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DUCHOVNÍ SLOVO

DISKUSE TŘÍ KŘÍŽŮ
Drazí přátelé,

nachá zım
́ e se v pohnuté době , na konci postnıh
́ o obdobı.́
Situace poslednıćh dnů , tý dnů eskalovala napě tı́ a pocity
nejistoty u mnohý ch, vč etně kř esťanů . Jak si s tım
́ poradit? Za
ký m zajıt́? Kde hledat pomoc?
V m i n u l é m ro c e j s m e u rč i tě z a z n a m e n a l i v ý j ev
Staromě stské ho ná mě stı́, které bylo celé pokryté kř ı́ži.
Celkem 25 tisıć kř ıź̌ů, ke který m lidé nosili svıć̌ky, kladli
kvě tiny a kř ıd
́ ou př ipisovali konkré tnı́ jmé na svý ch blıźký ch,
tě ch kteř ı́ kvů li nemoci covid-19 zemř eli. Kaž dý jeden z nich
př edstavoval konkré tnı́ př ıb
́ ě h, konkré tnıh
́ o č lově ka.
Na Golgotě také stá ly 3 kř ıź̌e. Kř ıź̌e, na který ch mů ž eme vidě t
konkré tnı́ ž ivotnı́ př ıb
́ ě hy, postoje, které nesmyl dé šť staletı,́
ale stojı́ tam do dneš nıh
́ o dne.
Tř i kř ıź̌e s Jež ıś̌em uprostř ed. Tř i kř ıź̌e, ale jak odliš né .
Zatım
́ co ten prvnı́ bychom mohli označ it jako kř ıź̌ zá chrany,
ten druhý jako kř ıź̌ vzpoury a nakonec tř etı́ jako kř ıź̌ poká nı.́
Podıv́ejme se blıź̌e na kaž dý jeden z nich, př emý šlejme č emu
ná s mů ž ou nauč it.

1. Kříž vzpoury
Hlasitý, obviň ujı́cı́, plný vzdoru, nespoutané ho hně vu a
hoř kosti. To je prvnı́ hlas, který je slyš et: „To jsi Mesiáš?
Zachraň sebe i nás!“ Hlas zloč ince, který vš echnu svou zlobu
vylil na ty kolem. Obvinil druhé , obvinil Boha, jen na sebe
nepohlé dl.
Kdyby byl Bů h, existovaly by vá lky? Kdyby byl Bů h,
onemocně lo by moje dıt́ě ? Kdyby byl ně jaký Bů h, copak by
př ihlıź̌el tomu, jak lidé hladovı?́ Kdyby byl Bů h…
Kř ıź̌ vzpoury př edstavuje prá vě takový pohled na svě t. V
tomto rouhá nı́ vš ak vidım
́ e obrovské nedorozumě nı,́ chybu,
minutı́ se cıĺe. Tento č lově k obvinil vš echny, jen ne sebe.
Copak visel na kř ı́ ž i nevinně ? Copak byl obvině n
nespravedlivě ? Bů h byl na vině tomu, co udě lal?
Doš lo k trestné mu č inu a proto zde byl trest. Bů h nebyl
vinen, vinen byl zloč inec. Vinen je č lově k, protož e ač koli:
„Poznali Boha, nevzdali mu čest jako Bohu ani mu nebyli
vděčni, nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich
scestná mysl se ocitla ve tmě.“
Zloč inec visıćı́ na kř ıź̌i si dodá vá odvahu svou hlasitostı.́ Co je
hlasité , to se př ece poč ıt́á ! A jak to bylo dá l? „Přišli vojáci a
zlámali kosti prvnímu i druhému, kteří byli ukřižovaní spolu s
ním.“ Konec nadě je. Kde byl Bů h? Vedle tohoto č lově ka, na
dosah ruky.
Drazı,́ takto nechci prož ıt́ svů j ž ivot. Ale tato slova jsou pro
mě varová nım
́ , ž e takto se dá prož ıt́ i skonč it celý ž ivot. Bez
odpuš tě nı,́ bez spasenı,́ bez zá chrany. Se slovy – kdybys byl…
Na druhé straně Krista vš ak vidım
́ e druhý kř ıź̌:

