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Vážení čtenáři,
až budete číst tyto řádky, budeme stát na prahu nového kalendářního roku.
Bude těsně po Silvestru a lidé si budou dávat předsevzetí do nového roku. Rád
bych vás upozornil, že o víkendu 7. a 8. 5. potvrdil příjezd do Jablunkova
známý kněz - psychiatr Max Kašparů, kterého mnozí znají z televizní
obrazovky.
To, co v následující úvaze budete číst, je jeho
rozdělení katolíků do sedmi kategorií. Je v něm
nejen vtipně podán přehled lidí, kteří vstupují do
našich kostelů, ale bohužel ukazuje realitu,
kterou si často nechceme připustit. Je dobré
vědět, čí jsem, je dobré vědět, kam patřím. Tady je
jeho test vlastního zařazení.
1. skupina – C H O D I Č I
Pomě rně poč etná kategorie. Patř ı́ sem lidé , kteř ı́ chodı́ na
mš e svaté skoro pravidelně , ale zá sadně nepř ijım
́ ajı́ svá tosti,
nikdy se aktivně neú č astnı́ bohosluž eb a neú č astnı́ se tvorby
farnı́ho společ enstvı́. Dá le se poznajı́ podle toho, ž e po
skonč enı́ mš e svaté ihned a rá zný m krokem vyrazı́ k
domovu. Bohosluž bu majı́ za sebou a vš e ostatnı́ je vě cı́
fará ř e, nemajı́ co ř eš it.
2. skupina – P L N I Č I
Sem patř ı́ lidé , kteř ı́ si jedenkrá t za rok plnı́ svoji
ná bož enskou povinnost (jak krá sný vý raz) tı́m, ž e se
„vyzpovıd
́ ajı́ u ř ádně ustanovené ho kně ze“ a př ijmou svaté
př ijım
́ á nı.́ Také jednou. Splnili povinnost a zase majı́ na rok
vystará no.
3. skupina – J E D N O R O Č Á C I
To je onen, asi kaž dé mu dobř e zná mý dav, který se
shromá ž dı́ o pů lnoč nı́ mš i svaté mezi dveř mi kostela a
vzbuzuje tım
́ dojem, ž e už je plno. Hodně lidı́ musı́ zů stat
př ed kostelem, aby po odchodu „jednoroč áků “ zjistili, ž e by
se do kostela v pohodě veš li. Po vzoru ostatnı́ c h se
„jednoroč áci“ buď o ná bož enská gesta snaž ı́ nebo ne, podle
toho, jaká je v kostele tma. Po celý rok vá s budou
př esvě dč ovat, ž e oni jsou (!) vě řıćı,́ protož e vı,́ kde je kostel a
na pož ádá nı́ jsou ochotni vá m zazpıv́at Narodil se Kristus
Pá n.
4. skupina – K O L E Č K Á Ř I
Ti majı́ kontakt s cıŕkvı́ jen dvakrá t za ž ivot a jedenkrá t po
smrti. Jejich „zbož nost“ je na koleč ká ch. V koč árku na kř est, v
BMW na svatbu a v pohř ebnım
́ voze ke hrobu. Ti se také
vydá vajı́ za veliké katolık
́ y. „Protož e dě deč ek mě l funus s
fará ř em.“

5. skupina – K Ů R O V C I
To jsou vž dy ti samı́ lidé , kteř ı́ se kaž dou nedě li shromá ž dı́
na ků ru u varhan. Vů bec ne za ú č elem zpě vu. Shora
pozorujı́ hlavy dole sedıćıćh a pokud je ká zá nı́ př ıĺiš nudné ,
krá tı́ si dlouhou chvıĺi tım
́ , ž e tipujı:́ „Komu ten klobouk
patř ı?́“ Z ptač ı́ perspektivy je vš e jiné a zá bavně jš ı.́
6. skupina – O B Č A S N Í C I
V kostele se objevı́ a sami dobř e nevı́ proč a za jaký m
ú č elem se tu neč ekaně nachá zı́. Mož ná se do kostelnı́
př e dsı́ n ě schová vajı́ př e d neč e kaný m deš tě m. A ten
př ichá zı́ obč as.
7. skupina – B L A H O S L A V E N Ý L I D V Ě Ř Í C Í.....
Tato kategorie je paradoxně nejmenš ı.́ Patř ı́ do nı́ lidé , kteř ı́
nejen s cıŕkvı́ aktivně ž ijı,́ budujı́ ji, pracujı́ a obě tujı́ se pro
ni, ale spolu s nı́ také trpı.́
Stá t př ed novou etapou své ho ž ivota s vě domım
́ , ž e zač al
nový rok, neznamená jen už ıt́ si pohodlı,́ zů stat neč inný a
prolenoš it č as. Ale naopak. Odpoč inout si, nač erpat sıĺy, aby
s radostı́ č lově k uskuteč ňoval ně co nové ho. Ně co, na co
č eká spoustu lidı.́ A to je naš e lá ska. A to bych vá m vš em př ál
do nové ho roku. Nic vıć, nic mın
́ ̌.
P. Alfred Volný, farář
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ˇ
KALENDÁR

Jablunkovské centrum kultury a informacı́ př ipravilo pro vš echny ná vš tě vnık
́ y krá sný
ná stě nný kalendá ř na rok 2022. Od poloviny ledna 2022 bude zdarma k dispozici
.........v JACKi. Dě kujeme za poskytnutı́ fotogra iı́ Slezské mu zemské mu muzeu v Opavě a
Muzeu Beskyd Frý dek-Mıśtek.
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LEON JEŽOWICZ
ˇ
„Hudba a rytmus nacházejí cestu k nejskrytejším
místum duše” (Platón)
Z pana Leona čiší neuvěřitelná pohoda a klid. Je to Jablunkovan
tělem i duší. Ve svých vzpomínkách se rád vrací do dávného
Jablunkova, který mu kdysi připadal malebný a kouzelný. Na
housle začal hrát jako sedmiletý klučina a od té doby je s nimi
neustále. Skromně dodává: „Na houslích mě uchvátil jejich
tón“. Za svůj největší a zároveň nejkrásnější životní úspěch
považuje manželství a práci v Ostravském rozhlasovém
orchestru. Hudbu považuje za tu největší životní radost.
Pane Leone, jste jablunkovský rodák. Čím vším je pro Vás
Jablunkov?
Jablunkov odehrá val a i nadá le odehrá vá v mé m ž ivotě vý znamnou
roli. Mů ž u ř ıćt, ž e je pro mě skoro vš ım
́ .
Jak kdysi vypadal?
V prvnı́ ř ade byl niž šı.́ Hovoř ım
́ př edevš ım
́ o Mlý nské ulici, ulici
mé ho dě tstvı́. Domy ř emeslnı́ků byly př ı́zemnı́. Velké patrové
domy má m spojeny s ná mě stım
́ . V naš ı́ ulici byl nejvyš šım
́ domem
mlý n. Jablunkov byl malebný a kouzelný a mezi domy prosvıt́alo
slunce, stın
́ u bylo podstatně mé ně . Mezi souč asný mi panelá ky je
prů van a také mnoho stın
́ u. Kaž dý dů m mě l zahrá dku… Pamatuji
si, ž e jako chlapci jsme hledali krá sné jablů ň ky, ze který ch jsme
koš tovali jablıć̌ka. Vzali jsme jablka a rychle utık
́ ali. (smıćh) Mě li
jsme vš echno po ruce. Ulice slouž ila zá roveň jako hř iš tě . Už ili jsme
si spoustu legrace a zá bavy, hlavně tehdy, když jsme ně komu
vysklili okno. (smıćh) Obzvlá š ť rá d vzpomın
́ á m na chvıĺe, když
jsem jako dıt́ě pozoroval z okna mé ho domu na Mlý nské ně kdejš ı́
svatby. K tomu musım
́ ř ıćt pá r slov. Kdysi svatby bý valy vě tš inou v
nedě li až odpoledne, po poslednı́ Mš i svaté . Nejvıć jsem ž asl nad
vyzdobený mi konıć̌ky a „kolasami“, který ch bylo kolem kostela na
kaž dé svatbě plno. To byla ná dhera! Nezapomenutelné okamž iky
jsem také zaž il na prvnım
́ stupni zá kladnı́ š koly. V prvnı́ tř ıd
́ ě mě
uč il pan Jiř ı́ Drahoš , tatın
́ ek Josefa a Jiř ıh
́ o Drahoš e. Byl to č lově k,
na které ho rá d vzpomın
́ á m. Mě l pochopenı́ pro mıśtnıh
́ o č lově ka.
Proč o tom mluvım
́ ? Protož e já jako rozený Jablunkovan jsem umě l
jenom „po naszymu“. Pamatuji si, jak jsme se uč ili pıśmeno B, a pan
Drahoš nakreslil na tabuli bramboru, aby se ná m to lé pe
pamatovalo. Jenomž e pro mě to nebyla brambora, ale „ziymniok“.
(smıćh) V mý ch uš ıćh znı́ i po tě ch letech krá sný zvonivý hlas panı́
uč itelky Marie Sargá nkové . Vzpomın
́ á m si na jejı́ diktá ty, ze který ch
j s e m m ě l v ý b o r n é z n á m k y d ı́ k y t o m u j e j ı́ m u v e l m i
srozumitelné mu hlasu. Slyš el jsem kaž dou dé lku, č árku a i teč ku.
Musım
́ ř ıćt, ž e jsem mě l krá sné a velmi akč nı́ dě tstvı.́ Tatın
́ ek byl
stolař a velmi č asto jsme mu ve „stolá rně “ pomá hali a mamince
jsme museli pomá hat s ú klidem, protož e na poř ádek byla pedant.

