. 

Przekonywał, że każdy robotnik i 

komornik może pozwolić sobie na 

zadbany ogródek z kwiatami, do 

którego chętnie będzie wracał po 

pracy, zamiast iść do karczmy. 

SZLAKIEM WYSZYNKÓW 
Ks. Michejda w odczycie, opubli-

kowanym później drukiem, zwracał 

uwagę na powszechność picia w 

społeczeństwie. „Wyrostki ledwie 

szkole odrosłe z upodobaniem za-

glądają w kieliszek, a nieraz można 

widzieć ludzi o siwych włosach nie-

zupełnie trzeźwych albo zupełnie 

pijanych” – dzielił się obserwacjami. 

„Nie ma też różnicy między mło-

dzieżą robotniczą, a tak zwanym 

kwiatem młodzieży, studentami na 

wszechnicach. Powiem nawet, że 

tak wyrafi nowanego pijaństwa, jak 

je uprawia młodzież akademicka, 

szczególnie w Niemczech a także na 

niemieckich uniwersytetach Austryi, 

młodzież robotnicza nie zna”. Na 

tym nie koniec. „Z licznych stron, a 

u nas mianowicie z podgórza odzy-

wają się skargi, że też i kobiety nie 

pogardzają trunkiem. Nie chcę źle 

mówić o swoich stronach, ale gdy 

mi się tak zdarzyło w dzień targowy 

po południu być w Jabłonkowie, to 

spotkałem niejedną babkę, która z 

ciężką głową i chwiejnymi nogami 

taczała się po drodze” – czytamy w 

tekście Michejdy. 

Wódka była ogólnie dostępna, 

więc robotnik na piechotę wracający 

z pracy do domu miał szereg okazji 

do upicia się. „Jeżeli np. robotnik z 

Nydku, pracujący w hutach trzy-

nieckich, wraca do domu, to musi 

minąć, nie licząc trzynieckich, 11 

wyszynków, a droga z Trzyńca do 

Nydku wynosi 11-12 kilometrów. 

Cóż dziwnego, że ulegnie pokusie, 

a wstąpi chociażby tylko do dwóch, 

gdzie zostawi część krwawo zapra-

cowanego grosza” – relacjonował 

ks. Michejda. Prócz wyszynków po-

wszechne były także „kramiki”, w 

których – jak pisał pastor – głównym 

towarem był alkohol. „Znam gminę 

o 800 duszach, która ma 5 wyszyn-

ków, a więc jeden na 160 dusz, a inną 

o 400 duszach, która ma 3 wyszynki, 

więc jeden na 133 dusz” – podawał 

przykłady. 

NA CZELE STATYSTYKI 
Dr Józef Buzek, który w 1901 roku 

wyjechał do Wiednia na Między-

narodowy Kongres Przeciwko Pi-

jaństwu, w swojej drukowanej relacji 

z owego Kongresu napisał mocne 

słowa: „Nigdzie na świecie pijaństwo 

nie jest tak rozpowszechnionem i 

nigdzie tak strasznych nie wydawa 

owoców, jak właśnie u nas, wśród 

ludu”. Przytoczył austriackie dane 

statystyczne z 1898 roku, z których 

wynikało, że Ślązacy wypijali prze-

ciętnie 8,7 litrów spirytusu rocznie 

(łącznie z dziećmi), więcej niż w 

którymkolwiek kraju austriackim 

(dla porównania – na Morawach 

wskaźnik ten wynosił 7 litrów, w 

Czechach 3,3). „U nas lubią się na-

śmiewać z mieszkańców Galicyi, że 

są pijakami. Tymczasem bracia nasi 

w Galicyi piją przeciętnie więcej 

niż dwa razy mniej od nas, bo tylko 

4,2 litry rocznie” – krytykował Bu-

zek. Dowodził, że to winą alkoholu 

wskaźnik umieralności był na Śląsku 

wyższy niż w o wiele uboższej Gali-

cji. O wczesnej umieralności pijaków 

pisał także pastor Michejda: „Wiem 

z doświadczenia, opartego na me-

tryce śmierci, że pijak rzadko kiedy 

dożyje 50. roku. Najczęściej umierają 

między 20. a 40. rokiem”. Pisał tak-

że o nędzy, w jaką popadały rodziny 

alkoholików, o gospodarzach przepi-

jających swe majątki. 

Niemniej alkoholizm nie był tyl-

ko śląskim, lecz ogólnoeuropejskim, 

a także amerykańskim problemem. 

Świadczy o tym fakt, że Międzyna-

rodowy Kongres Przeciwko Pijań-

stwu w 1901 roku odbył się już po 

raz ósmy. Buzek w swojej relacji z 

Kongresu, a także Józef Zaleski w 

wydanej w 1905 roku w Cieszynie 

książce „Wódka i piwo”, podawali 

przykłady, jak poszczególne pań-

stwa Europy starały się ograniczać 

picie poprzez ustawodawstwo (na 

przykład w Holandii wprowadzono 

przepis regulujący liczbę wyszyn-

ków), a także informowali o działal-

ności zagranicznych stowarzyszeń na 

rzecz trzeźwości. 

Autorzy wymienionych publika-

cji zastanawiali się, co gminy oraz 

ogół społeczeństwa na Śląsku Cie-

szyńskim mogą zdziałać przeciwko 

pijaństwu. Podkreślali rolę Kościoła, 

szkolnictwa, stowarzyszeń. Zaleski 

w swojej książce postawił za wzór 

wójta Nawsia, Adama Sikorę, którzy 

przeforsował uchwałę gminną, na 

mocy której po godz. 20 nie wolno 

było sprzedawać alkoholu. Sikora był 

także inicjatorem petycji przełożo-

nych gmin powiatu jabłonkowskiego 

do Krajowego Rządu w Opawie, w 

której wnioskowano o ograniczenie 

sprzedaży wódki. 

Z KARCZMY 
DOM MODLITWY

Jedną z miejscowości szczególnie 

dotkniętych przez alkoholizm był 

Gródek. Ale też właśnie w Gródku 

walka z tą plagą, prowadzona w du-

chu odrodzenia chrześcijańskiego, 

przyniosła namacalne owoce. Uwa-

gę każdego, kto przejeżdża przez tę 

miejscowość, przyciąga stojący na 

stromym zboczu, przypominający 

zameczek budynek Kościoła Bra-

terskiego (dawniej Stowarzyszenia 

Stanowczych Chrześcijan). Ponad 

sto lat temu w tym miejscu znaj-

dowała się karczma. Mieszkańcy 

Gródka i robotnicy z Włoch upi-

jali się, trwoniąc pieniądze ciężko 

zarobione w miejscowych kamie-

niołomach. Do czasu, nim gospodę 

kupił nowo założony Związek Sta-

nowczych Chrześcijan. Tam, gdzie 

wcześniej królowało pijaństwo, od 

lat 20. ub. wieku ludzie spotykali się 

na modlitwie. Według 89-letniego 

Emila Stebla, który pamięta począt-

ki zboru z opowiadań starszego ro-

dzeństwa, a czasy trochę późniejsze 

z autopsji, wielu pijaków nawróciło 

się wówczas i wyzwoliło z nałogu. 

Jednym z nich był jego ojciec. Pan 

Emil otwarcie opowiada o tym, jak 

alkohol niszczył osobowość jego taty 

i jak to się zmieniło, kiedy pod wpły-

wem Słowa Bożego zerwał z nało-

giem. – Tatuś pracował w kamienio-

łomie. Robotnicy bardzo dużo pili. 

Co zarobili, to przepijali. Ojciec był 

bardzo agresywny po pijanemu. Ja 

tego nie pamiętam, bo urodziłem się 

w 1928 roku, kiedy był już nawróco-

ny, ale wiem z opowiadań starszego 

rodzeństwa, jak nieraz mama mu-

siała brać w nocy dzieci i uciekać do 

sąsiada, kiedy ojciec wracał do domu 

pijany – opowiada staruszek. – Kie-

dy ojciec szedł po pijanemu przez 

Gródek, to ludzie przed nim ucieka-

li, bo taki był agresywny. 

Sytuacja była zła. Aż pewnego 

dnia sąsiad Jan Stonawski zabrał 

Jerzego Stebla na zebranie Związku 

Stanowczych Chrześcijan do Żuko-

wa. Związek działał tam od 1910 

roku. – Słowa pierwszego psalmu, 

który czytano w Żukowie, mocno 

przemówiły do taty i pod wpływem 

tych słów nawrócił się. Z dnia na 

dzień uwolnił się od picia, a także 

przestał palić. Ja pamiętam go jako 

bardzo dobrego ojca. Wilk zmienił 

się w baranka. Z całej naszej rodzi-

ny nikt później nie pił już alkoholu 

– Emil Stebel z radością opowiada 

o nagłej, w jego oczach cudownej 

przemianie ojca. 

W Gródku Związek Stanowczych 

Chrześcijan został założony w 1922 

roku, w 1926 roku zakupiono drew-

niany budynek, zwany willą. Człon-

kowie Związku dobrowolnie zrzekali 

się picia alkoholu. Przez dziesiątki 

lat wyznawcy tego ruchu, wcielone-

go później do Kościoła Braterskiego, 

dobrowolnie przestrzegali zasady 

całkowitej abstynencji. Pierwszym 

i bardzo zasłużonym kaznodzieją 

w Gródku był Karol Kaleta (1889-

1982), pochodzący z Puńcowa. Jego 

wnuk Stanisław zwraca uwagę, że 

dziadek już w wieku 17 lat prowa-

dził oświatę na polu walki z alko-

holem. Pracował wówczas w Hucie 

Trzynieckiej. Widząc na przykładzie 

współpracowników, jakim zagro-

żeniem jest pijaństwo, urządził w 

puńcowskiej szkole – dzięki przy-

chylności jej kierownika – publiczny 

wykład o szkodliwości pijaństwa. 

Przygotował go na podstawie wypo-

życzonej literatury chrześcijańskiej i 

lekarskiej. W pierwszym wykładzie 

wzięło udział 70 osób. Spotkania te 

odbywały się później regularnie co 

dwa tygodnie. 

WSTRZEMIĘŹLIWI 
W BYSTRZYCY 

W różnych miejscowościach zakła-

dano związki wstrzemięźliwości. W 

Bystrzycy założycielem i pierwszym 

członkiem takiego stowarzyszenia 

był Andrzej Wałach, pradziadek 

Mariusza Wałacha, dzisiejszego pre-

zesa Kongresu Polaków w RC. – Do 

dziś w naszym domu przechowu-

jemy oryginalną „Księgę członków 

Ewangelicko-Chrześcijańskiego 

Związku Wstrzemięźliwości”, któ-

rą prowadził pradziadek – mówi 

Mariusz Wałach. Jej kopia znajduje 

się także w Ośrodku Dokumenta-

cyjnym Kongresu Polaków w Cze-

skim Cieszynie. O tym, że podobne 

związki zakładali ludzie światli i 

mocno zaangażowani w życie spo-

łeczne, świadczy fakt, że Andrzej 

Wałach miał zasługi w różnych 

dziedzinach. Był głównym inicjato-

rem budowy szkoły wydziałowej w 

Bystrzycy, założycielem biblioteki, 

Kółka Rolniczego, Kasy Raiff eisena, 

współzałożycielem Koła Macierzy 

Szkolnej i Spółdzielni Mleczarskiej, 

prezbiterem bystrzyckiego zboru 

ewangelickiego, pszczelarzem i sa-

downikiem. – Jest rzeczą znaną, że 

właściciel karwińskich kopalń, hra-

bia Larisch, założył własną gorzel-

nię i część wynagrodzenia wypłacał 

pracownikom w postaci alkoholu. Z 

jednej strony więc bogaci właściciele 

zakładów rozpijali ludność, z drugiej 

ludzie światli, choć prości – jak na 

przykład mój pradziadek, który był 

zwykłym rolnikiem – zwalczali ten 

nałóg – stwierdza Mariusz Wałach. 

DANUTA CHLUP
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PUBLICYSTYKA

Okładka księgi członków bystrzyckie-
go Związku Wstrzemięźliwości.

Emil Stebel, jego żona Anna oraz Stanisław Kaleta z portretem swego dziadka Karola, który już w wieku 17 lat zwalczał 
pijaństwo. 
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Już za tydzień Dolański Gróm!
Tak na wszelki wypadek przypominamy, że 

już za tydzień, 27 maja, spotykamy się w Par-

ku Boženy Němcowej w Karwinie. Na terenie 

tamtejszej Przystani odbędzie się kolejna edycja 

muzycznego festiwalu Dolański Gróm. Orga-

nizatorzy z MK PZKO w Karwinie-Frysztacie 

przygotowali w tym roku prawdziwe rockowe 

smakołyki – gwiazdą wieczoru będzie legenda 

polskiego blues-rocka, śląska formacja Dżem, 

wcześniej głośno i skocznie zagrają zespoły 

Wohnout, Akurat, SIQ i Ampli Fire. Dochód 

z imprezy po raz kolejny trafi  na renowację 

Domu Polskiego w Karwinie-Frysztacie.