2. Kříž pokání
Druhý zloč inec se dıv́al na Boha i na sebe zcela jinak: „My
jsme odsouzeni spravedlivě, dostáváme zaslouženou
odplatu…“. Poznal, ž e je vinen! Rozeznal svů j hř ıćh! Nevım
́ e
př esně kdy a jak doš lo ke změ ně myš lenı́ a nenı́ to
nejdů lež itě jš ı.́ Ale je dů lež ité si uvě domit, ž e k tomu doš lo a
ž e v době kdy umıŕal, ž il v poká nı.́ Jako marnotratný syn:
„Šel do sebe a řekl: Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě.“
A nejen to. Uznal, ž e je vinen, ale také uvě řil, ž e ten, který
visı́ vedle ně j, nic zlé ho neuč inil. A proto ř ekl: „Ježíši,
pamatuj na mne, až přijdeš do svého království.“ Zcela zjevné
vyzná nı́ vıŕy. Jeho dny byly seč teny. I on za chvıĺi umıŕá . A
př esto vidı́ Jež ıś̌e, který má př ed sebou poslednı́ minuty
ž ivota. Vidı́ muž e tak zbité ho, ž e ho té mě ř nelze poznat. Vidı́
muž e zkrvavené ho, blouznıćıh
́ o v horeč ce a ve smrtelné
agonii, bojujıćıh
́ o o kaž dý ná dech. V tomto č lově ku vidı́
nesmrtelné ho Boha: „Ježíši pamatuj na mne.“ A tato slova
jsou vıće než jenom prosba, aby mu Pá n Jež ıś̌ poslal z nebe
pohlednici. Toto je pokorná prosba o milost.
I když tento č lově k tragicky promrhal svů j ž ivot, jeho smrt
byla vıt́ě zstvım
́ . Z tohoto svě ta odchá zel s dů vě rou v Bož ı́
slovo, se zaslıb
́ enım
́ rá je, se zaslıb
́ enım
́ blıźké ho a č estné ho
společ enstvı́ s Bohem.
A to vš e, protož e tam byl i tř etı́ kř ıź̌:

3. Kříž záchrany
Kř ıź̌, na které m visı́ Jež ıś̌ Kristus.
Př iš el jako č lově k „Ne proto aby svět soudil, ale aby skrze něj
byl svět zachráněn.“ Př iš el, aby kaž dý, kdo v ně j uvě řı́ mě l
ž ivot vě čný. Kř ıź̌ zá chrany, kř ıź̌ stojıćı́ uprostř ed. Kř ıź̌, který
rozdě luje. Rozdě luje na ty, kteř ı́ se postavı́ proti ně mu a na
ty, kteř ı́ v poká nı́ k ně mu př ichá zejı.́ Tato milost se ná m
nabıźı.́ Na tento kř ıź̌ mů ž eme i my upnout svů j zrak. V té to
pohnuté době . Kř ıź̌ spá sy a zá chrany.
A tak se Jež ıś̌ na kř ıź̌i stá vá symbolický m rozcestnık
́ em
vš ech lidı.́ To, co se odehrá lo na oně ch tř ech kř ıź̌ıćh se
odehrá vá i dá l a bude až do konce č asů . Jedni se Jež ıś̌i budou
posmıv́at, rouhat, č i k ně mu budou lhostejnı́ a druzı́ k ně mu
př ijdou s vıŕou, pokorou a poká nım
́ . Tato diskuse „tř ı́ kř ıź̌ů“
př etrvá vá .
Př ijmě me dneš nı́ zastavenı́ u tř ı́ kř ıź̌ů i pro sebe. Protož e
nenı́ lotra pod sluncem, který by nemohl bý t zachrá ně n,
pokud př ichá zı́ s poká nım
́ a vıŕou k Jež ıś̌i. Vě řım
́ tomu?
Pokud ano, pak ná s č ekajı́ nejen radostné Velikonoce, ale
radostná vě čnost.
pastor Jan Fojcik
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3.4. 2o22

Mariánské náměstí, Jablunkov

Władysław Czepiec (účastník The Voice Senior PL)
Úvodní slovo starosty města
Vystoupení žáků ZŠ Jablunkov
Władysław Czepiec (účastník The Voice Senior PL)
Vystoupení žáků ZUŠ Jablunkov
Vystoupení žáků PZŠ Jablunkov
Komedianti Na Káře-kramářské písně
Sbor Idared Jablunkov
Komedianti Na Káře-furiantská pohádka
Cimbálovka Grunt
Komedianti Na Káře-žonglérské představení
Cimbálovka Grunt
Hudebník Pavel Helan
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JEDEN Z NÁS ...