archiv F. Kasztura

archiv: L. Ježowicz

Nejradě ji jsem mě l služ bu u bıĺenı́ prá dla na kamenci
u Olzy. Prá dlo jsem obč as pokropil a hlavně odhá ně l
husy, které lá kalo k prochá zká m. Maminka mi
př inesla i obě d. Na zá bavu a dobrodruž stvı́ jsme si
vž dycky udě lali č as, tř eba i v zimě , kdy jsme na Olze
bruslili a na Bachraté lyž ovali.
A jak jste na tom nyní? Máte rád dobrodružství i
nadále?
Libuška: Se mnou má samá dobrodruž stvı.́ (smıćh)
Leon: Libuš ka má pravdu. Rodina je opravdu jedno
velké dobrodruž stvı.́ (smıćh) Ož enil jsem se, když mi
bylo 26 let, což na tu dobu jsem byl už „stary pachó ł“
(smıćh) a maminka byla nervó znı,́ jestli se kdy vů bec
ož enım
́ . Ale mě bylo tak dobř e. Nevım
́ , proč mě do
ž eně nı́ tak uhá ně li. (smıćh)
Říkáte, že Váš otec byl stolař a maminka žena v
domácnosti. Po kom jste s bratry zdědil hudební
geny? Pán Bůh rozhodně na Vás nešetřil.
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Maminka rozená Bıĺková z Dolnı́ Lomné mě la krá sný, zvuč ný
hlas. V tichu, které si už nepamatujeme a ani neumı́ m e
př edstavit, ho zaznamenali ně jacı́ lidé z olomoucké opery. Př iš li
ž ádat rodič e maminky, aby ji pustili k divadlu, opeř e. Se zlou se
potá zali, babič ka je prý hnala se slovy: „Krowy paś ć musi, o
statek se starać , dó ma pó mogać a ni być kó medyjantkó m”.
Tatın
́ ek mě l hudbu také rá d, vš echny ná s v nı́ podporoval.
Kdy jste se začal věnovat hudbě?
Když mi bylo sedm let, tak mi otec ozná mil, ž e mě bude kaž dý
č tvrtek v 17.00 hodin zauč ovat na stolař e. Ono totiž tá ta chtě l
př edat ř emeslo mé mu bratru Antonın
́ ovi, ale ten se dal na
hudbu. Dalš ı́ „stolař skou“ nadě jı́ byl bratr Eduard, který byl
mimoř ádně zruč ný a byl velmi schopný stolar,̌ ale zase mu
„nevoně lo“ papıŕová nı.́ No tak si tá ta myslel, ž e do tř etice mu to
vyjde. Jenomž e… jednou mě l Eduard opravit polá maný
kontrabas. Byl nejen stolar,̌ ale i muzikant, nemě l moc č asu, tak
ho pouze slepil, naladil a odlož il ně kam do obý vá ku. Já , jako malý
chlapec, který rá d š mejdil po domě , jsem ten kontrabas naš el a
zač al jsem si na ně m hrá t na struná ch pod kobylkou pıśnič ku
Jede, jede poštovský panáček. A co se stalo? Ta moje hra se dostala
k uš ım
́ bratra Antonın
́ a, který byl v té době již po konzervatoř i.
Postavil se nade mnou, velmi se udivil, co to dě lá m, pak se otoč il a
za pá r tý dnů mi daroval housle, které mi sá m koupil.
To jenom tak?

archiv: L. Ježowicz

Zř ejmě vycıt́il, ž e mohu mıt́ k houslım
́ kladný vztah a rozhodl se,
ž e to tak nenechá a za pá r tý dnů mi př inesl housle. Dř ıv́e jsem
hrá l na harmoniku, ale to mě až tak neoslovilo. Zato housle mě
chytly okamž itě .

JEDEN Z NÁS ...
opracovat zá kladnı́ stavebnı́ ká men, na které m
stavıt́e stabilnı́ dů m.
Na svém kontě máte řadu cenných hudebních
zkušeností. Hrál jste v Ostravském rozhlasovém
orchestru, Ostravské ilharmonii (v současné
době nese název Janáčkova ilharmonie) v
Ostravě, Cimbálové muzice Vysoké školy báňské
TECHNIK a také v cimbálovce Ondráš, která
pracovala v rozhlase. Dokážete nám říct, která z
těchto zkušeností je pro Vás obzvláště důležitá?
Ješ tě př i studiu na konzervatoř i jsem nastoupil do
Ostravského rozhlasového orchestru, který mě l za ú kol
n a t á č e t h u d b u p r o k r a j o v é v y s ı́ l á n ı́
Ceskoslovenské ho rozhlasu. A o ně m chci ř ıćt pá r slov.
Denně jsme natá č eli ně kolik minut č isté hudby, č asto i
hudebnı́ podklady pro populá rnı́ zpě vá ky, napr.̌ Marii
Rottrovou, Hanku Zagorovou nebo Pavla Nová ka.
Ostrava byla lıh
́ eň talentů . Bylo tam uniká tnı́ tvů rč ı́
prostř edı.́ Tam mi dirigent Miroslav Dadá k nabıd
́ l
spoluprá ci s Ondrášem a pozdě ji jsem na stejné m
mıśtě potkal i Jana Rokytu a jeho TECHNIK. Kaž dé
ú terý byla noč nı́ frekvence natá č enı́ urč ená folkló ru z
Opavska, Vsetı́nska i Tě š ı́nské ho Slezska. Hranı́ v
orchestru je o spoluprá ci s ostatnı́mi muzikanty.
Nikdo by se tam nemě l ně jak extré mně vyjım
́ at. Byla
to skvě lá prů prava na samé m zač átku mé hudebnı́
karié ry. Potom, když jsem po ú spě š né m slož enı́
konkurzu byl př ijat do Ostravské ilharmonie, mohl
j s e m u p l a t n i t ve š ke ré d ra h o c e n n é l e kc e z
rozhlasové ho orchestru.

Kde tehdy ty housle sehnal?
Koupil je u houslař e Kunč ery ve Frenš tá tě pod Radhoš tě m.
Co následovalo dál?
To už si mě potom na starost vzala maminka. Sla za soukromý m
uč itelem, panem Eissenbergem, který jı́ ř ekl ná sledujıćı́ slova:
„Panı́ Jež owiczová , to jak já uč ım
́ , to je př ım
́ á cesta na kopec. Pak
jsou uč itelé , kteř ı́ vedou ž áky kolem dokola a taky dojdou na ten
kopec, ale pozdě ji“. Maminka se nakonec rozhodla, ž e mě
př ihlá sı́ do stá tnı́ hudebnı́ š koly, kde uč il mů j bratr Antonın
́ .
Zač al jsem chodit k panı́ uč itelce Marii Rucké . Naš e hudebnı́
š kola tehdy byla poboč kou tř inecké hudebnı́ š koly, tř ıd
́ y byly na
Bě lé . Skola se pozdě ji osamostatnila, př ıb
́ ě h jsem popsal ve
svý ch vzpomın
́ ká ch. Pozdě ji se př ejmenovala na Lidovou š kolu
umě nı́ a po Sametové revoluci pak na Zá kladnı́ umě leckou š kolu.
Co Vás tak na těch houslích zaujalo?
Byl to tó n tě ch houslı,́ který mě ú plně uchvá til a sá m jsem si jej
tvoř il. Tó n bych př irovnal k zá kladnım
́ u stavebnım
́ u kameni.
Když stavıt́e dů m, musıt́e se rozhodnout, jestli má vydrž et tisıć
nebo padesá t let. Tó n, který vzniká pomocı́ smyč ce, mů ž eme
kdykoliv zesıĺit nebo zeslabit, snıź̌it nebo zvý šit, to je jak

archiv: L. Ježowicz
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Vzpomínáte na Jana Rokytu. Kým byl pro Vás ?
Jenom v tom nejlepš ım
́ . Byl to nejen vý borný muzikant, ale i
neskuteč ně př átelský č lově k. Dık
́ y Jankovi jsem poznal Tě šın
́ ské
Slezsko po hudebnı́ strá nce, protož e byl odbornık
́ na karpatskou
kulturu a tvrdil, ž e vš echny naš e skladby majı́ pů vod v oblasti
Karpatské ho oblouku. Rık
́ á se, ž e pıśeň putuje. Takž e „naš e
pıśně “ vandrovaly z jihu, př es Polsko, Slovensko, naš e Beskydy
až po Valaš sko. Proto mů ž eme mıt́ obč as pocit, ž e „naš i lidovku“
slyš ım
́ e např ık
́ lad ně kde v Polsku, akorá t, ž e se liš ı́ lehce jinou
melodii nebo slovy. Dı́ky Jankovi jsem poznal, co to je ž ı́t
společ enský ž ivot a s TECHNIKEM jsem poprvé ochutnal vın
́ o na
Cerné louce ve viná rně Pod Věchýtkem, kam vın
́ o pro Ostravany
dodá vali nejlepš ı́ vinař i z Moravy. (smıćh)
Libuška: Já bych chtě la Leonka trochu doplnit, protož e já si
myslım
́ , ž e se Leon s Jankem ovlivň ovali navzá jem. Janek byl
nesmıŕně vzdě laný č lově k. Leon dık
́ y Jankovi poznal cimbá l,
který si potom „př evzal“ do své ho souboru. Takž e ta jejich
společ ná hudebnı́ praxe je vzá jemně obohatila.

tu př ıśnost vymě nil za chytrost. Vedl jsem ž áka tak, aby
sá m problé m pochopil a myslel si, ž e se to nauč il sá m.
Jen jsem mu chtě l tım
́ způ sobem uká zat, jak má doma
cvič it.

Kdy jste začal pracovat na Základní umělecké škole v
Jablunkově?

Jak jste motivoval žáky, kteří chtěli hrát, ale moc jim
to nešlo?

Do ZUS-ky jsem nastoupil v roce 1968.

Takové ž áky jsem snad ani nemě l. (smıćh) V kaž dé m
ž ákovi jsme odkryl ně jaký ten hudebnı́ talent. (smıćh)

Jak vzpomínáte na kapitolu učitele houslí, zobcové i příčné
létny, trubky a lesního rohu?

A měl jste nějaké děti „lenochy“?