Na Dolańskim Grómie tradycyjnie bawią się 

wszystkie pokolenia. Dla najmłodszych organi-

zatorzy przygotowali szereg zabaw i atrakcji. Na 

główną gwiazdę wieczoru, polską grupę Dżem, 

trzeba będzie zaczekać do 21.15, bo właśnie na 

tę godzinę zaplanowano początek półtorago-

dzinnego występu legendy blues-rocka. Dżem 

z Maciejem Balcarem za mikrofonem zapre-

zentuje w Karwinie wszystkie swoje największe 

przeboje. Zabrzmią więc zarówno utwory z al-

bumów zdominowanych przez charyzmatycz-

nego, nieżyjącego już wokalistę Ryszarda Riede-

la, jak również piosenki z wydawnictw z Jackiem 

Dewódzkim i wspomnianym ostatnim wokali-

stą grupy, Maciejem Balcarem. Dżem od trzech 

lat przymierza się do nagrania nowego albumu 

studyjnego, na konkretne efekty trzeba będzie 

jednak zaczekać. Ostatnią płytą w dyskografi i 

grupy jest „Muza” (2010), z której pochodzą ta-

kie przeboje, jak „Partyzant”, „To wszystko co 

mam” i „Bujam się”. Na pewno piosenki te usły-

szymy również podczas karwińskiego koncertu, 

na który szykują się nie tylko Zaolziacy, ale też 

sporo czeskich fanów zakochanych w bluesie. W 

marcu br. Dżem decyzją Polskiej Rady Akade-

mii Fonografi cznej został wyróżniony Złotym 

Fryderykiem. Dla Dżemu to nie pierwsza wi-

zyta na Zaolziu. Formacja w przeszłości dwu-

krotnie zagrała na Zlocie organizowanym przez 

Tadeusza Wantułę – raz w Bystrzycy, a raz w 

Wędryni.

Dobry polski fi lm to lekarstwo na 
każdą chandrę. W najnowszej odsło-
nie Pop Artu recenzja obrazu „Ostat-
nia rodzina”, fi lmowego debiutu 
reżysera Jana P. Matuszyńskiego. Są 
także tradycyjne rubryki „Przez lor-
netkę” i „Co szeptane”. 

FILMOWA RECENZJA

OSTATNIA RODZINA 
Jeden z najlepszych, a dla mnie najlepszy polski 

obraz 2016 roku wreszcie trafi ł też na europej-

skie ekrany, w tym do czeskich kin. Filmowy 

debiut reżysera Jana P. Matuszyńskiego śledzi 

autentyczne, tragiczne losy Zdzisława Beksiń-

skiego – wybitnego przedstawiciela surreali-

stycznego nurtu w polskim malarstwie, jego 

syna Tomasza – dziennikarza i tłumacza zwią-

zanego m.in. z radiową „Trójką” oraz Zofi i – 

żony i matki, która z tej familijnej trójcy jako 

jedyna wychodzi na prostą bez jakichkolwiek 

dziwactw. 

Wokół postaci Zdzisława Beksińskiego już 

za życia powstał kult, spotęgowany jeszcze po 

śmierci malarza. Podobnie było w przypadku 

jego syna Tomasza, który odcisnął piętno na 

co najmniej dwóch pokoleniach słuchaczy ra-

diowej „Trójki”, włącznie ze mną. Za konsoletą 

radiową sprawiał wrażenie prawdziwego za-

wodowca. Za maską profesjonalizmu Tomasz 

Beksiński ukrył jednak swoje lęki, dziwactwa 

i depresje, które w 1999 roku doprowadziły go 

do samobójstwa. Jan P. Matuszyński pokazuje 

okruchy życia Beksińskich, ich codzienne ry-

tuały, ale też plany artystyczne i zwykłe troski, 

które są udziałem każdego z nas. 

Film był nie lada wyzwaniem zwłaszcza dla 

kamerzystów, bo większość akcji toczy się w 

ciasnym bloku na warszawskim osiedlu. Szyb-

kie ujęcia kamery mają spotęgować neurotycz-

ne, często chaotyczne relacje pomiędzy ojcem 

a synem. W roli Zdzisława Beksińskiego para-

duje Andrzej Seweryn, w postać radiowca za-

kochanego w muzyce art rockowej, Latającym 

Cyrku Monty Pythona i Jamesie Bondzie wcie-

lił się Dawid Ogrodnik. Przesłaniem „Ostatniej 

rodziny” z założenia nie miała być profanacja 

wyjątkowości, na pierwszy rzut oka sprawiają-

cej wrażenie dziwactwa. Niemniej w klatkach 

kamery dokumentującej codzienne życie Bek-

sińskich w zwykłym polskim mieszkaniu widać 

przebłyski nadzwyczajności. Reżyser opiera się 

bowiem na autentycznych przeżyciach boha-

terów, spisanych na kartce przez przyjaciół ze 

środowiska malarskiego i radiowego. Jest jed-

nak jeden istotny manifest, który z oniryzmu, 

w jaki uwikłane było twórcze życie Zdzisława 

Beksińskiego i z fascynacji śmiercią – w przy-

padku jego syna Tomasza, daje rozgrzeszenie. 

To oddana, macierzyńska i małżeńska miłość 

Zofi i Beksińskiej, w przejmującej kreacji aktor-

skiej Aleksandry Koniecznej.

PRZEZ LORNETKĘ

SERIALOWA REINKARNACJA 
WIEDŹMINA

Ta wiadomość z pewnością ucieszy wszystkich 

fanów gatunku fantasy, w szczególności zaś 

miłośników twórczości Andrzeja Sapkowskie-

go. Jego kultowa postać Wiedźmin z książek 

przeprowadzi się bowiem na ekrany telewi-

zorów, po raz drugi w karierze. Tym razem za 

ekranizację przygód Geralta z Rivii weźmie się 

nie Telewizja Polska, a sprawdzony zespół Net-

fl ixa – stacji, która wylansowała takie serialowe 

przeboje, jak „House of Cards” i „Narcos”. 

Amerykanie z wielkim szacunkiem podcho-

dzą do twórczości Andrzeja Sapkowskiego, 

a więc raczej nie musimy się obawiać sparta-

czonej roboty. Wręcz przeciwnie, twórcy seria-

lu zakładają, że sam mistrz Andrzej aktywnie 

włączy się w produkcję telewizyjnego „Wiedź-

mina”. – Chcemy z nim wszystko konsulto-

wać na bieżąco. Wszystkie wątki scenariusza, 

wszelkie niuanse i zwroty akcji – czytamy w 

ofi cjalnej notatce prasowej. Gwarancją sukcesu 

powinno być też nazwisko innego Polaka znaj-

dującego się na liście płac Netfl ixa. Jest nim 

Tomasz Bagiński, ceniony reżyser i animator, 

który zgodził się wyreżyserować co najmniej 

jeden odcinek nowego serialu. Wiele wskazu-

je na to, że Netfl ix, podobnie jak w przypadku 

innych swoich kultowych produkcji, zdecyduje 

się na kilka sezonów serialu. Fani Wiedźmina 

już teraz zacierają ręce z radości, czarownice i 

straszydła z kolei trzęsą się ze strachu. Wiel-

ką niewiadomą pozostaje jednak nazwisko 

odtwórcy głównej roli. Wiedźmina Geralta w 

polskim, niezbyt udanym serialu, zagrał Mi-

chał Żebrowski. W amerykańskiej superpro-

dukcji z dużym prawdopodobieństwem posta-

wią na bardziej medialną gwiazdę. Najczęściej 

wymienianym nazwiskiem jest Josh Holloway 

znany z serialu „Lost”, w kolejce ustawił się też 

podobno Michael Fassbender – odtwórca Har-

ry’ego Hole’a w fi lmowej ekranizacji „Pierw-

szego śniegu” norweskiego pisarza Jo Nesbø. 

Co ciekawe, sam Andrzej Sapkowski najchęt-

niej widziałby z mieczem w ręku... tatusiowa-

tego Kevina Costnera albo Madsa Mikkelsena. 

Pożyjemy, zobaczymy. 

CO SZEPTANE
NIE ŻYJE CHRIS CORNELL. Muzyka 

rockowa straciła kolejnego wielkiego boha-

tera. W czwartek w wieku 52 lat zmarł Chris 

Cornell, wokalista formacji Soundgarden i 

Audioslave. Według nieofi cjalnych informacji, 

muzyk popełnił samobójstwo. Kilka godzin 

przed śmiercią Chris Cornell wystąpił jeszcze 

na koncercie w Detroit. Najlepsze lata twórcze 

Chris Cornell spędził w zespole Soundgarden, 

z którym wylansował nieśmiertelny przebój 

„Black Hole Sun”. Bardzo dobre albumy stwo-

rzył też z formacją Audioslave, natomiast za 

niewypał można uznać jego ostatnie dokona-

nia solowe. 

ZWIASTUN NOWEJ PŁYTY WILSO-
NA. Światło dzienne ujrzał singiel zwiastu-

jący nowy album studyjny największego pra-

coholika w świecie rocka – Stevena Wilsona. 

W utworze „Pariah” gościnnie towarzyszy 

Wilsonowi za mikrofonem wzięta izraelska 

piosenkarka Nineh Tayeb, która pojawiła się 

już na ostatnim studyjnym wydawnictwie gru-

py Blackfi eld – innym z licznych projektów 

sygnowanych przez Wilsona. Nowy album 

ukaże się 18 sierpnia. Jak zawsze w przypad-

ku Wilsona, członkowie ofi cjalnego fanklubu 

artysty będą jednak mieli okazję zdobyć pły-

tę z lekkim wyprzedzeniem. Wilson, który 

dał się poznać jako lider brytyjskiej formacji 

prog-rockowej Porcupine Tree, od kilku lat 

poświęca się wyłącznie pracy przy albumach 

solowych. Ostatnią długogrającą płytą w so-

lowej dyskografi i artysty jest „Hand.Cannot.

Erase” z 2015 roku. 

CORAZ MNIEJ FEMINISTEK W 
OPOLU. To już prawie pewne. Katarzyna 

Nosowska, podobnie jak Kayah, nie wystąpi 

na tegorocznym festiwalu polskiej piosenki w 

Opolu. A wszystko na znak protestu przeciw-

ko domniemanej cenzurze ze strony Telewizji 

Polskiej. Obie artystki miały wystąpić podczas 

jubileuszowego koncertu Maryli Rodowicz. 

Niektórzy nazywają to postawą obywatelską, 

inni zwykłą „babską histerią”. Nie zmienia to 

jednak faktu, że medialne kłótnie czołowych 

polskich wokalistek wpisują się w klimat ca-

łego festiwalu w Opolu, który konsekwentnie 

od kilku lat dosłownie spada na psy. 

ACH TEN PREZYDENT TRUMP. Do-

nald Trump wyrasta na prawdziwego ulu-

bieńca Pop Artu i powoli może się równać 

z samym Justinem Bieberem. Na nasze łamy 

prezydent USA zawitał po raz kolejny z rzę-

du, tym razem za sprawą artysty o pseudo-

nimie Moby. Wzięty DJ, autor muzyki do 

licznych fi lmów i seriali, nie może już patrzeć, 

jak marnuje się potencjał Trumpa. „Po prostu 

złóż rezygnację. Zdecydowanie lepiej odejść 

samemu i zachować resztkę godności, niż zo-

stać postawionym w stan oskarżenia i stracić 

wszystko” – napisał Moby na swoim Twit-

terze, reagując na ostatnią aferę z udziałem 

prezydenta USA. Moby twierdzi, że Donald 

Trump dopuścił się zdrady, ujawniając tajne 

informacje Rosjanom. 

KULTURA
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GŁOSIKOWA KORESPONDENCJA
WIERSZYK DLA PANI

Jesteśmy koleżankami z klasy 3. PSP w Oldrzychowicach i nazywamy się Mir-

ka i Ania. Bardzo lubimy pisać wiersze. Nasza przygoda z wierszem zaczęła się 

następująco: 28 marca tego roku przyszłyśmy do szkoły i stwierdziłyśmy, że 

jest Dzień Nauczyciela. Wpadło nam do głowy, że możemy napisać wierszyk 

dla pani, ale nie byłyśmy pewne, czy się uda. Udało się! Wymyślałyśmy wier-

szyki i bardzo nam się to spodobało. Postanowiłyśmy więc stworzyć książkę. 

Nasz kolega Kubuś z klasy 4. pomógł nam książkę udekorować i upiększyć. 