WŁADYSŁAW CZEPIEC
TENOR Z MOSTÓW
Mostecki rodak Władysław Czepiec pasjonuje się śpiewem od dziecka. Jednak w pełni zaczął mu się
poświęcać po trzydziestym roku życia. Na Zaolziu przez wszystkich znany jako piękny i doceniany
tenor. W bieżącym roku wziął udział w polskiej edycji programu The Voice Senior, gdzie podbił swym
śpiewem serca jurorów i widzów. O śpiewie, muzyce i Voice [Wojsie] opowiada emerytowany
inżynier transportu kolejowego z duszą artysty.
Śpiewaniem pasjonuje się Pan od dziecka. Kto Pana
zaraził śpiewaniem?
Spiewaniem prawdopodobnie zaraziłem się od starszej
siostry, któ ra ś piewała w mosteckim tercecie szkolnym.
Pana talent muzyczny został odkryty przez nauczyciela
w mosteckiej szkole podstawowej.
Tak, to jest prawda. Podczas lekcji wychowania muzycznego
nauczyciel robił przesłuchania i mó j głos mu się spodobał. Od
tego momentu zacząłem ś piewać duety i soló wki.
I od tej chwili zaczął się Pan również kształcić w
dziedzinie śpiewu?
Nie. Dopiero po trzydziestu latach.
Dlaczego dopiero po trzydziestu latach?
Tak jakoś wyszło. W latach sześ ćdziesiątych ś piew nie był
postrzegany jako sposó b na pracę zawodową, przede
wszystkim na wsi. Sami rodzice doradzali mi inną ż yciową
drogę. Studia wybrałem w Zylinie, kierunek Transport
kolejowy, a po tych studiach już nawet nie myś lałem o innym
zawodzie, bo miałem już rodzinę i dom, czyli musiałem
zarabiać na ż ycie. Po
Fotoparu
archivlatach
JACKi pragnienie rozwoju w
dziedzinie ś piewu do mnie wró ciło. Moje kroki więc
pokierowałem do Lidové konzervatoře w Ostrawie. Pod
koniec lat osiemdziesiątych szkoliłem się u ś piewaka
operowego Oswalda Bugla w Zukowie (pó ź niej został
księdzem). Nast ępnie natra iłem na wspaniałą panią
pedagog Vierę Schausch, słowacką sopranistkę, któ ra
pomogła mi opanować podstawy ś piewu. W roku 1985
zostałem członkiem mosteckiego chó ru Przełęcz. Mó j głos
został zauważ ony przez dyrygenta i zostałem solistą. Pó ź niej
ś piewałem goś cinnie w takich chó rach jak Hutnik z Trzyń ca,
Przyjaźń z Karwiny czy chó r ż eń ski Melodia z Nawsia.
W jednym wywiadzie wspomina Pan, że pierwszym
pańskim idolem śpiewaczym był Czesław Niemen. Czym
urzekł Pana Niemen?
Swym nietuzinkowym, ponadprzeciętnym, wraż liwym
głosem. Awangardowym podejś ciem do muzyki oraz
wyborem tekstó w i autoró w.