Na zač átku jsme dostal tř i ž áky, byli to: Dalibor Stonawski, Luboš
Vrzal a Jiř ı́ Zogata. Musım
́ ř ıćt, ž e vš ichni tř i byli naprosto skvě lı́
ž áci. Byli pilnı,́ hodně cvič ili a postupem č asu jejich prá ce zač ala
př iná š et ovoce. Vıt́e, u tě ch houslistů pozorujeme postupy teprve
tak po tř ech až pě ti letech. Je to ná roč ný hudebnı́ ná stroj. Housle
jsou jenom pro vytrvalce. (smı́ch) Když Dalibor Stonawski
sklá dal zá vě reč né zkouš ky pro prvnı́ stupeň , zahrá li jsme si
společ ně Bachů v dvojkoncert. Bylo mu tehdy tak č trná ct až
patná ct let. Nikdy na to nezapomenu, protož e podal ná dherný
vý kon. Luboš ek Vrzal byl velmi inteligentnı́ ž ák. Nepamatuji si,
ž e by kdykoliv udě lal ně jaký „š krt“ (nepř ıj́emný tah smyč cem po
struná ch). Byl mıŕný a vě dě l, kdy má zesıĺit a kdy zeslabit. Luboš
hraje ješ tě dodnes ve skupině Vrkož. Jiř ıć̌ek Zogata byl zase velmi
citově založ ený. Je absolvent konzervatoř e v Ostravě . S nım
́ je
spojená taková zajım
́ avá historka. Jeho rodič e chtě li z ně ho
udě lat uč i tele, ale on to tak ú plně necı́ t il. Dostal se na
gymná zium, nafasoval knihy, př iš el domů a ozná mil otci, ž e jde
na konzervatoř a basta. Takž e konzervatoř si vybojoval ú plně
sá m a teď uč ı́ na soukromé hudebnı́ š kole v Mostech u
Jablunkova. Jako potomek slavný ch gajdků (Pavla - dě deč ek a
Vladislava - otec) Zogatů z Hrč avy uč ı́ hř e na gajdy, ale také
klá vesy a vš e, co je pož adová no.
Jaký jste byl učitel?
(Smıćh) Chtě l jsem opravdu nauč it.
Byl jste přísný?
Rık
́ á se to o mě , ale myslım
́ si, ž e to nenı́ ú plně pravda. Chtě l jsem,
aby moji ž áci š li neustá le dopř edu. Ke konci mé ho uč itelstvı́ jsem

archiv: L. Ježowicz

To jsem také nemě l. (smıćh) Nikdy jsem neuzná val
lenost a strach z vystoupenı.́ Snaž il jsem se dě tem
vysvě tlit, ž e tré ma neexistuje, ž e to je jen psychická
zá tě ž a musı́ se ji zbavit.
Tak to nám musíte vysvětlit, protože se říká, že když
má člověk trému, tak má kontakt sám se sebou.
Akorát musí s tou trémou umět pracovat.
Nesouhlasım
́ . Muzikant rovná se obrovská dravost chtıt́
hrá t na pó diu a na ně m rů st.
Podělíte se s námi o nějaké legrační historky, které
jste zažil se svými žáky?
O zá bavu jsem mě l postará no na hodině s Tomá š em
Tomá nkem. S nım
́ bylo vž dy veselo.
Libuška: Když to budou č ıśt ně jaké bý valé Leonovy
ž ákyně , tak si urč itě vzpomenou, ž e Leon ně který m
d ě vč a t ů m v h o d i n ě o s t ř ı́ h a l n e h t y, p ro t o ž e
pochopitelně nemohly hrá t s dlouhý mi nehty. A ti, co
mě li upatlané nebo lepkavé ruce od sladkostı,́ tak je
nejdř ıv́ poslal si je dů kladně umý t.
Leon: Musım
́ se př iznat, ž e s tım
́ stř ıh
́ á nım
́ to nebyl asi
dobrý ná pad, ale nemohl jsem se na to dıv́at. Dnes by mi
tato metoda už neproš la. Pamatuji si, jak ně které
dıv́enky chodily na hodinu, jak na mó dnı́ př ehlıd
́ ku
(smıćh). Danka Kapustková , dnes Mruzková ta byla
„pará dnice“. (smıćh) Ale zpıv́ala ná dherně . Když mi
odeš el Dalibor Stonawski a Jiř ı́ Zogata na konzervator,̌
vytvoř il jsem si velmi silné pouto k Lubomıŕu Vrzalovi.

JACKi ZPRAVODAJ
KULTURA

SPORT

7

Hodinu s nım
́ jsem si nechá val na pá tek a kromě jedné vyuč ovacı́
hodiny jsme hrá li dalš ı́ hodinu duety pro opravdové muzikanty.
Dalš ı́ vý borný ž ák byl Jarek Podž orský, který chodil do hodiny se
svou starš ı́ sestrou Gabrielou. S Jarkem i s Gabč ou byla skvě lá
prá ce! I když se Gabka nevě nuje zpě vu na profesioná lnı́ ú rovnı,́
tak je neuvě řitelná zpě vač ka, která má š iroký rozsah. Doká ž e
zazpıv́at lidovku, muziká l ale i operu. Jarek pracuje v Ná rodnım
́
divadle Moravskoslezské m v Ostravě , jako zá stupce koncertnıh
́ o
mistra prvnıćh houslı.́ Musım
́ ješ tě vzpomenout Ondru Bazgiera,
který je ř editelem Zá kladnı́ umě lecké š koly v Jablunkově . Když
odeš el Jarek Podž orský na konzervator,̌ nemě l jsem primá š e do
Malých Jacků. Rekl jsem si, ž e udě lá m pokus a Ondru postavım
́
na mı́ s to primá š e, i když byl teprve ve tř etı́ m roč n ı́ k u.
Primá š ová nı́ s Ondrou poř ádně zatoč ilo. Najednou zač al hudbu
vnım
́ at jiný m způ sobem a neuvě řitelně ho to chytlo. A také celou
jeho rodinu, která jej po vš ech strá nká ch podporovala. Ondra je
dobrý m př ık
́ ladem toho, ž e hudebnık
́ roste na pó diu. Pamatuji si,
ž e jsem mu dokonce navrhoval, ať zač ne zpıv́at, protož e má
krá sný hlas, ale Ondra se chtě l hranı́ vě novat naplno. Vš ech mý ch
ž áků si vá ž ım
́ stejně a na vš echny rá d vzpomın
́ á m, protož e kaž dý
byl originá l.
Jak se aktuálně daří souboru Malí Jackové?
Popravdě ř e č e no, nevı́ m . Koronavirus velmi zamá val se
zá jmovou č innostı́ a nenı́ mi zná mo, zda v tomto š kolnım
́ roce
krouž ek př i DDM Jablunkov zahá jil č innost.
Největší úspěch Jacků?
Pro mě ta rů zná vıt́ě zstvı́ v soutě žıćh nebo př ehlıd
́ ká ch na
festivalech nebyla nikdy ně jak zvlá š tě dů lež itá . Vě tš ı́ radost jsem
mě l, když jsem vidě l, ž e lidé jsou z naš eho vystoupenı́ nadš enı,́ a
ž e se jim to lıb
́ ı.́ Vž dycky jsem dě tem př ed vystoupenım
́ ř ık
́ al:
„Tak, teď jdi a rozdá vej radost“! Protož e, co je hudba? Pro mě je to
ta nejvě tš ı́ ž ivotnı́ radost.
A Váš největší životní úspěch?
(Smıćh) Manž elstvı́ a prá ce v rozhlase.
Libuška: Manž elstvı́ je sice dř ina, ale krá sná . Velmi si vá ž ım
́ , ž e se
ná m podař ilo s Leonem vybudovat pě kný vztah, který trvá už

JEDEN Z NÁS ...

archiv: L. Ježowicz

padesá t let. Vychovali jsme č tyř i dě ti. A nynı́ má me
obrovskou radost z osmi vnouč at. Zivot je ná dherná
zá lež itost.
Jaký je podle Vás rozdíl mezi muzikantem a
hudebníkem?
Leon: Hudebnık
́ rozdá vá š pič kové umě nı́ a muzikant
č istou radost.
Libuška: Myslım
́ si, ž e hudebnık
́ mů ž e bý t vý borný
muzikant a muzikant mů ž e bý t skvě lý hudebnık
́ . To se
vš echno prolın
́ á .
Leon: Já si ješ tě k tomu dovolım
́ ř ıćt, ž e to také zá lež ı,́ co
se komu lıb
́ ı.́ Ně kdo má rá d lidovou hudbu, ale ně kdo
zase preferuje např ık
́ lad klasiku. Vım
́ , ž e jsou i takovı́
lidé , kteř ı́ majı́ „strach“ poslouchat dokonalou hudbu a
radě ji si zazpıv́ajı́ nebo zatanč ı́ př i harmonice. Na
konzervatoř i ná m de inovali umě nı,́ ž e je to zrcadlový
odraz společ nosti. Jaká je společ nost, takové je umě nı.́
Takž e, ať se rozhodne kaž dý sá m, co považ uje za
jakousi „dokonalost“. I velká „dokonalost“ mů ž e bý t
pro ně koho cizı́ a nezajım
́ avá .
Co vzkážete čtenářům?
Vzpomı́ná te na š evce z pohá dky Pyš ná princezna?
Utık
́ á si zazpıv́at do sousednıh
́ o krá lovstvı.́ Zpıv́ejme si
a hrajme, co má me rá di.
Kdybych mě l tu moc, zař ıd
́ il bych, aby př ed kaž dý m
zasedá nı́m vlá dy, č i parlamentu, si poslanci spolu
zazpıv́ali, naladili se na stejnou notu a pak š li jednat.
Jedná malá věc, kterou máte a je pro Vás nesmírně
důležitá?
V Recku jsem si koupil dvě kulič ky na ř emın
́ ku. Je to
souč ást jejich folklornıh
́ o tance, vš ichni muž i je tam
nosı́ a neustá le si s nimi toč ı́ a cinkajı.́

archiv: L. Ježowicz

Dě kujeme za rozhovor a př ejeme Vá m nekonč ıćı́ radost
ze vš eho, co dě lá te!
D. Cymerys, JACKi
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Víkendový pobyt s názvem
„Mikulášská víkendovka“
S dě tmi jsme si vık
́ endovku moc už ili. Velký m př ekvapenım
́
byla změ na data dne, v pá tek se ná m hodiny posunuly až na 31.
12. tak jsme se s dě tmi př izpů sobili a vyzdobili si slavnostně
sá l na Silvestra a party mohla zač ıt́ tancem podle zná mé ho
„just dance“. Silvestrovský den jsme zakonč ili ohň ostrojem a
př ıp
́ itkem na nový rok.
Sobotnı́ rá no jsme odstartovali ve vá noč nı́ ná ladě , tě šili jsme
se, ž e ná m nastal Stě drý den. Př i zdobenı́ stromeč ku, jsme si s
dě tmi povıd
́ ali o jejich vá noč nıćh tradicıćh, které dodrž ujı́
doma. Poté jsme se pustili do tvorby vá noč nıh
́ o andě lıć̌ka.
Vá noč nı́ ná ladu jsme podpoř ili poslechem a zpě vem
vá noč nıćh koled. Po slavnostnım
́ obě dě jsme se pustili do
peč enı́ a zdobenı́ pernı́čků . Den jsme zakonč ili več ernı́
prochá zkou a vá noč nım
́ kinem, kdy jsme na plá tně shlé dli
pohá dku „Grinch“ u které jsme se velmi nasmá li.
V nedě li rá no na dě ti č ekala odmě na př ım
́ o na stromeč ku,
kaž dé mu z dě tı́ „Jež ıś̌ek“ nadě lil ná ramek s logem DDM. Poté
naš ly dě ti stopu od „Mikulá š e“, pá traly po celé m stř edisku, zda
jim tam nenechal nadı́lku. Nebylo to jednoduché , ale po
dlouhé m hledá nı́ nadıĺku naš li a kaž dý z nich tak obdrž el
mikulá š ský balıć̌ek. Dık
́ y inanč nı́ podpoř e mě sta Jablunkova,
ale také dı́ k y š ikovný m, nadš ený m, hodný m dě tem a
schopný m vedoucım
́ se tento vık
́ endový pobyt velmi vydař il.