Oto wierszyk, który powstał podczas pisania tego listu:

Jakie mogą być wiersze 
Napiszemy kilka wierszy,

O chłopczyku, który chce być zawsze pierwszy.

O piesku, który się zgubił

i Adasiu, co go bardzo lubił.

O leniwym kotku,

który chodził po płotku.

Pisanie to są nasze chwile,

które były zawsze spędzone mile!

Miriam Lisztwan i Ania Böhm

Leć, cieszyńska pieśni…
Na tym konkursie nie ma nagłośnienia, a jednak pieśni wykonywane przez uczestników 
docierają aż do tylnej części sali, gdzie siedzą jurorzy.

– Dziecka, jako tradycyjnie wiycie, że 

my tu nie używómy żodnych mikrofo-

nów, bo głosiska by mioł mieć każdy, 

gdo robi muzyke ludowóm – stwier-

dził Leszek Kalina, prezes Polskiego 

Towarzystwa Artystycznego „Ars 

Musica”, otwierając w środę już XXIII 

Przegląd Cieszyńskiej Pieśni Ludo-

wej. Do Ośrodka Kultury „Strzelnica” 

w Czeskim Cieszynie zjechały dzieci 

i młodzież z różnych zakątków Zaol-

zia. – Mamy cztery kategorie wiekowe 

oraz osobno kategorie: solista, duet, 

chórek. Będą 73 punkty programu, 

wystąpi ok. 170 uczestników. Cieszy 

nas, że powiększyła się grupa przed-

szkolaków i że bardzo liczna jest grupa 

uczestników kategorii III (wyższy sto-

pień). Widać, że kiedy dzieci wystę-

pują na scenie już od przedszkola, to 

przyzwyczają się do takich konkursów 

i chętnie biorą w nich udział także w 

starszych klasach – powiedziała Rena-

ta Czader z Centrum Pedagogicznego 

dla Polskiego Szkolnictwa Narodowo-

ściowego.

Po przedstawieniu gościa honoro-

wego – konsula generalnego RP, Janu-

sza Bilskiego, oraz jury (w jego skład 

weszli profesorowie Daniel Kadłubiec 

i Alojzy Kopoczek oraz dr Magdale-

na Szyndler) rozpoczęły się popisy 

uczestników. Jako pierwszy wystąpił 

zespół gimnazjalny „Zorómbek”, bę-

dący jedynym reprezentantem najstar-

szej kategorii. Najstarsi oddali scenę 

najmłodszym. W kategorii przedszko-

li najliczniejszą grupę stanowiły dzieci 

z Karwiny-Frysztatu. – Mamy piosen-

ki górnicze. Dzieci je znają, ponieważ 

śpiewamy je podczas zajęć o Karwinie 

czy też na „Wiankach” w Darkowie. 

Przyjechała szóstka solistów oraz 

6-osobowy zespół. W tym roku mamy 

taką śpiewającą grupę, że szkoda było-

by nie wziąć udziału w przeglądzie – 

powiedziała „Głosowi Ludu” Elżbieta 

Gałuszka, kierowniczka karwińskiego 

przedszkola. 

W starszych kategoriach uczest-

ników było więcej i reprezentowa-

li więcej miejscowości. Liczna była 

m.in. grupa z PSP im. S. Hadyny w 

Bystrzycy. – Czternatka dzieci śpiewa, 

dwójka gra w kapeli. To część zespo-

łu „Łączka”. Prócz tego mamy jedną 

solistkę – dowiedzieliśmy się od Ewy 

Nemec. Z Jabłonkowa przyjechał ze-

spół „Rozmarynek”, z Wędryni dziew-

częcy zespół śpiewaczy, który zawiązał 

się dopiero w tym roku szkolnym. 

– Dziewczyny po raz pierwszy wystą-

pią z repertuarem ludowym. Przygo-

towała go była pani dyrektor, Elżbieta 

Wania. To ich debiut na tym przeglą-

dzie – zdradziła nauczycielka Halina 

Veit-Podola. Z ludowym repertuarem 

wystąpił także czeskocieszyński chór 

szkolny „Trallala”.  (dc)
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E-mail: danuta.chlup@glosludu.cz Adres: Redakcja „Głos Ludu”, ul. Komeńskiego 4, Czeski Cieszyn Pisząc do nas, podaj swój wiek, klasę i adres szkoły, do której uczęszczasz 

 Dziewczynki ze swoją książeczką. 

Kategoria przedszkoli: Lucynka i Anežka Jakubík z Jabłonkowa oraz Adam Swaczyna z Karwiny.

ANKIETA 

Jak często śpiewacie cieszyńskie pieśni? Ile ich znacie? Na nasze pytania odpowiadają uczestnicy XXIII Przeglądu Cieszyńskiej Pieśni Ludowej. 

MONIKA KLUZ z Mostów k. Jabłonkowa
Chodzę do szkoły w 

Jabłonkowie i śpie-

wam w zespole „Roz-

marynek”, prowadzi go 

pani Krysia Mruzek. 

Bierzemy udział w 

różnych konkursach, 

gdzie śpiewamy pio-

senki ludowe. Ile znam 

tych piosenek? Może 

ze dwadzieścia...

DAMIAN MALCZYK z Karwiny-Frysztatu 
Biorę udział w kon-

kursach pieśni ludo-

wych, ale tu jestem po 

raz pierwszy. Należę 

do zespołu szkolnego 

„Gizdy” i tam śpiewa-

my różne ludowe pio-

senki. Myślę, że znam 

ich z piętnaście. Tutaj 

będę miał solowy wy-

stęp. 

JAKUB HYRNIK z Bystrzycy 
Będę śpiewał z kolega-

mi, z zespołem „Łączka”. 

Jestem w zespole już 2,5 

roku, znam dobrze kilka 

pieśni ludowych. Nie mam 

tremy przed konkursem, 

bo należę do zespołu te-

atralnego „Gapcio” w Nie-

borach. Tam gramy „Kota 

w butach” i ja występuję w 

głównej roli.  (dc)

WITAMY
Ewa Julia Przybyła 

przyszła na świat 10 

marca br. Razem z ro-

dzicami, Ivą i Romanem, 

mieszka na Słowacji. Ta-

tuś dziewczynki poznał 

jej mamusię podczas 

studiów w Bratysła-

wie. Ewunia ma starszą, 

9-letnią siostrzyczkę 

Romeczkę, która jest wielką pomocnicą mamusi w opiece nad maluszkiem. 

Imię Ewa pojawiło się już 2 tys. lat p. n. e. w mowie ludów sumeryjskich, a 

następnie w języku hebrajskim. Oznacza dającą życie. Julia jest imieniem wy-

wodzącym się ze starożytnego Rzymu. Oznacza różę lub piękny kwiat.  (dc)

ANGIELSKI DZIEŃ Z NALEŚNIKAMI 
Piątek 28 kwietnia był, pomimo deszczu i chłodu, great, fun and cool, bo w 

jabłonkowskiej szkole im. H. Sienkiewicza mieliśmy „English Day.” Ponad 

trzydziestka uczniów klas siódmych, ósmej i dziewiątych pojechała do PZKO 

w Dolnej Łomnej, gdzie były dla nich przygotowane ciekawe zajęcia w trzech 

90-minutowych blokach. Prowadzili je po angielsku Kersti Tacroe z Kanady, 

Julian Robinson z Wielkiej Brytanii i Daniel aż z Meksyku. Najpierw nasi 

uczniowie mieli okazję troszkę się rozruszać, bowiem pani Kersti przygoto-

wała gry teatralne, scenki i zajęcia ruchowe. Po wysiłku fi zycznym uczniowie 

poszli do kuchni, gdzie pan Julian pokazywał, jak zrobić naleśniki z lodami i 

karmelem w angielskim stylu. Co sobie uczniowie ugotowali, to mogli zaraz 

zjeść. Reszta uczniów grała w angielską grę rozwijającą komunikację. Po uczcie 

naleśnikowej przyszła pora na interesującą prelekcję o życiu w Meksyku, którą 

dla uczniów przygotował pan Daniel wraz ze swoją żoną Beatą. Na slajdach 

uczniowie mogli obejrzeć ciekawe zdjęcia z życia, geografi i, historii i kultury 

Meksyku. I to wszystko po angielsku!  Beata Michalik
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Gdzie te źródła?
Na początku wiosny szef rzucił krótko: „polski Sejm uchwalił Rok Rzeki Wisły, więc znajdź mi jej źródła”. Pomyślałem, że to „bułka 
z masłem”, tymczasem zadanie okazało się ekstremalnie trudne i to nie dlatego, że jeszcze w kwietniu na zboczach Baraniej Góry 
zalegała gruba warstwa śniegu. Polecenie jednak wykonałem...
Zacząłem od zaglądnięcia do domo-

wej biblioteczki. O tym, jak to było 

z narodzinami rzeki Wisły, pisał bo-

wiem Józef Ondrusz w zbiorze opo-

wiadań „Cudowny chleb i inne godki 

śląskie”. Według legendy, w odległych 

czasach na Baraniej Górze mieszkał 

władca tych terenów – Beskid z żoną 

Boraną. Mieli dwie córki-bliźniaczki: 

Białkę i Czarnuszkę. Dziewczęta róż-

niły się urodą i temperamentem. Ży-

jąc pod opieką rodziców, opiekowały 

się zwierzętami i pilnowały dwóch 

źródeł, w których leśne stworzenia 

gasiły pragnienie. Pewnego dnia po-

stanowiły jednak ruszyć w świat. Po-

czątkowo wędrowały osobno, wkrótce 

jednak spotkały się i ruszyły razem. W 

ślad za nimi podążały wody z obu źró-

deł. Trzymając się za ręce przemierza-

ły ziemie: śląską, krakowską, sando-

mierską, mazowiecką i mazurską, by 

dotrzeć do Bałtyku. Dziewczęta nigdy 

nie wróciły do rodziców. Ci stęsknie-

ni słali im pozdrowienia w postaci 

kwietnych wianków płynących od gór 

aż do morza. Tak miała powstać Wi-

sła – rzeka, która „wyszła” z gór.

Wprawdzie nie wiadomo, czy trasa-

mi, którymi z Baraniej Góry schodzi-

ły obie dziewczyny, płyną dziś potoki 

Czarnej i Białej Wisełki, ale pewne 

jest, że w legendzie tkwi jednak ziarno 

prawdy. Wisła nie wypływa bowiem z 

jednego miejsca!

– Rzeka Wisła „rodzi się” stop-

niowo. Najpierw w Zbiorniku Czer-

niańskim zbiegają się Biała i Czarna 

Wisełka. Połączone potoki tworzą 

Wisełkę, do której nieco niżej wpada 

jeszcze potok Malinka. I dopiero od 

tego miejsca mamy ofi cjalnie do czy-

nienia z Wisłą. Tak „narodziny” Wi-

sły wyglądają według kryteriów hy-

drologicznych – tłumaczy Magdalena 

Mijal z Nadleśnictwa Wisła. Dodaje 

przy tym, że pod względem geogra-

fi cznym za potoki źródłowe przyjmu-

je się jednak tylko Czarną i Białą Wi-

sełkę. W fachowej literaturze czytam, 

że Biała Wis  ełka liczy 6,9 kilometra, 

natomiast Czarna aż 9,6 km. Źró-

dła Czarnej Wisełki są też położone 

wyżej, bo na wysokości 1148 metrów 

nad poziomem morza. Nic dziwnego, 

że miejscowi właśnie źródła Czarnej 

Wisełki uważają za początek „królo-

wej polskich rzek”. Teraz już wiado-

mo, czego szukać.

NOWE ŻYCIE 
NA PRZYSŁOPIE

Po prawie miesiącu oczekiwania na 

odpowiednią pogodę, nadchodzi w 

końcu dzień wyprawy. Niestety, prze-

wodnik, z którym byłem umówiony, 

w ostatniej chwili rezygnuje. Mimo 

to wsiadam rano w samochód i jadę 

do Wisły. Parkuję przy leśniczówce 

Leśnictwa Czarne. Zakładam górskie 

buty i w drogę...

Przy leśniczówce rozpoczyna się 

16-kilometrowa ścieżka dydaktycz-

no-przyrodnicza na Baranią Górę. Jej 

trasa biegnie Doliną Czarnej Wisełki 

na szczyt Baraniej Góry, skąd wraca 

Doliną Białej Wisełki do przysiółka 

Fojtula w Wiśle-Czarnem. Po drodze 

znajduje się 25 edukacyjnych przy-

stanków. Tablice informują turystów o 

miejscowych osobliwościach przyrod-

niczych, objaśniają funkcjonowanie 

lasu, zapoznają z wpływem człowieka 

na przyrodę Beskidów. W powszech-

nej ocenie Dolina Czarnej Wisełki 

przegrywa z Doliną Białej Wisełki, 

która jest uważana za jedną z najpięk-

niejszych w polskich górach. Ja jednak 

nie mam czasu rozważać takie kwe-

stie, ponieważ zgodnie z drogowska-

zami do schroniska na Przysłopie 

czekają mnie dwie godziny marszu. 