archiwum JACKi

Udało się Panu nawet być na jego koncercie w
Wędryni. Jakie wyniósł Pan stamtąd wrażenia?
Byłem prawie na wszystkich jego koncertach, nie tylko w
Wędryni. Po koncertach Niemena byłem zawsze wzruszony
i wypełniony pozytywną energią. Rozemocjonowany na
całego.
A o czym marzył Pan jako dziecko?
Chciałem grać na saksofonie.
W bieżącym roku wziął Pan udział w polskiej edycji
programu telewizyjnego The Voice Senior. Jakie
odniósł Pan wrażenia i jakie pozostały wspomnienia?
Pod względem organizacyjnym program był na bardzo
wysokim poziomie. Wspomnienia z The Voice Senior mam
pozytywne i bardzo miłe. Te wszystkie spotkania z
organizatorami, kierownikami ró ż nych działó w,
wspó łuczestnikami, odbywały się zawsze w pięknej i
ż yczliwej atmosferze.
Skąd Pan się dowiedział o konkursie?
Poprzednie dwie edycje oglądałem w telewizji. A o
niniejszej trzeciej dowiedziałem się z internetu. O
terminie zgłoszenia do udziału w castingu dowiedziałem
się dzień przed jego rozpoczęciem i to jeszcze przez
przypadek. Musiałem się spręż yć . Opró cz ró ż nych
dokumentó w, któ re były wymagane przez organizatoró w
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programu, musiałem przygotować dwa nagrania wideo,
dwadzieś cia utworó w w języku polskim oraz pięć pieś ni w
języku obcym.
W jaki sposób przygotowywał się Pan do udziału w
programie?
W wysłanych dokumentach do TVP była lista utworó w, któ re
zgłosiłem do ś piewania. Szlifowałem teksty i podkłady
muzyczne.
Jak wyglądał przebieg konkursu The Voice Senior?
Najpierw był przedcasting (miesiąc przed przesłuchaniami w
ciemno). Dzień przed przesłuchaniem w ciemno były pró by,
udzielanie wywiadó w do medió w, sesje zdjęciowe i pró by
kamerowe. To była taka pró ba generalna. W dzień występu
obawiałem się, czy struny głosowe dają radę, ponieważ nie za
bardzo czułem ś piewną pozycję w czaszce. Ciągłe rozmowy i
wywiady mi tę pozycję obniż ały i w ten sposó b przesuwały mi
punkt odczucia tworzenia głosu coraz niż ej aż do gardła, a tak
być nie moż e. Potem nadszedł moment długo oczekiwany przez
wszystkich uczestnikó w, czyli pierwszy występ – przesłuchania
w ciemno.
Oj działo się…
Wszyscy trenerzy czekali niemalż e do samego koń ca, gdy w
pewnym momencie odwró cili się jak jeden mąż , z wyjątkiem

JEDEN Z NÁS ...
ostatniego, już niestety nież yjącego coacha, Witolda
Paszta. Pamiętam, ż e jako pierwsza przycisk nacisnęła
Maryla Rodowicz, a od razu po niej Alicja Majewska.
Natomiast Piotr Cugowski czekał do ostatniego
momentu z komentarzem, iż czekał właś nie na ten
szczytowy, najwyż szy ton.
Podczas przesłuchania w ciemno zaśpiewał Pan
utwór Adagio Tomaso Albinoniego. Czy to Pański
ulubiony utwór?
Tak, to jest ulubiony utwó r i dodam, ż e wybrała mi go
redakcja.
Pański głos podbił serca nie tylko jurorów, ale
również widzów. Jak udało się to Panu zrobić?
Głos ś piewakó w operowych, tak samo jak u innych
ś piewakó w, powinien być tworzony bez nacisku na
struny głosowe i powinien być oparty w punkcie w
czaszce tak, ż eby poprawnie rezonował. W ten sposó b
staram się ś piewać i ja. Kiedy jestem na jakimś
koncercie oczekuję momentó w wzruszeń i doznań
emocjonalnych. A kiedy ich nie było, jeś li nie odczułem
choć raz, ż e dreszcze przeszły mi po plecach, mó wię, ż e
nie byłem na koncercie. Więc bardzo się cieszę, ż e
podczas mojego występu widowni i jurorom dreszcze
przeszły choć raz po plecach.