ZE ŽIVOTA DDM
Vš echny obrá zky a vý robky byly vystavené v JACKi do
konce roku 2021.Dě kujeme vš em dě tem, které se do
soutě že zapojily, také panım
́ uč itelká m mateř ský ch a
zá kladnıćh š kol, které motivovaly dě ti ke tvoř enı́ – MS
Bocanovice, ZS Pıśek, MS Mosty u Jablunkova, Sance,
Stř ed, MS – Przedszkole Jablunkov, ZS Bukovec.
Jsme rá di, ž e i př es nepř ıźnivou covidovou situaci, jsme
mohli realizovat tuto krá snou vá noč nı́ vý stavu.
Dě kujeme také za spoluprá ci Jablunkovské mu centru
kultury a informacı́ , v jehož prostorá ch byla dı́ l a
vystavena.

Vánoční dílny

Vánoční výtvarná soutěž
V mě sıći listopadu se konala v Domě dě tı́ a mlá dež e Jablunkov
vá noč nı́ vý tvarná soutě ž na té ma VANOCNI BETLEM. Bylo
velmi tě žké hodnotit vý tvarná dıĺa a vybıŕat vıt́ě ze, protož e
kaž dý kus je originá l, do které ho se promıt́á dě tská fantazie a
kreativita obohacena zkuš enostı́ kaž dé ho dı́tě te. Proto si
zaslouž ı́ oceně nı́ vš echny vý robky. Dı́ky inanč nı́ podpoř e
mě sta Jablunkova, jsme mohli vıt́ě zů m ve tř ech kategoriıćh
poř ıd
́ it krá sné ceny, které dě ti využ ijı́ př i dalš ı́ č innosti.

Akce Vá noč nı́ dıĺny je urč ena pro š irokou veř ejnost. I
př es nepř ıźnivou situaci spojenou s Covid 19 se akce s
velkou ú č astı́ konala na radnici mě sta Jablunkov. Po
dohodě s vedenım
́ mě sta Jablunkova budeme i nadá le
Vá noč n ı́ dı́ l ny poř á dat na jablunkovské radnici.
Veř ejnost si rychle zvykla na velké , krá sné prostory a
ná vš tě vnost je rok od roku vě tš ı́. Ná vš tě vnı́ci zde
najdou ř emeslnık
́ y, kteř ı́ nejen tvoř ı́ s dě tmi, ale i
vystavujı́ a prodá vajı́ své vý robky. Také DDM si vytvá ř ı́
kaž dý m rokem ně jaká tvoř ivá mıśteč ka. Dě ti si na nich
vyrobı́ vý robky za niž šı́ ceny, protož e jsou dık
́ y mě stu
inanč n ě podporová na. Prostor na radnici ná m
umož ňuje mıt́ vš echny tvoř ivé dıĺnič ky na jednom
mıśtě . Tvoř ivost doplň ujeme o malou cukrá rnu, kde si
rodič e s dě tmi mohou posedě t př i dobré ká vě , č aji a
domá cım
́ zá kusku.
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KNIHOVNA

PERLICKY Z KNIHOVNY ZA ROK 2021
POČET REGISTROVANÝCH ČTENÁŘŮ 566
Z TOHO ŽENY ČTOU VÍCE, JE JICH 443 A MUŽI MÉNĚ 123
NEJMLADŠÍ ČTENÁŘKOU JE TŘÍLETÁ TEREZKA A NEJSTARŠÍMU
ČTENÁŘI JE ÚCTYHODNÝCH 95 LET
CELKEM KNIHOVNU NAVŠTÍVILO 5925 NÁVŠTĚVNÍKŮ, ČTENÁŘI
SI CELKEM VYPŮJČILI 28195 SVAZKŮ KNIH A ČASOPISŮ
NEJČASTĚJI NAVŠTĚVUJÍ ČTENÁŘI NAŠI KNIHOVNU
V PONDĚLKY OD 9 DO 10 HODIN. TAK SE UŽ NA VÁS TĚŠÍME!
PROBĚHLO CELKEM 24 KNIHOVNICKÝCH LEKCÍ PRO OKOLNÍ
ZÁKLADNÍ ŠKOLY, TEDY JABLUNKOV, PÍSEČNÁ, DOLNÍ LOMNÁ,
PÍSEK
USPOŘÁDALI JSME 12 KNIHOVNICKÝCH LEKCÍ PRO NAŠE OKOLNÍ
MATEŘSKÉ ŠKOLY JABLUNKOV, PÍSEK, DOLNÍ LOMNÁ
ÚSPĚŠNÉ JSOU NAŠE VENKOVNÍ LETNÍ AKCE JAKO KNIHOVNA
V PARKU, NÁVŠTĚVNOST - KOLEM 200 ÚČASTNÍKŮ Z ŘAD DĚTÍ
NOVINKA - ON-LINE KNIHOVNICKÉ LEKCE A TVOŘIVÉ DÍLNIČKY

„NEJMILEJŠÍ, NEJPEVNĚJŠÍ PŘÁTELÉ DUŠE - KNIHY.”
EMILY DICKINSON, AMERICKÁ BÁSNÍŘKA 1830-1886

NEJŽÁDANĚJŠÍ DÍLA ROKU 2021
SVĚTOVÁ LITERATURA

ČESKÁ LITERATURA

Camilla Läckberg - Ledová princezna

Patrik Hartl - Okamžiky štěstí

Louise Penny - Vražedný chlad

Alena Jakoubková - Čiň manželu dobře

Angela Marsons - Němý křik

Robert Bryndza - Chladnokrevně
Jojo Moyes - Dívka, již jsi tu zanechal

- peklem se ti odmění

Alena Mornštajnová - Hana
Karin Lednická - Šikmý kostel
Petr Sagitarius - Trujkunt
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EDWARD COKOT
Chrystus jest największą Miłością
Ksiądz Edward Cokot należy do osób, które swoją obecnością wypełniają ludzkie serca
radością. Na ludzi oddziaływuje wręcz jako magnes, który pociąga i zaprasza nie do swojego
świata, ale do poznania i zanurzenia w Bożej rzeczywistości, która dzieje się tu i teraz. O
kapłaństwie, sztuce walki Ju-jitsu i innych życiowych odsłonach rozmawiamy z ojcem
Edwardem Cokotem.
jako hostię. Spiewałem im co umiałem. (ś miech) Taki
był początek mojego powołania.
A kiedy marzenie przerodziło się w powołanie?

Archiwum: E. Cokot

Kiedy koń czyłem szkołę podstawową, musiałem się
zdecydować co dalej… Pytałem się rodzicó w, jaką
szkołę mam wybrać i otrzymałem mądrą odpowiedź :
„Spokojnie się zastanó w, masz jeszcze czas. Przemyś l i
podejmij decyzję. Sam musisz zdecydować .“
Zdecydowałem się na Niż sze Seminarium Duchowne,
czyli takie Liceum ogó lnokształcące w Wadowicach
prowadzonego przez Ojcó w Karmelitó w Bosych. Tam
zdałem maturę i zdecydowałem w swoim wnętrzu, ż e
pó jdę za głosem swego serca.

Komu ojciec zawdzięcza dar wiary?

Gdzie ten „głos“ ojca zaprowadził?

Przede wszystkim Bogu, następnie rodzicom oraz wielu
wspaniałym ludziom, któ rych na „drodze wiary“ Pan Bó g mi
postawił.

Czując w sobie powołanie do kapłań stwa, poszedłem
za tzw.: „strzałem“ i wstąpiłem do Zakonu OO.
Karmelitó w Bosych, rozpoczynając nowicjat w Czernej.
Po okresie nowicjatu, któ ry trwa rok, rozpocząłem
studia ilozo iczne w Poznaniu, a potem teologię w
Krakowie. Swięcenia kapłań skie otrzymałem w
Krakowie 10. 5. 1997 roku. Ojciec prowincjał
(przełoż ony klasztoru) delegował mnie do posługi
kapłań skiej w Monachium.

W jakiej atmosferze ksiądz wyrastał?
W domu było nas pięcioro rodzeń stwa a moja skromna osoba
była najmłodsza. Dzięki rodzicom, któ rzy na ile mogli, starali się
nam stworzyć dobrą, kochającą się, tradycyjną i mającą Boga na
pierwszym miejscu rodzinę.
O czym marzył ojciec jako dziecko?
Ojej, tego było bardzo duż o. Chciałem być lekarzem, potem
kucharzem, potem muzykiem…. Ale mó wiąc kró tko, każ de
dziecko ma prawo do swoich dziecięcych marzeń i też cieszę się,
ż e takie miałem i zrealizowało się tylko to najważ niejsze.
Jakie?
Bycie księdzem. Takie pragnienie miałem od zawsze. Pamiętam,
ż e jako dziecko moim zabawkom odprawiałem swoje
naboż eń stwa para liturgiczne, będąc ubrany w ręczniki jako
ornat, wodę miałem w kieliszku do wina i suchy wafel