Po drodze turystów jak na lekarstwo, 

za to ruch na leśnej drodze całkiem 

spory. Mijam leśników pracujących 

przy wyrębie, mnie z kolei mija kilka 

załadowanych ciężarówek z drewnem. 

Widząc potężne pojazdy, cieszę się, 

że nie próbowałem wjeżdżać autem 

do lasu. W końcu docieram na Po-

lanę Przysłop. Tamtejsze schronisko 

PTTK, oddane do użytku w 1979 

r., to trzypiętrowy gmach przypomi-

nający raczej hotel górski taki, jak na 

Kozubowej. Obiekt – co tu dużo mó-

wić – prezentuje się koszmarnie, jed-

nak od półtora roku ma nowych go-

spodarzy. Agnieszka Szweng-Sapeta 

pochodzi z Zakopanego, jej mąż Szy-

mon z Radziechów na Żywiecczyźnie. 

Oboje deklarują, że są ludźmi gór. – 

Latamy na paralotniach, wspinamy 

się, jeździmy na nartach i rowerach. 

Prowadzimy aktywny tryb życia, jed-

nak na kilka lat utknęliśmy w mieście 

i szukaliśmy sposobu na wyrwanie się. 

Mieliśmy kilka pomysłów, w końcu 

zdecydowaliśmy się na dzierżawę 

schroniska – mówi Agnieszka Szwen-

g-Sapeta, która przyznaje jednak, że 

decyzja wcale nie była łatwa. – Nie 

byliśmy przekonani, czy w ten PRL-

-owski blok da się tchnąć nowe życie, 

zwłaszcza że obiekt był w fatalnym 

stanie. Okazało się jednak, że PTTK 

planuje jego remont i to stało się dla 

nas kwestią decydującą – mówi obec-

na gaździna na Przysłopie.

TURYSTYCZNA MAGIA 
TRWA

Remont schroniska trwa w najlep-

sze. W efekcie wnętrza zmieniły się 

nie do poznania. – Wprawdzie bu-

dynek nadal jest brzydki i nigdy nie 

będzie góralską chatą, ale w środku 

można nad nim popracować i na-

szym zdaniem może to być fajne 

miejsce. Ponieważ zaś jest dużym 

obiektem, stwarza możliwość orga-

nizacji różnych ciekawych, nie tylko 

turystycznych imprez – tłumaczy 

Szweng-Sapeta, tyle że oprócz mnie, 

w schronisku odpoczywa jeszcze tyl-

ko trójka turystów. To niewiele, jak 

na najbardziej turystyczną górę w 

Beskidzie Śląskim. 

– Wiosna poza długimi weekenda-

mi to raczej martwy okres, choć od-

wiedzają nas teraz wycieczki szkolne. 

I na przykład wczoraj, mimo że mie-

liśmy o wiele gorszą pogodę, dotarły 

do nas aż cztery takie grupy – mówi 

moja rozmówczyni, która przekonuje, 

że Barania nie bez przesady dzierży 

miano najbardziej turystycznej góry w 

Beskidzie Śląskim.

Opinię te potwierdza mój znajo-

my przewodnik, który turystyczną 

profesją para się od kilkunastu lat. 

– Dawniej bywało, że w maju i czerw-

cu prowadziłem na Baranią grupy 

młodzieży nawet kilka razy w ciągu 

tygodnia. Ostatnio bywam tam jako 

przewodnik kilka razy w roku – mówi 

Piotr Stebel, przekonując, że tury-

stycznie w Beskidzie Śląskim z Ba-

ranią Górą równać może się jedynie 

Czantoria Wielka. – Takiemu Stoż-

kowi natomiast bardzo daleko do po-

pularności Baraniej – zapewnia.

– Ta góra ma swoją magię. Trud-

no to wprawdzie sprecyzować, ale z 

pewnością znaczenie ma fakt, że na 

jej zboczach znajdują się źródła Wi-

sły. Bo przecież nie jest najwyższym 

szczytem w Beskidzie Śląskim – 

stwierdza z kolei Szweng-Sapeta.

No właśnie, źródła Wisły... Okazu-

je się, że znajdują się one na terenie 

ścisłego rezerwatu. – Z tego powodu, 

w odróżnieniu od źródeł Olzy, nie są 

dostępne dla turystów – stwierdza 

Magdalena Mijal. 

– W swej karierze do źródeł Wi-

sły prowadziłem tylko dwie grupy 

szkolne. By tam dotrzeć potrzebna 

jest zgoda nadleśnictwa. Jeśli jednak 

przewodnik jest doświadczony i le-

śnicy mają pewność, że zna drogę, z 

jej uzyskaniem nie ma z reguły du-

żych problemów – zapewnia Piotr 

Stebel.

– Trzeba jednak pamiętać, że do 

źródła Czarnej Wisełki nie prowa-

dzi żadna ofi cjalna ścieżka, więc jeśli 

ktoś nie wie, gdzie się ono znajduje, 

na pewno tam nie trafi . Zwłaszcza że 

marsz i orientację w terenie dodat-

kowo utrudniają liczne wiatrołomy – 

przestrzega Szweng-Sapeta.

PODMOKŁY LABIRYNT
Bogatszy o te wiadomości decyduję 

się iść dalej. Dotarcie do źródła Czar-

nej Wisełki zabiera mi aż 50 minut, 

podczas gdy do schroniska maszero-

wałem godzinę. Wszystko dlatego, że 

także na moment pobłądziłem. Dziś 

zamiast pięknego beskidzkiego boru 

na zboczu Baraniej Góry rozpoście-

ra się „morze” drewnianych kikutów 

zwanych przez leśników drzewosta-

nem pokornikowym, dlatego faktycz-

nie jeśli ktoś, nie zna drogi, nie ma 

szans na znalezienie w tym labiryncie 

źródła Czarnej Wisełki. 

– Zdarza się oczywiście, że ludzie 

chodzą do źródeł Wisły, ale są to z 

reguły źródła Białej Wisełki, bo ła-

twiej tam dotrzeć. W ciągu dziesięciu 

lat mojej pracy w nadleśnictwie nie 

mieliśmy jednak żadnego większego 

incydentu. Generalnie nasze zakazy są 

przestrzegane i nikt nie próbuje jeź-

dzić w rezerwacie quadem czy urzą-

dzać tam biwaku – zauważa Mijal.

Helena Skorupa, prezes wiślańskie-

go oddziału Polskiego Towarzystwa 

Turystyczno-Krajoznawczego, przy-

znaje jednak, że w mieście pod Bara-

nią Górą toczy się dyskusja, czy źródeł 

Wisły nie udostępnić turystom. – Co 

jakiś czas z różnych stron pojawiają 

się takie naciski. Mówi się, że będzie 

to dodatkowa atrakcja, ale choć jestem 

działaczką PTTK zawsze głośno 

przeciwko temu protestuję. Doszło 

nawet do tego, że na spotkania na ten 

temat nie jestem zapraszana – śmieje 

się Skorupa. 

Pani prezes uważa, że tysiące tury-

stów błyskawicznie zdewastowałyby 

rezerwat przyrody na Baraniej Gó-

rze. – To się stanie w jednej chwili, a 

odbudowywać będziemy przez lata, o 

ile będzie to w ogóle możliwe – mówi 

Skorupa, przekonując, że generalnie 

źródła Wisły są mało atrakcyjne. – To 

nie jest tak, że gdzieś jest źródełko, 

które daje początek rzece. Tak, jak to 

jest na przykład w przypadku Olzy. 

Źródła Wisły to są wykapy. Woda 

wycieka po prostu z ziemi. Cały teren 

jest podmokły, więc trzeba by zrobić 

specjalne podesty dla turystów, bo 

inaczej ludzie brnęliby przez błoto. 

Poza tym trzeba pamiętać, że na zbo-

czach Baraniej Góry żyją głuszce i 

one muszą mieć święty spokój. Często 

nawet leśnikom nie wolno wchodzić 

na ich tereny lęgowe – mówi Skorupa.

BALON, ŁÓDKA 
I RZEŹBIARZE

W Wiśle zgodnie przekonują jednak, 

że ogłoszenie Roku Rzeki Wisły nie 

wpłynęło w żaden sposób na tury-

styczną frekwencję w tym beskidzkim 

kurorcie. Nie oznacza to, że Wisła nie 

przyłączyła się do obchodów. W lipcu 

nadleśnictwo wspólnie z miastem oraz 

Regionalnym Zarządem Gospodarki 

Wodnej z Gliwic planuje nad Jeziorem 

Czerniańskim dwudniowy piknik. W 

jego trakcie wiślańska zapora zostanie 

udostępniona dla zwiedzających. – W 

Czarnem ma się wówczas pojawić na-

wet balon – informuje Mijal.

Z kolei żeglarze z Mazur chcą latem 

płynąć Wisłą do jej ujścia. – Rozpocz-

ną w okolicach Częstochowy, ale na 

Baraniej Górze, u źródeł, zamierzają 

zorganizować symboliczny start. Po-

noć przywiozą wówczas na Przysłop 

żaglówkę – mówi Szweng-Sapeta.

Własne przedsięwzięcia planuje 

również miasto Wisła. – W sierp-

niu zamierzamy zorganizować noc-

ny marsz do źródeł Wisły. Najpierw 

będziemy podziwiać wschód słońca 

na Baraniej Górze, a następnie wyru-

szymy do źródeł Czarnej Wisełki. Dla 

odmiany we wrześniu odbędzie się u 

nas plener rzeźbiarski, którego tema-

tem ma być rzeka Wisła. Rzeźby, jakie 

wówczas powstaną, uatrakcyjnią nasz 

park w centrum miasta – mówi Tade-

usz Papierzyński z referatu turystyki 

Urzędu Miejskiego w Wiśle.
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Dolina Czarnej Wisełki.

W miejscu, gdzie znajdują się źródła Czarnej Wisełki, jest pamiątkowa tablica.

W tym numerze rozpoczynamy podróż 
z biegiem Wisły. Już w czerwcu kolejny 
odcinek. Opowiemy o „śląskim morzu”...
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Wielki jubileusz 
»Gorola«
Znanym i cenionym zespołem w naszym regionie jest Chór Męski 

„Gorol” MK PZKO w Jabłonkowie, który w tym roku obchodzi 

jubileusz 70-lecia istnienia. Uroczystość jubileuszowa odbędzie 

się dziś w Domu Kultury „Trisia” w Trzyńcu. 70 lat to ogromny 

szmat czasu, w którym wiele rzeczy powstało, wiele zanikło. Tak 

można oceniać samego „Gorola”. Ile przez jego szeregi przewinęło 

się chórzystów, dyrygentów, prezesów, ile dał koncertów, widowisk, 

w ilu konkursach zdobywał nagrody i laury, odznaczenia... W 

kronikach zapisane są wszystkie ważne wydarzenia, ważne 

momenty, osiągnięcia i sukcesy.

Już tylko skromna garstka pamięta 

początki zespołu. Grupa zapaleń-

ców po powrocie z wojennej tułaczki 

zaproponowała utworzenie zespołu 

chóralnego, który będzie śpiewał pie-

śni, aby uchronić od zapomnienia to, 

czego okupant niemiecki nie znisz-

czył. I tak przy kufl u piwa w starej 

jabłonkowskiej „Czytelni” rodzi się w 

roku 1947 nowy zespół, który prze-

trwał aż do naszych czasów. Pomnika 

inicjatorom nikt nie zbudował ani 

nie zbuduje. Żywym pomnikiem jest 

dla nich „Gorol”, a jego młoda twarz 

gwarantuje świetlaną przyszłość. 

Zespół zapisał się chlubnie w histo-

rii śląskiego śpiewactwa. Zdobywał 

odznaczenia, nagrody, dyplomy, akty 

uznania, które dekorują ściany świe-

tlicy czy ściany Domu PZKO i są hi-

storycznymi świadkami pracy, ocen, 

setek zaangażowanych chórzystów.

Każdego chórzystę ogarnia duma, 

kiedy jest świadkiem potężnych braw 

za wykonany koncert. Zdobyte nagro-

dy, odznaczenia, wypowiedziane wyrazy 

uznania napawają każdego chórzystę 

dumą i pychą. Te uczucia zaś mobilizują 

do dalszej, jeszcze bardziej zaangażo-

wanej działalności. Każdego rozpiera 

duma, że może śpiewać i szerzyć pięk-

no naszej śląskiej pieśni, naszej urokli-

wej ziemi. Z szacunkiem chylimy czoła 

przed każdym, kto uszanuje naszą ślą-

ską mowę i który daje tego dowody. 