archiwum W. Czepiec
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Wybrał Pan drużynę Alicji Majewskiej. Dlaczego?
Jako trenera chciałem kobietę, dlatego bez zastanowienia
wybrałem Alicję Majewską.
Najbardziej zaskakujący moment w The Voice?
Rzeczywistoś ć… to nie jest program, gdzie wygrywają najlepsi
ś piewacy.
The Voice Senior nie był pierwszym konkursem, w którym
brał Pan udział. W roku 2012 uczestniczył Pan w czeskim
wydaniu programu X Factor. Zaś w 2013 roku w audycji
Československo má talent.
Tak, to prawda. W X Factorze po castingu twó rcy powiedzieli mi,
ż e ś piewam pięknie, ale szukają innego głosu. Z odstępem czasu
cieszę się, ż e nie zostałem wybrany, bo w tym programie trzeba
było co tydzień uczyć się nowego utworu, a ja z doś wiadczenia
wiem, ż e nie podołałbym takiemu wyzwaniu.
Na czym polega technika śpiewania bel canto?
W terminologii ś piewaczej nie stosowałbym słowa „technika“
lecz „natura“. Cały proces tworzenia dź więku ma być wyłącznie
naturalny. A więc na czym polega piękny ś piew? Przede
wszystkim trzeba mieć dane „z gó ry”, następnie chodzi o
tworzenie dź więku ze szczegó lnym naciskiem na poprawne
włączenie całego ciała w ten proces, stosowanie prawidłowego
oddechu, wykorzystanie odpowiednich mięś ni, właś ciwego
przeprowadzania ć wiczeń głosowych oraz wyraź nej artykulacji.
Słowacki tenor Peter Dvorský miał w zwyczaju nie
rozmawiać trzy dni przed występem, by nie przesuwać
rezonansu głosu z czaszki w stronę gardła. W jaki sposób
dba Pan o głos?
Przyznam się w tajemnicy, ż e nie wykonuję regularnie ć wiczeń
głosowych. Kiedy mam przed występem, ć wiczę znacznie
więcej. Z kolei kiedy mam problemy z gardłem, to wtedy nie
ś piewam, nie ć wiczę i unikam zbyt ciepłych czy zanadto zimnych
potraw.

Repro: kronika města Jablunkov

archiwum W. Czepiec

Najpiękniejszy moment podczas śpiewania?
Kiedy wszystko idzie po mojej myś li i kiedy nie
kurtuazja lecz wzruszenia kierują słuchaczy ku
oklaskom.
Planuje Pan w najbliższym czasie jakieś występy?
Mam zaplanowany występ na Jarmarku Wielkanocnym
w Jabłonkowie, 3. 4. 2022. Potem czeka mnie jeszcze
koncert z chó rem ż eń skim Melodia w Nawsiu, ró wnież
3. 4. 2022 po południu.
Chce Pan coś przekazać czytelnikom?
By Was zdrowie stale mocno się trzymało, by od
marzeń głowa ciągle Was bolała, byś cie optymizmem
wszystkich zaraż ali i z uś miechem na twarzy
p r z e s z ko dy ż yc i a p o d o ł a l i . Ws z ys t k i m Wa m
składającym mi słowa uznania oraz za Wasze
pozytywne reakcje z mego występu w The Voice Senior
bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękujemy za wywiad i ż yczymy nieustającej
inspiracji muzycznej i ż yciowej! Wszystkiego dobrego!

archiwum W. Czepiec

D. Cymerys, JACKi
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JOSEF CIEŚLAR
GOŁYMBIORZ Z JABŁÓNKOWA
Josef Cieślar je gołymbiorz z wielkigo zamiłowanio.
Chodź uż gołymbki nie chowie, sercym je cióngle przi
nich. Ku gołymbiorstwu go przikludzili jego dwo
ujcowie, jako ośmiletnigo chłapca. I od tej pory
twierdzi, że gołymbie mu były zesłane z wrchu. A jako
se trzeba o ty ptosziczki starać? Bez czego se nie
obyndóm? Jak zrobić z gołymbia dobrego
zawodnika? O tym wszeckim a aj inszym my se
wykłodali z zapalónym jabłónkowskim
gołymbiorzym.
Gołymbiorstwo se kiejsi głównie dziedziczyło z
generacji na generacje. Jak to było we Waszym
przypadku?
Gołymbiami mnie isto nejwiyncej nakazili moji dwo
ujcowie, bracio moji mamy. Jak ż ech jich widzioł z jakim
zamiłowanim se o ty gołymbki starajó m, tak ż ech se
powiedzioł, ż e jich też chcym mieć . (ś miych) Do se
powiedzieć , ż e gołymbiorzim od oś miu rokó w. A w
dziesiynciu rokach ż ech po piyrsze zyskoł trzeci miyjsce
w zawodach O titul mistra młodych gołymbi Svazarm
Nowsi.