Z tego co wiem, to po paru miesiącach działalności
w Monachium, miał ksiądz podjąć decyzję o swojej
następnej misji w Czechach. Dlaczego ksiądz
wybrał Czechy?
Tak wyglądają meandry ż ycia zakonnego. Po ś lubach
wieczystych obowiązuje zakonnika ś lub czystoś ci,
ubó stwa i posłuszeń stwa. Dlatego też nie ja
podejmowałem decyzję, tylko ojciec prowincjał.
„Zaproponował“ mi, aby wesprzeć wspó lnotę braci
karmelitó w w Łomnej. Nie miałem wyboru. Szczerze
mó wiąc, nie chciało mi się tutaj przyjeż dż ać , ale stało
się. Po dziewięciomiesięcznej misji w Monachium
przyjechałem do Sałajki.
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Jakie były początki w Łomnej Górnej?
Od razu zaangaż owałem się w pracę duszpasterską w tutejszej
para ii. Było bardzo trudno, ponieważ nas zakonnikó w było
mało i naprawdę było cięż ko połączyć ż ycie zakonne (charyzmat
karmelitań ski) z posługą duszpasterską. W 2000 roku Kapituła
prowincjalna zdecydowała o opuszczeniu przez nas karmelitó w
klasztoru i mieliś my wesprzeć wspó lnotę na Słowacji.
Ale ksiądz został.
Po konsultacji z mądrymi kapłanami, podjąłem decyzję o
inkardynacji do diecezji ostrawsko-opawskiej. Ojciec Biskup
Franciszek Wacław Lobkowicz przyjął mnie do niej i mogłem
zostać w Łomnej Gó rnej, gdzie od 2005 roku zostałem
proboszczem. Faktem było też to, ż e w diecezji ostrawskoopawskiej brakowało księż y.
Czy Sałajka jest dla ojca drugim domem?
Tak. Po tych prawie dwudziestu czterech latach ż ycia tutaj, czuję
się jak u siebie w domu. Myś lę, ż e już dawno miałem otrzymać
honorowe obywatelstwo Sałajki. (ś miech)
Bycie kapłanem to….
Przede wszystkim naś ladowanie Chrystusa i wiernoś ć
otrzymanemu powołaniu, mając ś wiadomoś ć, ż e jest to moja

Archiwum: E. Cokot

droga do ś więtoś ci. Najpiękniejszy obraz Boga
otrzymuje każ dy z nas w domu, przez przykład
rodzicó w oraz najbliż szych. Potem pomagają, ż e tak
powiem namalować obraz Boga ci, któ rych spotykamy
w ż yciu, to są księż a, nauczyciele, całe otoczenie, w
któ rym człowiek przebywa oraz ró ż ne wydarzenia,
któ re przeż ywamy.
Wieczność równa się…
Zjednoczenie się z Bogiem w Tró jcy Sw. poprzez Miłoś ć.
Wielką pasją ojca jest Ju-jitsu. Co to jest i na czym to
polega?
W wielkim skró cie, Ju-jitsu jest łagodną sztuką walki sztuką samoobrony. Podkreś lam słowo sztuka a nie
sport. Swoje korzenie ma w japoń skiej sztuce wojennej
samurajó w.
Kiedy zaczęła się księdza przygoda z Ju-jitsu?
Wszystko rozpoczęło się w 1993 roku, kiedy
studiowałem ilozo ię w Poznaniu. Tam zacząłem
treningi u Sensei Krzysztofa Staniszewskiego.
Co jest w tym takiego pociągającego?

Archiwum: E. Cokot

Opanowanie, samokontrola, odpowiedzialnoś ć ,
respekt, dyscyplina….
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Jakie największe sukcesy udało się w tej dziedzinie ojcu
zdobyć?
W Ju-jitsu nie zdobywa się sukcesó w. Jak już powiedziałem,
jest to sztuka walki, a więc nie ma zawodó w. Zdaje się tylko
e g z a m i n y t e c h n i c z n e n a w y ż s z y s t o p i e ń . N a j p i e r w
uczniowskie – kyu a potem mistrzowskie - dan. Jeś li moż na
uznać to za „sukces“, to w roku 2019 zdałem ostatni egzamin
techniczny na stopień 5., czyli Dan Nippon Jujitsu. Staram się
ciągle w tej sztuce doskonalić i nieustannie odkrywam coś
nowego. To jest fascynujące. Wraz z moimi uczniami
założ yliś my oraganizację Nippon Jujitsu/ Jūjutsu Czech
Republic Assotiation. Moją osobistą radoś cią jest to, ż e jeden
z moich ucznió w posiada stopień 1. Dana.

JEDEN Z NÁS ...
ż ycia swojego oraz innych. Stąd ju-jitsu w pełni
odpowiada temu, aby być przygotowanym w razie
czego, do samoobrony. Ju-jitsu ma w swojej
duchowoś ci pomieszanie szintoizmu i buddyzmu.
Jednak jako chrześ cijanin i kapłan nie mogę sobie na
taki „miszmasz“ pozwolić . Dlatego wyłączyłem z
treningó w, ale i w ogó le z ż ycia tę stronę ju-jitsu, aby
nie poddać się czasem pod działanie demonó w.
Czyli nie stanowi to żadnego zagrożenia
duchowego?
W mojej organizacji na pewno nie.
Umie ksiądz po japońsku?

A ma ojciec jakieś marzenie, jeśli chodzi o Ju-jitsu?
Tak, ż eby nikt nie musiał korzystać z Ju-jitsu w obronie swego
ż ycia.
Ojciec jest wiceprezydentem Europejskiej Unii Ju-jitsu
(European Ju-jitsu Union). Z czym wiąże się takie
stanowisko?
Chodzi o to, ż e ż aden Sensei nie spada z nieba. Musi mieć swoje
korzenie i powinien ró wnież czerpać z doś wiadczeń innych. Tak
więc European Ju-jitsu Union jest Międzynarodową Organizacją
zrzeszającą mniejsze organizacje, takie jak nasza. Stąd moje
przedstawicielstwo na Republikę Czeską. Mamy wspó lne
seminaria. Egzaminy zdaje się na stopień Dan przed
międzynarodową komisją w Austrii w Wiedniu, gdzie jest głó wna
siedziba EJJU.
Każda sztuki walki czy samoobrony ma swoją ilozo ię. Czy
ilozo ia Ju-jitsu nie pokrywa się z nauczaniem Kościoła
Katolickiego? Przykazanie „Nie będziesz miał Bogów
cudzych przede Mną“ mówi jasno.
W wielkim skró cie. Katechizm Koś cioła Katolickiego w punktach:
2263-2265 mó wi o szacunku do własnego ciała i prawa obrony

(ś miech) Tak. 0,00001 %. Umiem tylko liczyć i znam
parę nazw z terminologii Ju-jitsu.
Służba kapłańska, Ju-jitsu, ale to nie wszystko.
Następne odsłony ojca to piłka nożna, Ochotnicza
Straż Pożarna i teatr amatorski. Co dla ojca
oznacza każda z tych konkretnych odsłon? Co w
nich można odnaleźć?
Przede wszystkim kontakt z moimi brać mi i
siostrami, z któ rymi ż yję w ś wiecie, a któ rych o wiele
lepiej poznam w masie ró ż nych akcji. Przecież nie
mogę patrzeć na człowieka tylko z perspektywy
koś cioła i ambony. A ró wnocześ nie mogę na chwilę
oderwać się od pewnych standardó w i nie ulegam
zaszu ladkowaniu.
Podejrzewam, że ojciec ma bardzo mało wolnego
czasu, ale jeśli nadarzy się chwila „oddechu“, co
najbardziej wtedy ksiądz lubi robić?
Idę z psami na spacer lub skupię się na chwile na
modlitwie.
Jakby wyglądał najpiękniejszy dzień ojca tutaj na
ziemi? Albo może jak już wyglądał?
Tak daleko moja wyobraź nia nie sięga. Ale na pewno
są takie chwile, dla któ rych warto ż yć . Bardzo lubię
taki cytat: „Gdzie nie ma Miłoś ci, połó ż miłoś ć a
znajdziesz miłoś ć“. Tyle. Trzymajmy się Chrystusa,
któ ry jest największą Miłoś cią.
Dziękujemy za wywiad i ż yczymy wytrwałoś ci w
posłudze kapłań skiej, cierpliwoś ci, ale przede
wszystkim poczucia bycia kochanym i kochać .

Archiwum: E. Cokot

D. Cymerys, JACKi
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Přednáška se uskuteční
dne 27.1.2022, v 17.00 hodin
v Jablunkovském centru kultury a informací,
Mariánské náměstí 1
PŘEDNÁŠÍ RADIM DOLÁK
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POGWARKI SPOD ŁOCHODZITEJ

Platońska wizja miłości

P

laton jest autorem dwó ch dialogó w –
„ U c z t y ” i „ F a j d r o s a ”, k t ó r e s ą
najstarszymi traktatami teoretycznymi
poś więconymi problematyce miłoś ci w
kulturze zachodniej. Stanowią one punkt
wyjś cia dla wielu pó ź niejszych autoró w i
ró wnież wspó łcześ nie posługujemy się często nawet nieś wiadomie - obrazami i
pojęciami zaczerpniętymi z dialogó w
platoń skich.
Platoń ska wizja miłoś ci nie ma ż adnych granic,
nie odnosi się wyłącznie do zakochanych w
sobie dwó ch ludzi. Co prawda bierze w miłoś ci
międzyludzkiej swó j początek i tam ma swoje
korzenie, ale rozrasta się wraz z rozwojem
osobowym człowieka do miłoś ci pięknych
czynó w, do ukochania nauk oraz przede
wszystkim do pokochania idei Piękna, Dobra i
Prawdy.

Wizję takiej wieloetapowej i osiągającej kolejne stopnie rozwoju
miłoś ci wymyś lił i wprowadził po raz pierwszy do historii myś li ludzkiej
sam Platon. Dzięki swej głębi i uniwersalnoś ci owa idea jest jednym z
fundamentó w nie tylko Platoń skiej ilozo ii, ale i poprzez nią całej myś li
ludzkiej.
Platon, analizując zjawisko miłoś ci, często posługuje się alegoriami i
obrazami by jakoś przybliż yć i unaocznić to jakż e tajemnicze zjawisko.
Szukając przyczyn powstawania miłoś ci w człowieku, odwołuje się do
metafory poszukiwania przez człowieka drugiej, brakującej połó wki –
gdyż tylko w połączeniu dwó ch uzupełniających się osobowoś ci,
człowiek moż e osiągnąć poczucie spełnienia oraz zaspokojenia
miłosnej tęsknoty i namiętnoś ci.
„A jeśli kiedy człowiek przypadkiem znajdzie swą drugą połowę,
wtedy nagle dziwny na nich czar jakiś pada, dziwnie jedno drugiemu
zaczyna być miłe, bliskie, kochane, tak że nawet na krótki czas nie
chcą się rozdzielać od siebie. I niektórzy życie całe pędzą tak przy
sobie. Miłość jest na imię temu popędowi i dążeniu do uzupełnienia
siebie do całości” .