 Do najbardziej cennych naszych 

występów można zaliczyć wyjazd do 

Koszalina na Światowy Festiwal Chó-

rów Polonijnych, który był organizo-

wany co trzy lata przez Stowarzysze-

nie „Wspólnota Polska” w Koszalinie 

w ramach Polonijnego Lata. Ten fe-

stiwal trwał 10 dni i dlatego nam się 

wszystkim podobał. Była to dla nas 

nagroda za całoroczną pracę w chórze 

i na tym festiwalu mogliśmy pokazać 

swoje umiejętności śpiewacze, mogli-

śmy poznać dużo nowych ludzi z ca-

łego świata i również trochę wypocząć 

nad morzem. W ciągu tych 10 lat od 

ostatniego naszego jubileuszu udało 

nam się wyjechać dwa razy na ten fe-

stiwal – w roku 2009 i 2012. 

Kolejnym takim sukcesem, któ-

rym możemy się pochwalić, to wy-

jazd do Włoch na Światowy Festiwal 

Chórów „Alta Pusteria” w roku 2011. 

Tam w gronie 89 uczestników upla-

sowaliśmy się na czwartym miejscu, 

dzięki czemu mogliśmy zaśpiewać 

na gali, która kończyła ten festiwal.  
 Chór Męski „Gorol”

ZBLIŻENIA
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Chór Męski „Gorol” to historia pisana złotymi zgłoskami.
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Spółka

SALTAGRO a.s.
poszukuje kandydata 

na stanowisko

ADMINISTRACYJNO-LOGISTYCZNE 
do swej siedziby w Czeskim Cieszynie

Wymagania:
• Wykształcenie średnie/wyższe
• Dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
• Praca na PC (Word, Excel)
• Talent organizacyjny
• Praca na pełen etat

Proponujemy:
• Pracę referenta w handlu międzynarodowym (planowanie dostaw, 

optymalizacja transportów, fakturowanie )
• Atrakcyjne wynagrodzenie
• Bonusy pracownicze
• Przyjazne nieformalne środowisko pracy

CV prosimy przesłac na adres: info@saltagro.cz
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Rok Chórzystów Prób Koncertów
2007 52 51 12
2008 49 52 10
2009 56 48 10
2010 54 49 25
2011 51 48 20
2012 50 42 15
2013 50 47 17
2014 46 44 19
2015 45 48 18
2016 47 45 16
2017 52
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CO W TERENIE
BŁĘDOWICE – Kluby Kobiet i Se-

niora MK PZKO zapraszają na spo-

tkanie 24. 5. o godz. 15.00 do Domu 

PZKO.

CZ. CIESZYN – Zarząd MK PZKO 

Cz. Cieszyn-Centrum zaprasza 26. 5. 

o godz. 16.00 na spotkanie z okazji 

Dnia Matki pt. „Gramy dla mamy”  

w Klubie PZKO przy ul. Bożka. W 

programie wystąpią uczniowie PSA 

im. P. Kalety, którzy są równocześnie 

uczniami PSP oraz Polskiego Gim-

nazjum im. Juliusza Słowackiego w 

Cz. Cieszynie.

DĄBROWA – MK PKO zaprasza 

na świetlicę z okazji Dnia Matki 27. 

5. o godz. 15.00 do Domu Narodo-

wego. Uroczysty program przedstawi 

Zespół Pieśni i Ruchu 

Nieskoordynowanego „Niezapomi-

najki”. Po programie wspólna herbata.

HAWIERZÓW-BŁĘDOWICE – 

Klub Kobiet MK PZKO zaprasza na 

tradycyjną wystawę pt. „Czym intere-

sują się seniorki z Błędowic”. Wysta-

wa będzie czynna 27.-28. 5. w godz. 

9.00-17.00 w Domu PZKO.

KARWINA-FRYSZTAT – Koła 

Macierzy Szkolnej przy PSP i przed-

szkolu, uczniowie, dzieci, grono pe-

dagogiczne oraz pracownicy szkoły 

zapraszają w sobotę 3. 6. na festyn 

szkolny. Od godz. 14.00 program 

w wykonaniu dzieci z przedszkola i 

szkoły na stadionie zimowym. Po nim 

zapraszamy do ogrodu szkolnego na 

gry, zabawy oraz domową kuchnię. 

Od godz. 17.00 do zabawy przygrywa 

pan Bartnicki. O godz. 17.00 mecz 

piłki nożnej rodzice – uczniowie.

KARWINA-RAJ – Kluby Kobiet i 

Seniora MK PZKO zapraszają 23. 5. 

o godz. 15.00 na spotkanie z okazji 

Dnia Matki.

KOŃSKA-PODLESIE – MK 

PZKO zaprasza na jajecznicę 25. 5. 

o godz. 16.00 przed lokalem PZKO. 

Prosimy zabrać jajka i szczypiorek.

LIGOTKA KAMERALNA – Te-

atr amatorski MK PZKO zaprasza 

na repryzę przedstawienia pt. „1 + 1 

= 3 Love & Marriage” w sobotę 27. 5. 

o godz. 18.00 do sali Domu Kultury.

ŁOMNA DOLNA – MK PZKO 

zaprasza 28. 5. o godz. 15.30 na walne 

zebranie połączone ze smażeniem ja-

jecznicy do świetlicy Koła.

PTTS „BŚ”– Zaprasza na rowerową 

wędrówkę po beskidzkich ścieżkach 

i trasach rowerowych 27. 5. Trasa 

wycieczki średnio trudna/trudna, o 

długości około 30 km. Najwyższy pla-

nowany punkt do pokonania – Wielki 

Połom. Wyjazd: dworzec w Mostach 

k. Jabłonkowa o godz. 9.00. Trasa po-

wrotna do Łomnej Dolnej. Inf. Moni-

ka Macháč, tel. 723 293 299.

 zaprasza na wycieczkę W54 we 

wtorek 23. 5. Trasa: Ogrodzona – 

Chełm – Goleszów, łatwa, nieoznako-

wana, około 6 km. Zbiórka turystów 

na dworcu w Cz. Cieszynie o godz. 

7.17 (Frydek, Bogumin), o godz. 7.42 

(Mosty, Ostrawa). W tych grupach 

przechodzimy razem na tymczasowy 

przystanek autobusowy przy ulicy 

Dojazdowej. Inf. 605 783 338.

RYCHWAŁD – MK PZKO za-

prasza w sobotę 20. 5. o godz. 15.30 

na Dzień Matki do Domu PZKO. 

W programie: zespół śpiewaczy 

„Rychwałdzianie”, prelekcja Tadeusza 

Siwka pt. „Bruksela – stolica Europy, 

Belgii, Brabancji”.

STONAWA – Zapraszamy na uro-

czystość z okazji 500-lecia Reforma-

cji. Uroczyste nabożeństwo odbędzie 

się 28. 5. o godz. 9.00 w kościele 

ewangelickim. W jego ramach referat  

„Życie rodzinne dra Marcina Lutra 

inspiracją dla naszych rodzin” wygłosi 

Józef Szymeczek.

STOWARZYSZENIE ELEK-

TROTECHNIKÓW POL-

SKICH W RC (SEP) – Zaprasza 

na spotkanie pt. „Młodzież a elektro-

technika” 25. 5. o godz. 15.30 w sie-

dzibie Emtestu s.r.o. w Cz. Cieszynie 

przy ul. Dvořáka 2.

SUCHA GÓRNA – Klub Kobiet i 

zarząd MK zapraszają 20. 5. w godz. 

9.00-18.00 oraz 21. 5. w godz. 9.00-

17.00 do Domu PZKO na wystawę 

pt. „Jak spędzamy wolny czas – nasze 

zainteresowania”. Panie przygotowu-

ją również smaczny bufet.

UWAGA! Absolwenci Szkoły Pe-

dagogicznej w Orłowej z lat 1952- 

1956! Porzućcie smutki i troski dnia 

powszedniego i przyjedźcie do wę-

dryńskiego Motorestu w czwartek 1. 

6. o godz. 14.00 na spotkanie.

ALE HECA

ROZRYWKA   |   INFORMATOR
KRZYŻÓWKA MINIKWADRATY MAGICZNE

Poziomo i pionowo jednakowo:
POZIOMO: 3.sumiaste pod nosem 9. żołnierze dokonujący zwiadu 10. tury-

styczny lub ogórkowy 11. wybuchowy w pocisku 12. krowie odchody 13. ogra-

niczony teren 14. zespół podejmujący ważne decyzje 18. pieszczotliwie o ojcu 

21. kieliszek wina 24. nasze kalesony 25. niedozwolona przy egzaminie 26. w 

ręku Picassa 27. bezład totalny 28. naczynia kuchenne 29. owłosienie na twarzy 

30. dolna część kadłuba statku 31. ma swoje mrówki 34. ptak wodny z rodziny 

siewek 38.obuwie z cholewką do kostek 41. szumi z osiką 42. istota sprawy 

43. zna się na bylinach 44. irytacja 45. lewy dopływ Sekwany 46. zewnętrzny 

wygląd przedmiotu.

PIONOWO: 1. lichy kawał mięsa 2. dawna nazwa lutetu 3. ozdobne klapy 

marynarki 4. czarne w kominie 5. ławeczka na płozach 6. chętka pradziad-

ka 7. skorupa stłuczonego naczynia 8. szpanerka 15. bydło rogate 16. wielkie 

cierpienie 17. udoskonala rzeczy 19. umartwia swoje ciało 20. niewielka część 

większej całości 22. awangardowy kierunek literaturze i sztuce 23. plamka 

w zeszyciku 31. materiał na sprzęt sanitarny 32. odwrotna strona medalu 

33. głośne zawołanie 35. w uczniowskim tornistrze 36. dezynfekcja na skale-

czenie 37. Kupidyn 39. mniszek lekarski 40. wielki rozgłos.

ROZWIĄZANIE DODATKOWE (Znane przysłowie)  Opr. JO

(Opr. BJK)

Rozwiązanie połączonych minikwadratów magicznych 

z 6 maja: 1. ATOM 2. TORBA 3. OBRAZ 4. MAZU-

REK 5. RÓZGI 6. EGIPT 7. KITA

Rozwiązanie minikwadratu magicznego z 6 maja: 

1. ATOM 2. TOGA 3. OGON 4. MANU.

Rozwiązanie dodatkowe wykreślanki z 6 maja: Hans 

Christian Andersen: Podróżować, to żyć.

Wśród autorów poprawnych rozwią-
zań zostanie rozlosowana książka. Ter-

min nadsyłania rozwiązań upływa w czwartek 
1 czerwca o godz. 10.00. Nagrodę książkową (do odbioru 
w redakcji) za rozwiązanie krzyżówki z 6 maja otrzymuje 
Zofia Mitręgowa z Trzyńca-Tyry.

Wzywajóm dochtora do jednej 

baby. Jak przyjechoł z wizytom, 

baba leży w łóżku.

– Co pani je? – pyto dochtór.

– Nic mi ni na – odpowiado baba, 

ale w robocie tak słabo płacóm, cza-

sy taki ciężki, żech se legła do łóżka.

Na co dochtór:

– Niech sie pani posunie, bo mnie 

też słabo płacóm.

* * *
Chłop do baby:

– Co byś zrobiła, jakbyś mie ścigła 

w łóżku z inszóm babkóm?

– Chyciłabych biołóm loske i spra-

łabych cie.

– Jakóm biołóm loske?!

– Przeca na ciebie by jyny ślepo po-

leciała.

* * *
Pieter mo szykownie pod myckóm. 

Wsiado do taksówki.

– Kaj móm pana zawiyść? – pyto 

taksiorz.

– Do chałupy.

– A dokładnij kaj?

– Na trzeci piętro.

* * *
Nauczycielka się pyto:

– Wiesiu, co wiysz o jaskółkach?

– To bardzo móndre ptoki. Jak sie 

jyny rozpoczyno rok szkolny, to za-

roz odlatujóm!

* * *

Nauczycielka do Grzesia:

– Przyznej się, odpisowołeś od Jew-

ki.

– Skąd pani to przyszło do głowy?!

– Bo na ostatni pytani ona odpo-

wiedziała „nie wiym”, a tyś napisoł 

„jo też ni”.

* * *

U laryngologa mama mówi do syn-

ka:

– Teraz bydź grzeczny i powiydz 

pięknie „aaa!”, żeby pón dochtór 

móg wyjąć palce z twojij buzi.

* * *

– Móm tele kłopotów. Lutuje sie 

Widynka przed sąsiadkóm – że całe 

noce nie spiym.

– Jak to możesz wydzierżeć? – pyto 

Jędryska.