archiwum JACKi

archiwum J. Cieślar

Pamiyntó m, ż e na tych zawodach było 54 gołymbiorzi. Fest
mnie to zagrzoło u serca i w tym momencie było jasne, ż e
gołymbie bedó m uż dycki mojó m sprawó m sercowó m.
Proponujym se na chwile zatrzymać a wrócić do Waszych
gołymbiorskich poczóntków. Na co nigdy nie zapómnicie?
Poczó ntki były strasznie ciynż ki. Tata z mamó m byli
szkolnikami. We szkole my aj bywali a tam ż ech mioł piyrszi
gołymbnik. Tym, ż e wtedy pyniyz moc nie było, musioł ż ech se
aj kapke só m postarać . Jak mi było dziesiynć rokó w, zaczó n ż ech
chodzić starszim babkó m pomogać skludzać wyngli, a une mi za
to dały jaksi tyn grejcar. Były na mnie przeszikowne. Nigdy nie
zapó mnym na to, jak mi pomogoł mó j starszi brat Janek. Chodził
uż do roboty a ze swoji wypłaty mi fest pomogoł. Jak se na to
dziwó m z odstympym czasu, tak ż ech je z tego ganc na miynko.
Musim, powiedzieć , ż e w ż iwocie mó m szczynś ci na dobrych
ludzi. Kupa wspominó m na Jurka Tacine. To był złoty człowiek.
Też dobry a poczciwy gołymbiorz. Odwiedzali a pomogali my se
każ dy dziyń . Zustanie mi na dycki w pamiynci a sercu. Za
wszecki dobre dusze ż ech je niezmiyrnie wdziynczny. Nie
zapó mnym na to, jak ż ech w 1967 roku zaczó n bywać z
rodzinó m w nowym dó mie SBD, kiery my se postawili z
patnoś cie só msiadami. Miyszkó m tu do dzisio. Tu ż ech se
postawił drugi gołymbnik, kiery tu był cztyrycet rokó w. Jyny
potym se zacieplała gó ra, dowoł se nowy dach, tak ż ech musioł
gołymbnik rozebrać . Nie wiym, co by było, kaj bych ty gołymbie
chowoł, gdyby ni ziynć , kiery mi pozwolił mieć gołymbnik na
jego zogrodzie w Łó mnej. A eszcze ku wszeckimu mi go pomó g
postawić . Zachró nił mnie. Tymu mu chcym aj tó m cestó m
eszcze roz podziynkować .
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Co Was na tym gołymbiarstwie tak zauroczyło?
Wiycie czym wiyncej nad tym przemyś ló m, tym ż ech je o
tym wiyncej przekonany, ż e gołymbie mi były dane z
wrchu. Gołymbiarstwo je o taki opiyce nad ż iwym
stworzynim dziyń co dziyń . Co se mi na tym od poczó ntku
podobo, to je system jakim zawodzó m pocztowe gołymbie.
Mó wim teraz o starych. Só m trzi trasy zawodowe: Piyrszo
je od 100 do 300 km, to je kró tko trasa. Drugo je od 300 do
500 km, to je strzednio. A trzecio je od 500 do 1100 km, to je
dłó go trasa. Za sezone je 22 zawodó w. Na to je trzeba ty
gołymbie narychtować a trzeba rachować ze stratami. Zaś
młode gołymbki majó m za sezone dwie trasy ć wiczne.
Jedna mo 60 a drugo 80 km + sześ ć tras zawodowych od
130 do 300 km.
Jak wyglóndo dziyń gołymbiorza?
Dziyń gołymbiorza je głó wnie o poś wiyncyniu wolnego
czasu do gołymbi. Jeś li chcecie mieć z pocztowych gołymbi
dobrych zawodnikó w, musicie jim dać to, co potrzebujó m.
Gołymbiorz je do swoich „złoteczek“ trener, doktó r a
nejlepszi przyjaciel. Mó j dziyń ż ech zaczinoł dobrym
ś niodanim a potym zaroz wio do Łó mnej. Piyrsze co, tak
ż ech puszczoł z gołymbnika samiczki, a w czasie jak lotały,
czyś cił ż ech im gołymbnik. Potym jak przileciały zpatki, tak
ż ech ich zawrził a puś cił ż ech samcó w. Jak lotali syncy,
skludzoł ż ech za nimi, aby to mieli cziste a wyrychtowane
jak przilecó m zpatki. Kolem połednia ż ech jechoł do chałpy
na obiod. Potym ż ech se na chwile zdrzymnył albo cosi
pomajstrowoł, a przed 16.00 ż ech uż był zaś w Łó mnej i robił