Szkoła Ateńska Rafaela Santi
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Platon pojęcia miłoś ci nie ogranicza tylko do namiętnoś ci
między ludź mi lecz patrzy na tę kwestię szerzej,
twierdząc, ż e miłoś ć to wszelkiego rodzaju dąż enie do
dobra, piękna i prawdy. Wszelka twó rczoś ć, któ ra jest
pomnaż aniem tych wartoś ci, a nawet pragnienie
nieś miertelnoś ci i ż ycia wiecznego jest zdaniem Platona
wyrazem miłoś ci tkwiącej głęboko w duszy ludzkiej.
Namacalnym owocem tego pragnienia dobra i
nieś miertelnoś ci jest najpierw dąż enie do przekazywania
ż ycia dzieciom i kolejnym pokoleniom, następnie
pragnienie pozostawienia po sobie dobrej pamięci u
potomnych, a nawet zapewnienia sobie „nieś miertelnej
sławy” dzięki dokonaniom artystycznym, naukowym czy
politycznym.
W tym dążeniu do piękna, dobra i prawdy poprzez
miłość wyróżnia Platon trzy podstawowe etapy:
a) Najpierw człowiek zaczyna poszukiwać miłoś ci
zwracając uwagę na piękno ciał ludzkich.
b) W drugim etapie rozwoju osobowoś ci zaczynamy
bardziej cenić piękno mieszkające w duszy człowieka niż
piękno ciał. Zaczynamy dostrzegać też piękno i dobro
zawarte w czynach, prawach i naukach tworzonych przez
ludzi. Dostrzegamy więc ró wnież to bardziej nieuchwytne
na pierwszy rzut oka piękno dokonań człowieka i
ludzkoś ci.
c) W trzecim etapie rozwoju miłoś ci - ci, któ rym osiągnąć
go było dane - docierają do poczucia miłosnego
zespolenia z Pięknem i Dobrem samym w sobie – czymś
lub kimś , kogo moglibyś my nazwać Absolutem czy
Bogiem.

Zakochanie, foto Daniel Franek

„Ten, kto aż dotąd zaszedł w szkole Erosa, kolejne stopnie
piękna prawdziwie oglądając, ten już do końca drogi
miłości dobiega. I nagle mu się cud odsłania: piękno samo
w sobie, ono samo w swojej istocie. Ogląda piękno wieczne,
które nie powstaje i nie ginie, a wszystkie inne przedmioty
piękne uczestniczą w nim jakoś w ten sposób, że podczas
gdy one powstają i giną, ono ani się pełniejszym nie staje,
ani uboższym, ani go żadna w ogóle zmiana nie dotyka”.
Dopiero autentyczne umiłowanie Dobra, Piękna i Prawdy
samych w sobie daje człowiekowi odpowiednie siły do
opanowania prawdziwych cnó t duchowych i osiągnięcia
rzeczywistej dzielnoś ci ż yciowej, będącej przepustką do
realizacji marzeń o nieś miertelnoś ci. Dla Platona miłoś ć jest
więc siłą napędową rozwoju osoby ludzkiej, któ ra właś ciwie
kierowana i rozwijana prowadzi go - poprzez miłoś ć do
drugiego człowieka, umiłowanie pięknych czynó w, sztuk i
n a u k - a ż d o u m i ł o w a n i a w a r t o ś c i w i e c z nyc h i
ponadzmysłowych, któ re otwierają drogę do osiągnięcia
duchowej więzi z Absolutem.
Platón

Z górolskim pozdrowiynim
Andrzej Suszka z Rupiynki łod Fiedora
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ŠKOLNÍ STRÍPKY

ADVENTNÍ KONCERT
Dne 16. 12. 2021 probě hl v kostele Bož ı́ h o Tě la v
Jablunkově adventnı́ koncert.
Vzhledem k aktuá lnım
́ vlá dnım
́ nař ıźenım
́ a hygienický m
opatř e nı́ m se akce uskuteč n ila bez ú č a sti divá ků a
př ı́stupná byla pouze v online verzi. I př es vš echny
restrikce doufá me, ž e se ná m aspoň z č ásti podař ilo př edat
tu kouzelnou př edvá noč nı́ atmosfé ru, která mezi ná mi
bě hem koncertu panovala.
Také bychom chtě li podě kovat vš em zú č astně ný m, kteř ı́ se
podıĺeli na organizaci a prů bě hu celé akce. Velké dě kuji
patř ı́ pedagogů m a ž áků m za energii vlož enou do veš keré
př ı́ p ravy, ale také rodič ů m za podporu ve formě
obč erstvenı,́ které bylo dě tem bě hem celé akce k dispozici.

Rá di bychom tım
́ to vš em za celé vedenı́ ZUS Jablunkov popř áli pohodové Vá noce
plné klidu a mıŕu a ú spě šné vkroč enı́ do nové ho roku 2022!

foto archiv JACKi
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PO NASZYMU

JAK NA NOWY ROK, TAK PO CAŁY ROK

Z

aczó n sie pisać rok 2022. Bezmala sie już tak dłó go
dziwó my do kalyndorzi na tyn poczó ntek a kó niec. Każ do
cywilizacyj miała jakisi to swoje rachowani czasu.
Dlo nikierych prawosławnych zaczó n rok 7530, bo roki
rachujó m podle biblicznego czasu od stworzynio Swiata. Do
dzisiajszych czasó w przetrwały wszelijaki ty czasy. Nikierzi
dokó ń ca padajó m, ż e ż yjymy w czasach ostatecznych. Tacy
ludzie sie tym potym duszó m a tropió m cały ż ywot. Musi to być
fest bolesne sie dziwać oczami pełnymi twardej Apokalipsy.
Niech już sie tam tropi każ dy jako moż e. Prawi sie, ż e jak cosi
starego umiyro, tó ż sie cosi nowego rodzi. Naisto sie hned z kraja
roku dowiymy kiela sie nowego ludzkigo pokololynio urodziło a
kiela nas umrziło. Statystyki każ dym rokym wszelico zrachujó m
a pokoż óm.
Zrodziła sie nowo nadzieja, ż e z nowym rokym bedzie zaś lepi,
jak sie prawi lepi, czi gorzi już było.

Trzeba być optymistó m, bo
„słoneczkó m” sie o kupa lepi dycho.

Z lechuć kó m głowó m idzie wszecko lepi. Nowe
postanowiynia patrzó m od jakż ywa ku prawdziwymu
poczó ntku. Jynymż e sie kupa ludzi z nimi tropi a potym
só m jeszcze bardzi załó mani, bo se wielki jarzmo
prziwió nzali. Trza sie wdycki w prawo a w lewo pó mału
rozgló ndać a kroczać pó mału do przodku. Wdycki jak sie
cosi downi wymarasiło, tó ż sie prawiło: „Co po nogle, to
po dioble.” Z rozwagó m wdycki niejdali dó ndymy i choć
moż ne nie bedymy piyrwszimi w celu.
Zima sie nó m po gró niach a dolinach zadó mowiła,
cieszmy sie z tych pieknych zimowych bajkowych
obrozkó w. Dyć ś wiat je pełyn cudó w. Uznejcie sami jaki je
zafujany las, albo zamarzło rzeka pełno lodó w. Nie bó jmy
sie tej zimy, czi mrozu. Weź my jakó m porzó ndnó m
czopkym, czi szatkym na uszi a przeż ijmy chwile tego
czasu w lesie na gó rach a naisto nó m bedzie lepi, jako by
my mieli u telewizora wysiadować ... Dziecka sie mogó m
nauczić od swojich tató w poznować , jako kiere zwiyrze
chodzi po ś niegu.

W lesie mogymy słyszeć głos serca.
Starczy sie tak jynym lyczić tó m
błogosławió nó m cichoś ció m gaju
pełnego nafujanego biolutkigo
ś niegu.
Byjmy dobrej myś li a w nowym roku niech sie
wszecko darzi a mnoż y!
Janek z Brzega
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PASZPORTY ŻYCIA
Výstava věnovaná polským
diplomatům zachraňujícím Židy
během druhé světové války
Wystawa poświęcona polskim
dyplomatom ratującym Żydów
podczas II wojny światowej
10.01. - 4.02.2022
JACKi JABLUNKOV
Mariánské nám.1
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ˇ
REMESLA
NA TROJMEZÍ

JOANNA HARATYK
Ikony to piękno i tajemnica
Aśka jest pasjonatką sztuki pisania ikon i prawdziwą wielbicielką gór. Artystka z duszą
GÓRALKI. Bije od niej pokój i wielka dobroć. Podobnie jak ikony okryte są pewną
tajemnicą, okryta jest nią również moja pochodząca z Istebnej rozmówczyni. O tym, co
wszystko kryje się w naturze Aśki, rozmawiałyśmy w poniższym wywiadzie.
Asiu, jesteś pasjonatką sztuki pisania ikon. Zacznijmy
od konkretnego wytłumaczenia, czym różni się ikona
od „zwykłego“ obrazu z tematyką sakralną? Nie każdy
obraz o tematyce religijnej można nazwać ikoną…
Masz rację, chociaż samo słowo „ikona“ pochodzi od
greckiego wyrazu eikon, któ ry oznacza wizerunek,
podobiznę lub portret i moż e się odnosić do każ dego
obrazu, a najczęś ciej kojarzy nam się z Koś ciołem
prawosławnym. Nieś cisłoś cią jest jednak myś leć , ż e ikona
to po prostu obraz o tematyce religijnej, wizerunek
dewocyjny umieszczany w koś ciele. W systemie
chrześ cijań skiej kultury ikona zajmuje unikalne miejsce,
niegdy nie była rozpatrywana jedynie jako dzieło sztuki.
Ikona to przede wszystkim tekst zasad wiary, ma pomó c w
zdobyciu prawdy. W tym sensie, zgodnie z opinią o. Pawła
Floreń skiego, ikona jest czymś więcej, albo czymś mniej, niż
dzieło sztuki. Pełni ona funkcję dydaktyczną, niejako
opowiada przez obraz to, o czym czytamy na kartach Pisma
Swiętego. Tutaj już wkraczamy w przestrzeń teologii. To, co
niewidzialne i trudne do zrozumienia, jest przekazywane w
ikonie poprzez zmysł wzroku.
Oznacza to, że podczas pisania ikon należy przestrzegać
jasno określonych reguł?
Ikony są pewnego rodzaju oknem na ś wiat duchowy. Stąd
wypływa ich szczegó lny język, w któ rym każ dy znak
(symbol) oznacza coś więcej niż on sam. Za pomocą systemu
znakó w, poprzez ikonę, przekazuje się informację, tak samo
jak przez napisany tekst, wykorzystując alfabet.
Mówi się o ikonach, że się je pisze, a nie maluje.
Dlaczego?
W pojęciu czysto artystycznym ikony zaliczane są do
malarstwa tablicowego. Uż ywamy do ich wykonania pędzli,
farb na bazie tempery, zachowujemy zasady proporcji,
malujemy. Jednakż e, jeś li poprzestaniemy tylko na tym,
gubimy jej prawdziwy sens, któ rym jest, jak wspomniałam
wcześ niej, opisanie przy pomocy obrazu tego, o czym mó wi
nam Pismo Swięte. Prawidłowo moż na powiedzieć więc, ż e
ikonę się pisze malowaniem. Z drugiej strony jest to ró wnież
zagadnienie językowe, gdzie w języku rosyjskim, słowo
„pisać ” oznacza „malować ”.