– Na spiym za dnia.

* * *

– Coście dzisio przerobiali na chy-

miji? – pyto Jano synka.

– Materiały wybuchowe.

– A na kieróm idziesz jutro do 

szkoły?

– Do jakij szkoły, tato?! …

* * *

Synek wyciągo cukierki i pyto:

– Chcesz krówke?

– Ni – blóndynka na to – jo mięsa 

nie jodóm.

* * *
Blóndynka biere torebke i mówi do 

chłopa:

– Idym zrobić zakupy.

– W krótkij spódniczce?

– Ni, w sklepie spożywczym.

* * *
– Czy może mi pan pojczać dwiesta 

złotych?

– Co przeca jo pana wcale nie 

znóm!

– I o to chodzi.

* * *
– Baba mówi do chłopa:

– Kochanie, jutro je rocznica nasze-

go ślubu. jak to uczczymy?

– Możne minutóm ciszy…

* * *
W eleganckij restauracyji kelner 

mówi do klijynta, kiery siedzi przy 

stoliku:

– Pan wyloł fi liżanke kawy i zaloł 

śnieżnobioły obrus!

– To ni jo.

– A niby gdo?!

– Ta kawa była tak słobo, że sie 

sama przewróciła.

1 2 3 4
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3
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1. rów otaczający zamek

2. przepływ krwi w organizmie

3. wydzielina mątwy

4. barwna odmiana chalcedonu

Wyrazy trudne lub mniej znane: SEPIA

1. fotel monarchy

2. taniec ludowy z Kuby

3. półkolisty uchwyt

4. skóra galanteryjna

Wyrazy trudne lub mniej znane: NAKO 
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Sklep internetowy 
www.casnaboty.cz 

poszukuje osoby na stanowisko:
PRACOWNIK BIUROWY

Obsługa klienta
Miejsce pracy: Karviná
Wymagania:
• aktywny język polski i czeski
• wykształcenie średnie
• znajomość MS Word, Internetu 

i jego aplikacji
Oferujemy:
• praca na pełny etat
• praca w młodym i przyjemnym 

zespole
• dobre warunki fi nansowe

Osoby zainteresowane ofetą, 
prosimy o wysłanie CV 

na adres mailowy: 
helena.roikova@casnaboty.cz

REKLAMA
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Wyprawa
O tym się nie mówiło w Peerelu, jakby był to 
jakiś wstyd. Dopiero po 1989 roku pojawiły 
się pierwsze publikacje, bo rzecz doprawdy 
wymagała i nadal wymaga nagłośnienia. Oto 
w kwietniu 1939 roku, podczas tej niespokoj-
nej europejskiej wiosny, w partię Himalajów 
Garhwalu wyruszyła pierwsza w historii pol-
ska ekspedycja wysokogórska. Cel postawiono 
sobie ambitny – wejście na niezdobyty jesz-
cze wtedy wschodni wierzchołek Nanda Devi 
(Nanda Devi East, 7434 m n.p.m.), jeden z 
trudniejszych do zdobycia.

„Różni ludzie różnych mają bogów, często 
bogiem bywa pieniądz, czasem – znaczenie, 
kariera, niekiedy tylko butelka o odpowiedniej 
zawartości. Naszym bogiem – raczej boginią – 
na przeciąg długich miesięcy stała się NAN-
DA DEVI – Bogini Nanda. Wspaniała góra o 
dwóch szczytach w kształcie skalnych, lodem 
pancernych piramid, połączonych ze sobą dłu-
ga granią, imponujący twór przyrody najwyż-
szy punkt Imperium Brytyjskiego jest Nanda 
Devi w wierzeniach tutejszej ludności siedzibą 
bogini Nanda”.

Tak pisał jeden z uczestników wspomnianej 
wyprawy. Fragmenty jego relacji wydrukowano 
w 1942 roku w konspiracyjnym wydaniu cza-
sopisma „Taternik”, organu Klubu Wysokogór-
skiego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. I 
tu uwaga: to jest po prostu ewenement na ska-
lę prasy polskiej. Założony dokładnie 110 lat 
temu tytuł ukazywał się w podziemiu podczas 
okupacji! Po wojnie został wznowiony, ale ko-
muniści – jak to oni mieli w zwyczaju – szybko, 
bo już w 1949 roku pismo zamknęli; reaktywa-
cja nastąpiła dopiero siedem lat później i „Ta-
ternik” wychodzi do dziś jako kwartalnik. Ale 
wracajmy w Himalaje i do siedziby hinduskiej 
bogini szczęścia Nandy.

Autor przytoczonego fragmentu, ukrywający 
się pod inicjałami J.B., to Jakub Bujak (1905-
45), wspinacz wysokogórski, mający na swym 
koncie Alpy, Kaukaz i Góry Skandynawskie. 
Kiedy jego relacja ukazała się w druku, był w 
Anglii, gdzie początkowo służył w wojsku, a 
następnie, po zwolnieniu, pracował jako kon-
struktor silników odrzutowych w ściśle tajnym 
dziale doświadczalnym Rolls-Royce’a. Ale 
nim to nastąpiło przyglądał się celowi szalonej 
eskapady.

„Patrząc na nasza górę, na jej potężne 3000 
metrów wysokie ściany, porżnięte głębokimi 
żlebami, na jej ozdobione koronką nawisów 
granie, na jej śnieżną czapą przyprany szczyt 
– i my zaczynamy wierzyć, że jest w niej coś 
nadprzyrodzonego, coś co przejmuje groza, 
onieśmiela i każe się zastanowić, czy nie po-
rwaliśmy się na zbyt wielkie przedsięwzięcie, 
czy nie przerasta ono naszych sił. Takie były 
moje uczucia gdy ujrzałem ją poraz pierwszy 
»żywą« oświetloną promieniami popołudnio-
wego słońca, zdala, bo z 20 kilometrowej od-
ległości, w głębi doliny Lwanl, którą zamyka 
swym potężnym cielskiem”.

Ale po tym pierwszym spostrzeżeniu przy-
szła kolej, jak to na inżyniera przystało, „na 
spokojne, systematyczne, rozumowe badanie 
kolejne wszystkich etapów projektowanej dro-
gi – przez 15-krotną lornetę. Rezultat był dość 
zachęcający: góra wydaje się możliwą do zdo-
bycia, choć na pewno łatwa nie będzie. Dnia 25 
maja 1939 r. założyliśmy obóz główny na wy-
sokości 4300 m.n.p.m. na wprost wschodniej 
ściany Nanda Devi”. Na jednym z namiotów 
zawisła biało-czerwona fl aga.

„Istnieją dwa rodzaje taktyki zdobywania 
wielkich gór”, pisał dalej Bujak, „wypadowa i 
oblężeniowa. Pierwsza z nich dobra do wyso-
kości nie większej niż 7000 m. – zastosowa-
na do gór wyższych zawodzi. Była już zresztą 
przyczyną wielkich katastrof górskich. W na-

szym wypadku mogła w grę wchodzić jedynie 
taktyka oblężenia. To znaczy, że na obranej 
przez nas drodze musieliśmy założyć szereg 
obozów, z których każdy wyposażony musiał 
być w namioty, żywność i paliwo”. A obozy te 
musiały być położone tak, aby z jednego do 
drugiego „idąc w górę, z dużym obciążeniem, 
nawet w niekorzystnych warunkach pogodo-
wych” dało się przejść w ciągu jednego dnia.

W wyprawie poza Bujakiem uczestniczyło, 
nie licząc dwóch Szerpów, angielskiego lekarza 
i ofi cera łącznikowego, jeszcze trzech inżynie-
rów: Stefan Bernadzikiewicz (1907-39), Janusz 
Klarner (1910-49) oraz szef ekspedycji Adam 
Karpiński (1897-1939). Ten jednak zaniemógł 
i został w jednym z obozów.

„Dnia 2 lipca, o godzinie 7.30 wyruszamy 
dwiema dwójkami. W pierwszej idę ja z Dawą 
(właśc. Dawa Tsering, Szerpa – przyp. jot), w 
drugiej Bernadzikiewicz z Klanerem. W ciągu 
dwóch godzin przechodzimy dzielącą nas od 
Środkowego Uskoku, nietrudną część grani i 
stajemy oko w oko z Uskokiem, najgroźniejszą 
naszą przeszkodą. Tu Bernadzikiawicz, który 
od rana czuł się źle i szedł z wielkim wysiłkiem, 
decyduje się zawrócić do obozu V. Ponieważ 
chodzić musimy w dwójkach, Dawa wraca ra-
zem z nim, zaś Klarner i ja zwracamy się ku 
górze, z determinacją: »musimy zrobić szczyt« 
– ale też z tajonym uczuciem niepokoju: »czy 
puści?«”.

Puścił, lecz na stromiznę nie do przejścia. 
„Ale oczy, przywykłe do wypatrywania drogi w 
urwiskach skalnych, szukają – i znajdują. Tu w 
prawo wiedzie wąska półeczka skalna, nią do-
staniemy się na ostrze grani, tam dobre stopnie 
skalne, wyżej pólko śniegu, przewieszki, prze-
dziwny korytarzyk skalny o podłodze ze śniegu 
wcięty między dwie pionowe ścianki, na któ-
rych zapieramy się rękami, wyprowadza ponad 
przewieszki. Stąd w kilka chwil dochodzimy 
na ostrze grani już śnieżne, ponad Środkowym 
Uskokiem. Główna trudność pokonana”.

Dalej trzeba było z mozołem kopać stopnie 
w fi rnie i ścigać się z czasem, który, jak pisał 
Bujak, „wydaje się właśnie togo dnia dziwnie 
szybko uciekać”. Ale udaje się. Późnym popo-
łudniem himalaiści stają pod skałami Szczyto-
wego Uskoku. „Idąc jako pierwszy, wynurzam 
się w pewnej chwili – niespodziewanie zu-
pełnie ze stromizn skał uskoku na olbrzymią 
śnieżną równicę: to szczyt! Brnąc w głębokim, 
nierównym, pozwiewanym śniegu, potykając 
się i zataczając, walcząc z bezustannie dmącym 
wichrem, zdążamy do’ kulminacyjnego punktu 
tej równi, lekko ponad otoczenie wyniesione-
go. Jest godzina 17-ta. Serce wali jak młotem, 
a za gardło coś chwyta. Zmęczenie? Tak, zmę-
czenie, wyczerpanie ale i wzruszenie i uczucie 
szczęścia, że eto właśnie dziś, że teraz, i że wła-
śnie nam przypadł ten zaszczyt. Po tylu latach 
planów i starań, tylu miesiącach przygotowań, 
tylu tygodniach wysiłków na Górze, tylu na-
dziejach i zawodach – powiodło się i oto jeste-
śmy na szczycie!”

A tam zatknięto biało-czerwoną fl agę. Ale to 
zwycięstwo kosztowało drogo. Gdy następnego 
dnia Bujak z Klarnerem i Szerpami przybyli 
na miejsce obozu II, teren pokrywały zwały 
lawiny. Wokół walały się drobne przedmioty, 
ale ciał Bernadzikiewicza i Karpińskiego nie 
odnaleźli. Wrócili do Polski, walczyli jeszcze w 
jej obronie i przeżyli wojnę, ale... Bujak zagi-
nął podczas wyprawy w góry Kornwalii w 1945 
roku, Klarner, powstaniec warszawski, wyszedł 
któregoś dnia 1949 roku z domu i ślad po nim 
zaginął. Ponoć widziano go skatowanego przez 
UB w jednym z warszawskich kazamatów. Wi-
dać bogini Nanda upomniała się o dwóch po-
zostałych śmiałków nieco później.

 (jot)

Uśmiech czarny i... biały uśmiech na ustach
Wpadłem w spiralę technologicznej pułapki. 

Monotonny ruch kręcenia daje mi poczucie 

bycia współczesnym, na czasie, na szczycie 

obwodów scalonych, komórek cyfrowych, 

obrazów i słów na pokaz. Pozorny świat na 

wyciągnięcie ręki. „Matrix” pod głową, „Ma-

trix” nad stopami. Wirują moje myśli i tętno 

podłączone do czerwonych kabli. Poprzewra-

cało się wszystko. Kota ogonem odwróciło. 

Wywróciło się poukładane piękno. Pękło coś 

na samym dnie szczęścia. Trudno określić ma-

rzenia. Kolorów rozpoznanie stało się trudne, 

niepojęte, bez możliwości nazwania, a jednak 

barwą oznaczono głos i uśmiech na zdjęciu – 

Mateczko kochana... i dusza Twoja napełniona 

radością świata. Usta Twoje jak Mona Lisa. 
Prywatna tajemnica w moim sercu i w życiu 

moim. 