JEDEN Z NÁS ...
ż ech to same kó łeczko co dopołednia. Wiycie jak mi uż było
kiela razy gupie, ż e ż ech se ganc na pełno nie wienowoł
rodzinie, ale ptoszkó m. Dó ma ż ech był skoro goś ciym. Tymu
dziynkujym całej moji rodzinie, kiero mnie wspiyrała a
pomogała po cały czas. Je ż ech za to naprowde wdziynczny.
Na co by gołymbiorz nimioł zapóminać?
Na to, ż e gołymb potrzebuje dobre futro. Minimalnie roz w
tydniu by mioł dostać takó m porzó ndnó m fułe czili takó m
miyszanke futra z pokrziwami, marekwió m, aby tam było
kupa zieló nego, coby se na gołymbie nie chytały pasoż ity. Je
worto też pamiyntać na to, ż e jak se gołymb piyrzi, je dobre
do ż arcio przidać pó łke albo aj wiyncej rzepkowego czi
słó necznicowego oleja, aby se dobrze przepelichoł. To je
podstawa pieknego a dobrego piyrzo, bo jeś li nie docie
gołymbiowi dobry kabot, co je to piyrzi, tak se moż ecie być
jiś ci, ż e jak beje padać , a nie dej Boż e beje na zawodach, tak
nie beje we szpicy, bo un przemoknie a to go osłabi. Dobry
gołymbiorz by nimioł zapó minać na to, coby był gołybmnik
dycki czisty. Do nich to je strasznie waż ne. Gołymbie by se też
miało roz za jakisi czas okó mpać . Jo ty moje „milá č ky“
kó mpoł roz do tydnia. Dycki tak kolem strzody.
Jak tako kómpiel wyglóndo?
Przed gołymbnikym ż ech mioł takó m miynszó m
waniynkym, kaj ż ech naloł odstotej, zgrzotej wody. Sypnył
ż ech hypermanganu na dezynfekcje, zawołoł ż ech nejprzó d
samiczki, kiere se pieknie oszpluchały, potym odleciały, a
przilecioł drugi „manschaft“. Dokupy ż ech ich nimó g dać , bo

archiwum J. Cieślar
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to były wdowy a wdowcy, a gdybych ich doł dokupy, tak to by
był wielki dziw. (ś miych)
Poczkejcie, tak to nóm musicie konkretnieji wyświetlić.
Specjalizowoł ście se na chowani gołymbi wdowskóm
metodóm. Na czym dokładnie polego?
Wdowski sposó b je założ ó ny głó wnie na seksualnym
popyndu, a na tym, ż e gołymbie tworzó m stałe pary.
Przeważ nie je to tak, ż e se młode ptoszki niecho odsiedzieć
piyrszó m snoszke. Potym se robi powolne odłó nczani
samiczek od samcó w, kiere przebiego na ró ż nych stopniach.
Dycki jedyn z rodzicó w zustowo dó ma a drugi se staro jak
nejrychli wró cić ku niymu. Ta metoda je coroz to wiyncej
pouż ywano. Przedbiygła aj metode gniazdowó m. Ptoki
dosió ngajó m tak stabilniejszych a lepszych wynikó w. To je we
wielkim skró cie. Moż ne to je taki kapke jako se mó wi „kruté “,
ale trzeba to brać , tak jak to je. Myś lim se, ż e to je ta nejlepszo
metoda, pokiyl chce gołymbiorz ekscelować na zawodach.
A jaki sóm dalsze metody?
Wspó mnym o tych nejbardzi podstawowych a znó mych.
Wolno – je do gołymbi nejbardzi naturalno. Ptoszki majó m
ció ngły dostymp do gołymbnika, ale mogó m se kiedykolwiek
przelecieć . Mo to swoje niewygody. Je trzeba rachować z tym,
ż e gołymbie bedó m czynsto o iarami drapież nikó w. Mogó m
też nastać problemy ze só msiadami, bo gołymbie jim mogó m
siadać na strzechi a zniecziszczować ich swoimi odchodami.
Wolierowo – ta je nejbardzi wygodno do ciynż kich a mało
lotajó ncych plemió n. Niegodzi se do lehkich gołymbi, kierzi
potrzebujó m ruch. Czim je woliera wiynkszo, tym je to lepsze
do gołymbi. Przi takim sposobie chowanio nie só m wielki
ztraty a dobrze se kó ntroluje jejich parzyni.
Czynściowo wolno – przi takim chowie ż ijó m gołymbie we
wolierze a kró tko przed zać miynim se jich wypuszczo, aby se
przeleciały. Taki chow preferujó m gołymbiorze, kierzi
chowajó m rasowe gołymbie na wystawy.