Archiwum: J. Haratyk

Jak w ogóle zaczęła się Twoja przygoda z
ikonopisarstwem?
Od kiedy pamiętam, ikony zawsze mi się podobały.
Fascynowała mnie ich głębia i ukryta symbolika. Nigdy nie
myś lałam jednak, ż e ich malowanie stanie się moim
udziałem. Lubię sztukę, myś lę też , ż e jakiś talent plastyczny
posiadam, jednak pisanie ikon to coś , co wykracza po za
granice jedynie sztuki i malarstwa. Moja przygoda z
ikonami zaczęła się od warsztató w ikonopisania w
Katowicach, na któ re zaprosiła mnie koleż anka, kiedy
jeszcze byłam na studiach. Pamiętam, ż e kilka dni wcześ niej
pomodliłam się o to, ż eby Pan Bó g wskazał mi, w jaki sposó b
mam wykorzystać talent plastyczny i o to kilka dni pó ź niej
otrzymałam takie zaproszenie. Sama bym nie wpadła na
taki pomysł, jestem osobą wierzącą i ufam, ż e było to Boż e
zaproszenie.
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Czyli Bóg Cię sam wybrał? Ty tylko przyjęłaś Jego
zaproszenie...
Moż na tak powiedzieć , odkryłam, ż e ikonopisanie to takie
moje małe powołanie.
W jednym z wywiadów powiedziałaś, że w pisaniu ikon
urzeka Cię najbardziej to, że to nie jest takie proste. W
takim razie należysz do osób, które lubią wyzwania.
Tak, lubię wyzwania, jednak nie zawsze tak było. Myś lę, ż e z
czasem, pokonując w ż yciu ró ż ne przeciwnoś ci i trudnoś ci,
człowiek moż e spojrzeć na nie jako szansę, miejsce rozwoju i
wzrostu. Takie pozytywne myś lenie bardzo pomaga i dodaje
siły.
Wcześniej wspominałaś, że pisanie ikon to pewien trud.
Na co później przekładasz ten wysiłek w swoim życiu?
Tworzenie ikony to proces, na któ ry składa się wiele etapó w.
Zadnego nie moż na pominąć ani przyspieszyć , wymaga to
wiele cierpliwoś ci, ale ró wnież wiedzy i doś wiadczenia. Taka
praca uczy wytrwałoś ci i cierpliwoś ci. Zyjemy w ś wiecie
któ ry nieustannie pędzi, często chcemy zaspokajać swoje
potrzeby teraz. Trudno nam jest czekać , przy pracy z ikoną
jest to konieczne, nie ma innej drogi. Pewnych procesó w
technologicznych po prostu nie da się przyspieszyć .
W takim razie opowiedz nam, jak wygląda proces
tworzenia ikon?

ˇ
REMESLA
NA TROJMEZÍ
Moż na go podzielić na kilka etapó w. Pierwszym z nich jest
przygotowanie deski. Trwałoś ć ikony zależ y od
powierzchni, na któ rej zostanie namalowana. Trzeba więc
wiedzieć jak wykonać solidną i stabilną deskę, a następnie
uż yć odpowiedniego gruntu na bazie kleju i kredy. Sam
proces gruntowania moż e trwać nawet około dziesięciu
dni. Obecnie jest kilka sklepó w, w któ rych moż na kupić już
przygotowaną, zagruntowaną deskę. Jeś li mamy już
gotową deskę, przechodzimy do kolejnego etapu, czyli
przygotowania projektu ikony na papierze. Jeś li mamy
doś wiadczenie, moż emy zrobić swó j własny projekt lub
posiłkować się tymi, któ re już są namalowane, należ y
ró wnież pamiętać o zachowaniu proporcji dotyczących
geometrii ikony. Kiedy projekt jest gotowy, przekładamy
go na zasadzie kalki na deskę. Dodatkowo moż na wyryć
rylcem w gruncie głó wne linie ikony, jednak nie jest to
konieczne. Kolejnym etapem jest samo malowanie ikony
tradycyjną techniką tempery jajowej. Nie uż ywamy tutaj
zwykłych farb olejnych lub akrylowych, lecz ró ż nego
rodzaju pigmentó w oraz medium łączącego, któ rym jest
ż ółtko jaja wymieszane z winem białym oraz olejkiem
goź dzikowym w odpowiednich proporcjach. Po
namalowaniu wizerunku przechodzimy do złocenia,
złocenie moż e ró wnież poprzedzać etap malowania.
Uż ywamy tutaj albo płatkó w metalu tzw. szlakmetal lub
prawdziwego złota. Na koniec zabezpieczamy ikony oliwą
lub inną ż ywicą. Trzeba jeszcze wspomnieć , ż e tworzenie
ikony zawsze zaczynam i koń czę modlitwą.
O co się modlisz?
Zawsze modlę się za osobę dla któ rej piszę daną ikonę, za
jej rodzinę, w jej intencjach oraz za osobę, któ ra ikonę
zamawia.
Modlitwa odgrywa znaczącą rolę. Wiem, że nawet
niektórzy ikonopisarze wpisują czy „wkładają“
modlitwy na przygotowane drewno, na którym
powstaje później ikona. Jak to wygląda u Ciebie?
Tak, jest taka tradycja. Czynnoś ciom związanym z
tworzeniem ś więtego wizerunku towarzyszyły
odpowiednie modlitwy. Każ dy oś rodek tworzył własny,
specy iczny zestaw modlitw, układające je w bardziej lub
mniej rozbudowany rytuał. Sląska Szkoła Ikonogra iczna,
do któ rej należ ę, stworzyła tzw. „Rytuał ikonopisarski“, w
któ rym zebrane są modlitwy na każ dy etap tworzenia
ikony. Jest to bardzo przydatne dzieło, niejako ujmuje
tworzenie ikony w ramy liturgiczne. Oczywiś cie taki rytuał
nie jest czymś obowiązkowym, zawsze należ y jednak
pamiętać o modlitwie.
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Czym jest dla Ciebie modlitwa?
Jest to bardzo osobiste pytanie, jednak moja odpowiedź
raczej nie będzie zaskakująca. Modlitwa jest dla mnie
niczym innym jak spotkaniem z Bogiem, rozmową z Nim,
trwaniem w Jego obecnoś ci.
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Mówi się, że ikona to okno do WIECZNOŚCI.
Tak, symbolika okna - ikony jako okna, jest swego rodzaju
symbolem wyjś ciowym. Przez ikonę, jak przez okno,
kontemplujemy Kró lestwo Boż e. Słyszałam kiedyś takie
stwierdzenie, ż e ikona nie jest widoczna, ale uwidacznia,
ukazuje nam to, co niewidzialne, ś wiat wiary, ś wiat duchowy.
Oglądając ikony bez ich zrozumienia, ograniczając się jedynie
do sfery estetycznej, moż na je zwyczajnie uznać za tanie
malarstwo. Tymczasem wszystko jest tu przemyś lane,
ustawione geometrycznie.
Co oznacza dla Ciebie ikona?
Jest dla mnie przede wszystkim Ewangelią w obrazie. Pisanie
ikon to kontemplacja, zgłębianie osoby, któ rą malujesz,
spotkanie z nią i otwarcie się na tajemnicę. Tak jak Słowo Boż e
dotyka serca, tak ikona, jeś li jest dobrze napisana, dotyka serca
i przemienia je.
W czym tkwi jej piękno?
Moż e być to ogó lne piękno, czyli kunszt wykonania. Jeś li ikona
jest dobrze wykonana, to powinna kierować wzrok odbiorcy z
twarzy na rękę i atrybut, a następnie znó w na twarz. Wydaje mi
się też , ż e jeś li ikona oddaje jakiś fragment Ewangelii, np.
Zwiastowanie, to jest piękna poprzez to, ż e spełnia swoją
funkcję. Jeś li patrzysz na ikonę i dotyka cię wtedy Ewangelia, to
znaczy, ż e jest ona piękna.
W jaki konkretny sposób ikony mogą nam pomóc w
nawiązaniu relacji z Bogiem?
Myś lę, ż e na to pytanie każ dy z nas powinien sam osobiś cie
odpowiedzieć . Każ dy z nas jest inny, ma swoją indywidualną
wraż liwoś ć na piękno i sztukę, jednak obraz zawsze
towarzyszył i towarzyszy ludziom oraz Koś ciołowi. Sztuka na
pewno jest pomocą w modlitwie, w spotkaniu z Bogiem.
Jak należy patrzeć na ikonę? Na co powinniśmy w niej
zwracać uwagę?
Zeby dobrze przeczytać ikonę, należ y najpierw poznać jej
symbolikę, to jest jak język, któ rego należ y się nauczyć ,
przynajmniej podstaw, dopiero kiedy znamy symbolikę, ikona
odkrywa przed nami wiele swoich tajemnic.
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ˇ
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NA JABLUNKOVSKU
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Patrząc na ikony, nie można nie zauważyć blasku
światła, który z nich „wychodzi“. Czym to jest
spowodowane?
Swiatło w ikonie ma niezwykle bogate podłoż e
teologiczne. Jest jednym z głó wnych, jak nie
najistotniejszych elementó w ikony. Do uzyskania go
uż ywa się szlachetnego materiału – złota, aktualnie
moż na ró wnież zastąpić go materiałami tań szymi.
Czyli można to ująć w ten sposób, że złoto jest
odzwierciedleniem światła świętego i
nadzwyczajnego życia postaci, która jest na ikonie?
Tak, ale nie tylko. Złoto symbolizuje duchową ś wiatłoś ć,
Boską obecnoś ć, Chwałę przemienienia. Odzwierciedla
fakt, ż e Bó g nie tylko ś wiat stworzył, ale ró wnież go
przeniknął. Złoto mocno odbija ś wiatło, jest ró wnież
szlachetnym pierwiastkiem.
Powiesz czytelnikom coś na temat historii
ikonopisarstwa. Gdzie jest jego początek?
To jest bardzo szerokie pytanie. Gdzie jest jego początek
t r u d n o p o w i e d z i e ć . M a l a r s t wo t o wa r z ys z y ł o
chrześ cijań stwu od początku jego powstania, na
początku było pod duż ym wpływem judaizmu.
Informacje o istnieniu otaczanych kultem wizerunkó w
Chrystusa, Matki Boż ej, apostołó w oraz innych ś więtych
znajdujemy w pismach dopiero z około IV wieku. W
sztuce chrześ cijań stwa w dobie katakumb moż emy
znaleź ć motywy wywiedzione wprost z Ewangelii, na
przykład scenę rozmnoż enia chleba z około II wieku.
Podstawą tworzenia ikon jest natomiast sam fakt
wcielenia się Boga, był to ró wnież głó wny argument
podczas sporu w Koś ciele dotyczącego kultu obrazó w i
wizerunkó w w VIII wieku.
Święty Łukasz Ewangelista, który był, według legend
pierwszym chrześcijańskim malarzem, podobno
uwiecznił Matkę Bożą jeszcze za jej życia. Czy można
powiedzieć, że święty Łukasz jest pierwszym
ikonopisarzem?
Na pewno Tradycja Koś cioła utoż samia go z autorem
Ewangelii, a takż e czytamy wzmianki o tym, ż e był on z
zawodu lekarzem. Jest jednak legenda z około VI w.,
któ ra mó wi o tym, ż e był on malarzem ikon. Przypisuje
mu się autorstwo wielu ikon, w tym powszechnie
czczonego w ś redniowiecznym Bizancjum obrazu Marii
Theotokos lub Czarnej Madonny. Jest to jednak tylko
legenda.
A są jakieś legendy, które są bezpośrednie związane
z początkami ikonogra ii?
Tak, moż emy znaleź ć wiele ciekawych historii z
udziałem ś więtych obrazó w czy ikon, jedną z najbardziej
popularnych jest opowieś ć o wizerunku z Edessy.
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TROJMEZÍ