Nagle czas zatrzymał się w szarości dawnych 

zdjęć, obudził wyobraźnię i pamięć, wspo-

mnienia dawne, zwiewne, pachnące chlebem. 

Wpatrzony, uśpiony - Mateczko kochana... Z 

Twych oczu patrzy dobroć i chociaż trud co-

dzienności zagląda coraz głębiej, uśmiechasz 

się. Na polu, jak dawniej, życie zasiane z samej 

wiosny. Zebrane jesienią zamknęło się w uro-

dzaju muzyki wiatru, deszczu i słońca. Czasami 

skowronek w pieśniach niezliczonych przema-

wia do mnie, do mego serca i głęboko zanurza 

się we wspomnieniach, gdy praca w codzien-

ności daje poczucie obowiązku i radości wpa-

dającej w otchłań myśli, które tylko Bóg jest w 

stanie zrozumieć. Wysoko nad polem unoszą 

się latawce, a soczyste czereśnie uwodzą swym 

smakiem. Zdjęcia czarno-białe w szufl adzie. 

Odręcznie namalowany plan starego domu, 

ogrodu, drzew. Wszystko ma swoje miejsce tak 

samo jak wspomnienia zapisane we wszystkich 

zmysłach świata. Oto i one, to Ona Mateczka 
kochana... Waleria Chwajol. 

W 2014 roku Bogusław Chwajol nakładem 

własnym wydał wybór wierszy swojej matki 

Walerii Chwajol z domu Kiermaszek. Pu-

blikacja ta pod redakcją Daniela Kadłubca pt. 

Mateczko kochana... to swego rodzaju pamiętnik 

poetycki, gdyż pozwala czytelnikowi wejść nie-

postrzeżenie w dawny świat, w miniony wiek. 

Oto myśli i spostrzeżenia matki Bogusława 

Chwajola.  
Marek Słowiaczek

WALERIA CHWAJOL

 Pokój
Daleko jest nam do poezji,
Tak jak jest daleko do nieba.
Jest ona tylko cząstką wizji,
Jak żyć i jak kochać świat trzeba.
O nastrój, poezjo, w tym czasie
Instrumenty swe jak potrzeba,
Aby na ziemi i we wszechświecie
Zagrały wspólny hymn do nieba.
I niech się rozniesie we wszechświecie
Hymn błagalny o wspólny pokój,
Aby na każdym skrawku w świecie
Rozbrzmiało drogie słowo pokój.
Niech każde dziecko w tym brzmieniu
Na zawsze pokoju zaznaje
I niech jeden człowiek drugiemu
Odtąd siostrą, bratem się staje.

Prośba do ziemi
O ziemio ty moja, ty ziemio rodzona,
Co wchłaniasz w swą glebę przeróżne nasiona – 
Spraw, gdy czas nadejdzie, też do ciebie wchło-
nąć.
Spraw, by promyków złotych nigdy nie zabrakło,
A powietrze samą miłością pachniało,
Dobrocią, skromnością, braterstwem zawiało,
By świat już nie zaznał nigdy więcej wojny,
Wszędzie tam, gdzie żyć ma, żył tylko lud wolny.

Krzywda
Jedna z boleści, jak czuję,
To krzywda ci wyrządzona,
Bo ona najpierw twą duszę,
A potem i ciało pokona.
Choć powiesz słowo – przebaczysz –
Rana się nie zagoiła,
Czujesz ją wszędzie, gdzie kroczysz,
Z tobą się na zawsze zżyła.
Wyrządzasz krzywdę? – błaganie –
Namyśl się, póki czas jeszcze,
Bo ona w bliźnim zostanie
Mimo twych przeprosin wiecznie.

Charakter 
Z cechą charakteru już się człowiek rodzi,
Z biegiem lat poznaje, co się sprawić godzi.
Gdy w dojrzałym wieku, znając swe przywary,
Nie zdąża naprawić swoich błędów starych,
Szkodę sam dla siebie pozostawia w spadku,
Dla swojej opinii – napis na nagrobku.

Uśmiech na co dzień
Rytm dzisiejszego życia nas skłania
Zamyślić się, czy starczy nam kroku,
By nasz uśmiech na co dzień od rana
Przetrwał na ustach naszych do zmroku.
Trudny jest często dzień do przeżycia
Dla wszystkich, z którymi żyć nam trzeba,
Lecz uśmiech nasz dla drugiego życia
Troski te może zmniejszyć, jak trzeba.
Wszystko ułamek sekundy sprawi,
Boć tyle uśmiech kosztuje,
A może bliźni przez nas spotkany
Lepiej się przez to poczuje.

[...] Waleria Chwajol urodziła się 5 czerwca 

1917 roku w Lutyni Górnej. Była wielką mi-

łośniczką słowa ojczystego, toteż bez książki 

nie mogła się obyć, a Jej uwielbienie dla mowy 

przodków uwidaczniało się także w tym, że 

chwytała za pióro, by potomnym przekazać 

swoje przeżycia i refl eksje w mowie wiązanej. 

Czyniła tak wtedy, gdy dom był pusty, gdy 

wszyscy byli w pracy, gdy absolutny spokój wy-

zwalał to, co dawno minęło a co było urzekają-

co piękne. [...]

Odeszła od nas 30 sierpnia 1992 roku.

Bogusław Chwajol

KULTURA

8283



sobota   |   20 maja 2017 11

CO W TEATRZE
SCENA POLSKA – CZ. CIE-
SZYN: Plotka (20, godz. 17.30);

SCENA BAJKA – CZ. CIESZYN: 

O líném Honzovi (22, godz. 10.00);

SCENA CZESKA – CZ. CIE-
SZYN: Čaj u pana senátora (21, 

godz. 17.30).

CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: 

Dudi: Cała naprzód (20-22, godz. 

16.00); Upadek (20, 21, godz. 

17.30); Obcy: Przymierze (20-22, 

godz. 19.00); John Wick 2 (20, 21, 

godz. 20.00); KARWINA – Cen-
trum: Dudi: Cała naprzód (20, 21, 

godz. 15.00); Strażnicy Galaktyki 

2 (20, godz. 17.15); Obcy: Przy-

mierze (20, godz. 20.00; 21, godz. 

19.30); Špunti na vodě (21, 22, 

godz. 17.30); Król Artur: Legenda 

miecza (22, godz. 19.30); TRZY-
NIEC – Kosmos: Na fali 2 (20, 21, 

godz. 15.00); Bajki z gór (20, godz. 

10.00); Szybcy i wściekli 8 (20, 21, 

godz. 17.30); Obcy: Przymierze (20, 

21, godz. 20.00); Špína (22, godz. 

17.30); Trespass Against Us (22, 

godz. 20.00); BYSTRZYCA: Po-

hádky pro Emu (20, godz. 19.00); 
CZ. CIESZYN – Central: Dudi: 

Cała naprzód (20, 21, godz. 15.30); 

Lady Macbeth (20, godz. 17.30); 

Oby: Przymierze (20, 21, godz. 

20.00); CIESZYN – Piast: Dudi: 

Cała naprzód (20-22, godz. 15.30); 

Strażnicy Galaktyki 2 (20-22, godz. 

17.15, 19.45).

CO NA ANTENIE
POLSKIE WIADOMOŚCI: 

ČT1 SM, niedziela, wiadomości 

regionalne od godz. 6.00; powtórka 

na antenie ČT2, niedziela od godz. 

19.20.

POLSKIE AUDYCJE: po-pt: 

godz. 19.05 Ostrawa 107,3 MHz i 

Trzyniec 105,3 MHz.

OFERTY
PRZEPROWADZKI + eki-

pa oraz usługi transportowe. Tel. 

+48 601 478 108. GL-147

MALOWANIE DACHÓW (bla-

cha) izolacyjne, wodoszczelne la-

kiery płaskich dachów, malowanie 

płotów. Balicki 732 383 700.
 GL-231

PRZECIEKA CI DACH, ka-

pie Ci do domu – zadzwoń: 

+48 609 852 057. Uszczelniamy 

wszystkie rodzaje dachów. GL-885

WYSTAWY
JABŁONKÓW, budynek JACKI, 
Rynek Mariacki 1: do 31. 5. wy-

stawa fotografi i Józsefa Homoga i 

Ilony Th ót Homoga.

KARWINA, MIEJSKI DOM 
KULTURY, SALA MÁNESA: do 

28. 6. wystawa Veroniki Zvonečko-

vej pt. „Nie tylko dla dzieci”. Czyn-

na: po, śr, pt w godz. 9.00-15.00; wt, 

czt w godz. 9.00-19.00.

MUZEUM HUTY TRZYNIEC-
KIEJ i MIASTA TRZYNIEC, 
Frydecka 387, Trzyniec: do 25. 6. 

wystawa pt. „Edukacja i szkolnictwo 

w Hucie Trzynieckiej 1907-2017”. 

Czynna: wt-pt: godz. 9.00-17.00, 

nie: godz. 13.00-17.00.

 do 25. 6. wystawa Ivany Dursti-

novej pt. „Każdy ma swego anioła”. 

Czynna: wt-pt: w godz. 9.00-17.00, 

nie: godz. 13.00-17.00. 

 Mała Sala Wystaw: do 25. 6. wy-

stawa pt. „Jako vejce vejci”. Czynna: 

wt-pt godz. 9.00-17.00, nie: godz. 

13.00-17.00.

INFORMATOR

W głębokim żalu zawiadamiamy wszystkich krewnych i znajomych, że 

dnia 19. 5. 2017 zmarł w wieku niespełna 88 lat nasz Kochany Mąż, Oj-

ciec, Dziadek i Pradziadek

śp. WŁADYSŁAW BUDA
zamieszkały przez długie lata w Koszarzyskach, ostatnio w Bystrzycy

Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbędzie się we wtorek 23. 5. 2017 o godz. 

14.00 w kościele parafi alnym w Jabłonkowie. W smutku pogrążona rodzi-

na. GL-293

Tak na świecie już się zdarza,
przecież czas jak woda płynie,
żyj nie licząc wcale lat,
wciąż z rozkoszą patrz na świat.
Niech Ci zdrówko dopisuje,
z lekarstw kpij i rozkosznie zawsze śnij.

W dzień zacnych urodzin 

TADEUSZA CZUDKA
z Bukowca

błogosławieństwa Bożego życzą Marta i ciocia Michalik. GL-287

Dużo czasu wolnego, samych przyjemności,
jak najmniej kłopotów i wiele radości!
Nic do naprawiania, dźwigania, trzepania,
tylko miękki fotel i coś do chrupania.

Dnia 19 maja 2017 obchodził piękny jubileusz 60. urodzin nasz Kochany 

Dziadek

HENRYK TRZASKALIK
z Karwiny-Starego Miasta

Z tej okazji wiązankę najserdeczniejszych życzeń zdrowia, szczęścia oraz 

wszelkiej pomyślności w dalszym życiu wraz z całusami przesyłają wnuczęta 

Terezka, Nela, Tadzio i Szymonek. RK-058

Skromna w swoim życiu, cicha w swoim bólu, 
kochająca i kochana.

Dnia 21. 5. obchodziłaby swoje 84. urodziny nasza Uko-

chana

śp. MARIA GRZEBIEŃ
z Lutyni Dolnej

22. 5. minie 5. bolesna rocznica Jej zgonu. Za życie, jakie 

było, za miłość, za wszystko dziękujemy. Mąż Albert, cór-

ka Maria i syn Marian z rodzinami. GL-267

W tym roku obchodziłaby 90. rocznicę 

urodzin

śp. MARTA JUNGA 

z domu Firut. Ponadto mija 20. roczni-

ca śmierci Jej Męża

śp. MUDr. MARYANA JUNGI

Wszystkich, którzy Ich znali, proszą 

o chwilę wspomnień dzieci z rodzinami.
 RK-055

Czas płynie, my pamiętamy...

Dnia 24 maja minie 10. rocznica, kiedy na zawsze opuścił 

nas

śp. ERICH GOMÓŁKA

Z szacunkiem i miłością wspomina najbliższa rodzina.
 RK-060

Kto kochał – nie zapomni,
kto znał – niechaj wspomni.