Doświadczyłaś kiedyś czegoś nadprzyrodzonego podczas
pisania ikon?
Raczej nie, zdarza się jednak, ż e ikona towarzyszy mi w ż yciu
duchowym. Miałam kilka takich sytuacji, np. raz poprosiłam
Jezusa, ż e chciałabym zgłębić bardziej Jego tajemnicę
Eucharystii, tego samego dnia dostałam zamó wienie na
stworzenie ikony Jezusa Eucharystycznego. Dla wielu moż e
być to przypadek, ja jednak wierzę ż e była to jakaś Boż a
interwencja. Aktualnie mamy czas przygotowania do Swiąt
Boż ego Narodzenia, tak właś nie się zdarzyło, ż e w tym czasie
otrzymałam zamó wienie na ikonę o właś nie tej tematyce.
Twoja pierwsza ikona?
Pierwszą ikoną jaką namalowałam, był mandylion, od tej ikony
zazwyczaj początkujący ikonopisarz zaczyna. Jest ona doś ć
prosta w namalowaniu, inną, któ rą moż na wykonać na
początek, jest Pantokrator.
Ikony na pierwszy rzut oka mogą nam się bardziej
kojarzyć z Kościołem wschodnim niż zachodnim.
Tak jest i trudno się temu dziwić , ponieważ Koś ció ł Wschodni
bardzo rozwinął kult ikon i obrazó w, są bardzo waż ne w kulcie
liturgicznym, mają one szczegó lne miejsce w cerkwi. Jednak
początek malarstwa ikonowego dla Koś cioła był wspó lny.
Jakie predyspozycje powinien mieć kandydat na
ikonopisarza?
Na pewno musi to być osoba wierząca, taka któ ra zna i
medytuje Pismo Swięte. Jej rolą jest przecież ukazywanie w
sposó b obrazowy Ewangelii. Ikona ś ciś le wiąż e się z wiarą i nie
sposó b tego rozdzielić . W technicznym aspekcie praca ta
wymaga ró wnież wiele cierpliwoś ci i precyzji, a takż e wiedzy
na temat ró ż nych procesó w technologicznych.
Asiu, oprócz ikonopisarstwa, Twoją pasją są góry.
Tak, pochodzę z gó r, dokładnie z Istebnej. Gó ry towarzyszą mi
od dzieciń stwa. Doceniłam ich wartoś ć już pó ź niej po
studiach. Bardzo lubię sport, a gó ry są taką aktywnoś cią, gdzie
najlepiej wypoczywam, czy to wybierając się na trekking, czy
na wspinanie w skałki lub w Tatry, czy na skitury.
Góry pokochałaś i zdecydowałaś się na wielki krok w
przód. W przyszłym roku czekają Cię egzaminy do
Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Skąd
taka decyzja?
To była doś ć spontaniczna decyzja, pod wpływem mojej
koleż anki, któ ra też chce spró bować swoich sił w w Gó rskim
Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym. Pomyś lałam, ż e jakoś
mogę wykorzystać poż ytecznie swoje doś wiadczenie gó rskie i
wspinaczkowe oraz służ yć pomocą innym.
Jakie są twoje oczekiwania i czego wymaga podjęcie takiej
decyzji?
Jak na razie nie mam konkretnych oczekiwań , jeś li uda mi się
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dostać do grona kandydató w, to na pewno będzie
wymagało to ode mnie duż ego zaangaż owania.
Jak spędzasz wolny czas?
Wolny czas spędzam zazwyczaj bardzo aktywnie, jeś li
nie piszę ikony, to głó wnie przebywam w gó rach na
wspinaczce lub na treningach. Jestem członkiem
Krakowskiego Klubu Wysokogó rskiego, to zobowiązuje
ró wnież do nieustannego rozwijania się. Podejmujemy w
ramach klubu wiele inicjatyw. Tworzę ró wnież projekt
dla kobiet pod nazwą „Kobiety na Szczytach“, gdzie
organizujemy wyjazdy w gó ry. Jest to taki szczegó lny
czas dla nas, na któ ry zapraszam wszystkie panie. Moż na
nas znaleź ć na facebooku i stronie internetowej
www.kobietynaszczytach.pl. Oczywiś cie znajduję
ró wnież czas na spotkania ze znajomymi i przyjació łmi.
Jedna mała rzecz, którą masz i jest dla Ciebie
niezmiernie ważna?
Jeś li miałabym zdecydować , jaką jedną rzecz zabieram z
płonącego domu, byłaby to z pewnoś cią moja ikona
Chrystusa Pantokratora. Mam do niej duż y sentyment i w
ś ró d wielu ikon, któ re namalowałam, tą jedną
stworzyłam dla siebie.
Dziękujemy za wywiad i ż yczymy Ci, ż eby Twoje ż ycie
były wypełnione pięknem, SWIATŁEM i dobrocią!
D. Cymerys, JACKi
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Mariánské náměstí 1, JACKi
DRAČÍ ZEMĚ

CESTA DOMŮ
Úterý 4. ledna v 17.00 hod. - Senior kino, v 19.30 hod. - veřejnost

Úterý 25.ledna v 17.00 hod.

V Cestě domů se v hlavních rolích vrátí Bolek Polívka a
Eva Holubová jako zemědělská rodina Papošů. Ve ﬁlmu
nechybí humor, tvůrci ale chtějí vzdát hold životu na vsi,

soužití s přírodou a krajinou.
CZE - komedie, romantický, do 12 let nevh., 92 min.

DRAČÍ PRINCEZNA

Pátek 7. ledna v 17.00 hod.

Ve městě se objevil drak. Vlastně spíš malý vystrašený
dráček, který sem zabloudil z bájné dračí země. Spřátelí
se s ním devítiletá Sára, do party přiberou kamaráda
Mortimera.
NOR – rodinný, pohádka, 82 min.

SPACE JAM: NOVÝ ZAČÁTEK

Úterý 11. ledna v 18.00 hod.

Šampión NBA LeBron James se vydává na dobrodružství
po boku slavného Bugs Bunnyho. Tato transformační
cesta je maniakální mashup dvou světů, který odhaluje,
jak daleko se někteří rodiče dostanou, aby našli své děti
USA - komedie, fantasy, sportovní, 115 min.

HRANA ZLOMU

Rodinný ﬁlm s trojící
neobvyklých hlavních
hrdinů, drakem,
zlodějíčkem a horským
šotkem, kteří se vydávají
na dobrodružnou cestu,
jejímž cílem je nalezení
dračí země.Draci se
skrývají ve vyhnanství a
mají zakázáno létat.
Jenže mladý stříbrný
drak Plamínek už má
takového života dost.
Chce poznávat svět a
zažívat dobrodružství.
MUS - animovaný, dobr.,
rodinný, 92 min.

Pátek 14. ledna v 18.00 hod.

Žánrově vyhraněný ﬁlm na pomezí hororu a thrilleru,
který si pohrává s divákovou schopností vytvářet si

MARŤANSKÉ LODĚ

Le Mans ’66

Pátek 28.ledna v 18.00 hod.

domněnky na základě neúplných informací a
škatulkování hlavních postav na oběti a pachatele.
CZE – thriller, mládeži do 15 let nevhodný, 86 min.

DOKUD NÁS BŮH NEROZDĚLIL
Úterý 18. ledna v 18.00 hod.

Když vás místo Boha rozdělí soudce, který prohlásí vaše
manželství za neplatné, protože vás oddal kněz, který
nebyl skutečným knězem? Co uděláte?
ITA -komedie,drama,mládeži do 15 let nevh., 101min.,
CZ titulky

MILAN KUNDERA: OD ŽERTU K BEZVÝZNAMNOSTI
Pátek 21. ledna v 18.00 hod.

Proč dílo Milana Kundery tak zaujalo po celém světě?
Proč odešel do Francie a začal psát ve francouzštině?
Co je za tím, že bránil překladům svých posledních
románů do češtiny? Nebo že se vyhýbá publicitě?
CZE - dokument, 95 min.
KONTAKT: kino@jablunkov.cz

Kino Mír Jablunkov

Hlavní hrdinové ﬁlmu , se
popr vé setkávají na
narozeninové party ve
vybydlených prostorách
brněnského nádr aží.
Mladá psycholožka
hudebníka pozve na
přednášku, kterou
pořádá. Na Mar tina
zapůsobí. On kolem ní
krouží, ona ho loví.
CZE, NOR- romantický,
drama, 77 min.

www.kino-jablunkov.webnode.cz

VSTUPNÉ: dospělí 60 Kč, děti 40 Kč, senioři zdarma
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