Dnia 19. 5. 2017 minęła pierwsza, bolesna rocznica 

śmierci naszej Nieodżałowanej i Kochanej

śp. ANNY KRZYWOŃ 
długoletniej nauczycielki z Czeskiego Cieszyna

O chwilę wspomnień, zadumy i modlitwy proszą syn i 

córki z rodzinami.   GL-291

24 maja minie 17. rocznica, kiedy nas na 

zawsze opuściła nasza Najdroższa Mamu-

sia i Babcia 

śp. HELENA KUBECZKOWA  
z domu Kantor

zaś dnia 3 maja  minęła 11. rocznica śmier-

ci naszego Kochanego Tatusia, Dziadka 

i Pradziadka

śp. EMILA KUBECZKI   
z Orłowej-Poręby (dawniej z Karwiny-Kopalnie)

Z miłością i szacunkiem wspominają najbliżsi. GL-281

Jutro, 21. 5. 2017, obchodziłby swoje 80. urodziny nasz 

Najdroższy Mąż, Ojciec i Dziadek

śp. mgr JAN MUSIOŁ
z Trzyńca-Łyżbic

Z miłością i szacunkiem wspominają żona i córka

z rodziną. GL-278

Dnia 24 maja 2017 minie 1. rocznica śmierci naszego Ko-

chanego 

HENRYKA KOTAJNEGO 
z Trzyńca-Tarasu

Z miłością wspominają żona Gabriela oraz córki Adela 

i Henryka z rodzinami.
 GL-285

Nie umiera ten, 
kto żyje w pamięci i sercach bliskich.

W tych dniach mija 19. rocznica śmierci 

naszego Drogiego

śp. JÓZEFA KRÓLICZKA
z Czeskiego Cieszyna

zaś 26. 10. 2017 minie 16. rocznica 

śmierci Jego Syna

śp. FRANCISZKA KRÓLICZKA
O chwilę wspomnień i zadumy prosi najbliższa rodzina. GL-290

NEKROLOGI

ŻYCZENIA

WSPOMNIENIA
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DECYDUJ – NEGOCJUJ – ZAMAWIAJ

Filia: Cisownica, ul. Ustrońska 156
5 km od przejścia granicznego

w Górnej Lesznej

Siedziba firmy:
Hażlach, ul. Cieszyńska 20B
3 km od Cieszyna
Tel. +48 606 452 479,  +48 338 567 377
E-mail: kamieniarstwo.wrzos@vp.pl
www.kamenictvi-wrzos.cz

Kamieniarstwo WRZOS
Producent z Polski 

– gwarancja najniższych cen

G
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Przyjeżdżamy także do klienta

Tel. 736 702 526

G
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Biuro księgowo-podatkowe 
H&P Account Tax Consulting a.s. 

poszukuje kandydatki/ta na stanowisko 

KSIĘGOWA/WY do biura w Czeskim Cieszynie

Wymagania:
• wykształcenie średnie na kierunku ekonomicznym 
• doświadczenie na stanowisku księgowego
• znajomość języka polskiego
• samodzielność, przezorność

Oferujemy:
• możliwość pracy w trybie home offi  ce
• rozwój zawodowy
• wynagrodzenie w zależności od doświadczenia

Zakres obowiązków:
• prowadzenie kompletnej księgowości osób prawnych, 

samozatrudnionych
Rozpoczęcie: od zaraz

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie życiorysu 
na adres: info@hpaccount.cz; tel. 730 592 045.
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Puchar traÞ ł do Jabłonkowa
Dzisiejsze zawody po latach niepogody przebiegną w promieniach słońca. Mam jednak nadzieję, że będzie tutaj gorąco również od 

wrażeń i sportowych emocji – mówiła Anna Jeż, dyrektorka Polskiej Szkoły Podstawowej im. Gustawa Przeczka w Trzyńcu, witając 

uczestników XXII „Poprzeczki majowej”, czyli mistrzostw polskich szkół podstawowych w Republice Czeskiej w skoku wzwyż. 

Puchar przechodni dla najlepszej szkoły trafi ł w tym roku do Jabłonkowa. 

W piątek w Trzyńcu zmierzyło się 

89 zawodników. W trakcie ceremo-

nii otwarcia wszyscy obejrzeli krótki 

program artystyczny przygotowany 

przez Zespół Folklorystyczny „Małe 

Oldrzychowice”. Obok reprezentan-

tów szkoły-gospodarza zjawiły się 

pod Jaworowym ekipy z Jabłonkowa, 

Bystrzycy, Wędryni, Czeskiego Cie-

szyna, Gnojnika, Karwiny i Suchej 

Górnej. W zawodach wystartowała 

też drużyna z czeskiej podstawówki 

z Trzyńca. 

Większość drużyn występ w 

Trzyńcu potraktowała rekreacyjnie. 

– Żadnych celów sportowych nie po-

stawiliśmy naszym reprezentantom. 

Chcemy jednak, by poczuli atmosfe-

rę ofi cjalnych zawodów, a przy oka-

zji zobaczymy, co pokażą – mówił 

Dawid Bielesz, nauczyciel z Polskiej 

Szkoły Podstawowej w Wędryni, 

która wystawiła swych reprezentan-

tów we wszystkich kategoriach wie-

kowych. 

– W zeszłym roku nasi chłop-

cy skakali 150 centymetrów, mamy 

więc cichą nadzieję, że dziś które-

muś z nich uda się powtórzyć ten 

wynik. Natomiast w zasięgu naszych 

dziewczyn jest wynik 1,35 metra. W 

trakcie „Majowej poprzeczki” przede 

wszystkim chcemy się jednak dobrze 

bawić, a także potrenować przed 

mistrzostwami lekkoatletycznymi, 

które również będą rozgrywane na 

otwartym stadionie – dodał. 

Lucyna Olšar ze szkoły w Trzyń-

cu zapewniała z kolei, że gospodarze 

nie trenowali specjalnie z myślą o 

piątkowym konkursie. – Myślę, że 

szanse są dzisiaj wyrównane, a umie-

jętności skoczków porównywalne. 

Sądzę też, że sztuczna nawierzchnia 

naszego boiska sprzyja zawodnikom 

– mówiła.

Z kolei prowadzący imprezę, a 

jednocześnie sędzia zawodów, Ro-

man Grycz zapewniał, że piątkowe 

przedpołudnie będzie przepełnione 

sportem, słońcem i uśmiechem. – 

Pamiętam, że starsi chłopcy skakali u 

nas kilka lat temu 175 cm i 180 cm. 

W 2014 roku padł natomiast rekord. 

Adam Kozak z Czeskiego Cieszy-

na pokonał wówczas poprzeczkę na 

wysokości 185 cm. Dzisiaj wpraw-

dzie jest gorąco, a to nie sprzyja bi-

ciu rekordów, ale chłopcy wyglądają 

dobrze i sądzę, że wysokość 160 czy 

150 cm jest w ich zasięgu – mówił 

Grycz.

Prognozy Grycza sprawdziły się 

ponieważ w starszej grupie wiekowej 

zwycięstwo dał wynik 165 cm. Oto 

wyniki:

• Kategoria dziewczęta kl. VI-VII: 

1. Tereza Sikora, Jabłonków (135 

cm), 2. Magdalena Michałek, Kar-

wina (130 cm), 3. Jana Kaleta, By-

strzyca (130 cm).

• Kategoria dziewczęta kl. VIII-IX: 

1. Anna Sikora, Jabłonków (140 

cm), 2. Natalia Kux, Sucha Górna 

(135 cm), 3. Tereza Nieslanik, Ja-

błonków (135 cm).

• Kategoria: chłopcy kl. VI-VII: 

1. Radek Machač, Bystrzyca (145 

cm), 2. Andrian Ondraszek, Wę-

drynia (140 cm), 3. Marek Chodu-

ra, Trzyniec 1 (140 cm).

• Kategoria: chłopcy kl. VIII-IX: 

1. Daniel Podbioł, Sucha Górna 

(165 cm), 2. Jakub Zawada, Czeski 

Cieszyn (160 cm), 3. Mariusz Za-

wadzki, Wędrynia (160 cm).

Punktacja szkół:

1. Jabłonków, 2. Czeski Cieszyn, 

3. Trzyniec 1.  (wik)
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Po kilku latach niepogody majowe zawody ponownie odbyły się na otwartym stadionie.

W grupie chłopców rywalizacja była wyrównana.

ZBLIŻAJĄ SIĘ IGRZYSKA
W najbliższy piątek 26 maja na Miej-

skim Stadionie w Trzyńcu odbędą się 

35. Igrzyska Lekkoatletyczne Polskich 

Szkół Podstawowych na Zaolziu. 

Tegorocznym organizatorem im-

prezy jest Polska Szkoła Podstawowa 

w Suchej Górnej. Na stadionie przy 

ul. Leśnej o medale powalczą wszyst-

kie polskie placówki. Dzieci staną w 

szranki w tradycyjnych konkuren-

cjach lekkoatletycznych. Nie zabrak-

nie popularnego skoku wzwyż, który 

wczoraj niektóre nasze szkoły potre-

nowały w ramach Majowej Poprzecz-

ki w Trzyńcu (patrz osobny artykuł), 

w programie igrzysk znajdą się też 

sprinty, biegi czy skok w dal.  (jb)

NIE ŻYJE 
EDUARD MACHACZEK 

Smutna wiadomość dotarła do nas z 

Trzyńca. W wieku 88 lat zmarł Edu-

ard Machaczek, długoletni kronikarz 

trzynieckiego hokeja, piłki nożnej, 

niestrudzony propagator sportu na 

Podbeskidziu. 

Eduard Machaczek największe 

piętno odcisnął w hokejowym klubie 

HC Stalownicy Trzyniec, w którym 

od wielu lat pełnił rolę kronikarza. 

Współpracował też z trzynieckim 

klubem piłkarskim, a także regional-

nymi dziennikami – w tym z redak-

cją „Głosu Ludu”. Wszyscy, którzy 

go znali, potwierdzają jednogłośnie 

– Eda był człowiekiem pełnym opty-

mizmu, zawsze przyjacielsko nasta-

wionym do życia.   

 (jb)

PIŁKA NOŻNA – FNL: Trzyniec – 

Prościejów, Sigma Ołomuniec – Banik 

Ostrawa (jutro, 16.00). DYWIZJA: 

L. Piotrowice – Pusta Polom, Ry-

marzów – Hawierzów (dziś, 16.30). 

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZ-

TWA: Dziećmorowice – Polanka, 

Slavia Orłowa – Koberzyce (dziś, 

17.00), Bruntal – Wędrynia, Bogu-

min – Cz. Cieszyn (jutro, 17.00). IA 

KLASA – gr. B: St. Miasto – Daty-

nie Dolne, Stonawa – Veřovice (dziś, 

17.00), Olbrachcice – Sedliszcze, 

Bystrzyca – Dobratice (jutro, 17.00). 

IB KLASA – gr. C: Luczina – Rze-

piszcze, Gnojnik – Lutynia Dolna, 

Toszonowice – Inter Piotrowice (dziś, 

17.00), Nydek – Pietwałd, L.  Piotro-

wice B – Wierzniowice, Śmiłowice – 

Jabłonków, Raszkowice – Sucha Gór-

na (jutro, 17.00). MISTRZOSTWA 

POWIATU KARWIŃSKIEGO: 

Dąbrowa – Żuków Górny, Sn Hawie-

rzów – G. Hawierzów, B. Rychwałd – 

V. Bogumin, Łąki – Sn Zabłocie (dziś, 

17.00), G. Błędowice – Cierlicko, F. 

Orłowa – Sj Pietwałd (jutro, 17.00). 

MISTRZOSTWA POWIATU 

FRYDEK-MISTEK: Palkowice – 

Oldrzychowice, Nawsie – Starzicz, 

Hukwaldy – Mosty, Baszka – Gródek 

(dziś, 17.00), Bukowiec – Chlebowice, 

Metylowice – Piosek (jutro, 17.00).  

 (jb)

11 CZERWCA MEMORIAŁ 
KAROLA JUNGI

Trwa sezon na dobrą piłkę. W ten 

klimat idealnie wpisują się też Orły 

Zaolzia. Drużyna zaolziańskich old-

bojów na 11 czerwca przyszykowała 

8. edycję Memoriału Karola Jungi, 

zasłużonego działacza narodowego 

na Śląsku Cieszyńskim. 

W tym roku Orły i ich zaproszeni 

goście spotykają się ponownie na bo-

isku w Stonawie. W turnieju oprócz 

podopiecznych Jana Zolicha zagra-

ją Bielskie Orły, Beskid Skoczów i 

Szombierki Bytom.  

 (jb) 
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Spółka

SALTAGRO a.s.
poszukuje kandydata 

na stanowisko

ADMINISTRACYJNO-LOGISTYCZNE 
do swej siedziby w Czeskim Cieszynie

Wymagania:
• Wykształcenie średnie/wyższe
• Dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
• Praca na PC (Word, Excel)
• Talent organizacyjny
• Praca na pełen etat

Proponujemy:
• Pracę referenta w handlu międzynarodowym (planowanie dostaw, 

optymalizacja transportów, fakturowanie )
• Atrakcyjne wynagrodzenie
• Bonusy pracownicze
• Przyjazne nieformalne środowisko pracy

CV prosimy przesłac na adres: info@saltagro.cz

CZYTAJ NAS CODZIENNIE!  

www.glosludu.cz
Aktualizowany serwis o Polakach na Zaolziu
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