archiwum J. Cieślar

Kiela wynosiło numero Waszigo gołymbigo stada?
Rekord był sto piyndziesió nt. To ż ech jich mioł w Łó mnej,
bo tam było doś ć miyjsca.
Od kogo a z kiyl ście ich nakupowoł?
Mioł ż ech w tym nakupowaniu wielki szczynś ci. Znoł ż ech
takigo jednego szpiczkowego gołymbiorza z Ostrawy,
kiery robił na szachcie, a od niego ż ech kupowoł
regularnie. Potym eszcze od kolegi Antaly z Javornık
́ a, z
kierym my byli jako bracio. Dobrze my se rozumieli a
gołymbki mioł szumne. Nejlepszi gołymbie ż ech ale dycki
zyskoł od pana Kropá č ka z Klatov. Od niego ż ech mioł aj
samiczke 115, kiero wygrała dwa razy zawod na dłó gó m
trase.
Kiela u nas taki zawodni gołymb stoji?
U nas se to sprzeduje tak po 200 Kč . To je tako cena „po
naszimu“. (ś miych) Ty lepszi gołymbie potym tak za 1000
Kč . Jej, ale to gdybyś cie była w pań stwach, kaj se płaci
eurami, to byś cie se nie starciła dziwić za kiela idzie
sprzedać gołymbia. Wszak był taki przipadek, ż e kajsi we
ś wiecie se zawodni gołymb sprzedoł za 1 250 000 euro.

archiwum J. Cieślar

Od czego zależy, jako beje dany gołymb zawodzić?
Kupa zależ i od jego pochodzynio a od tego, jak se o niego
gołymbiorz staro a jak czynsto go trenuje. Człowiek jeś li
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chce cosi w ż iwocie dokozać , tak też musi trenować . Uno de
facto gołymb funguje podobnie jako człowiek. (ś miych)
Jaki emocje se we Was odgrywały, jak se jakisi gołymbek
ze zawodów nie wrócił?
To było czynste a broł ż ech to, ż e aj to ku tymu patrzi. Nauczył
ż ech se z tym ż ić . Je dobre, jak gołymbiorz kapke wachuje
zdrowotny stan swoich „złoteczek“, aby ograniczył ztraty.
Musi se jim sym tam doprzoć cosi fajnego a głó wnie jich fakt
porzó ndnie luftować . To je podstawa dobrego zawodnika.
Ciekawe je to, że gołymbie se ze zawodów zawsze wrócóm
do swojigo gołymbnika. Według czego se orientujóm?
To se narazie eszcze ż odnymu nie podarziło stwierdzić . Je
tako teoria, chodź jo ji moc nie wierzim, ż e pono se só m
schopni zapamiyntać zawodnió m trase, po kierej se potym
wracajó m do chałpy. Nie wiym kiela je na tym prowdy.
Mó wiom też , ż e se orientujó m według słó neczka, pola
magnetycznego, wynchu. Robili na to całoś wiatowe badania,
ale i tak na nic ekstra nie prziszli. Jedno je jasne, ż e na pewno
cosi ty gołymbie bedó m mieć . Moż na to bedó m mieć skryte
kajsi w dziubie. (ś miych)
Na jaki niebezpieczeństwa mogóm podczas lotu
(zawodu) gołymbie natre ić?
Głó wnie to só m ptoki drapież ne, kaj kró luje sokó ł a jastrzó mb.
Sokołowi nie uciecze nic. Poradzi wywinyć aj 300km/h
rychłoś ć. Dalsze niebezpieczyń stwo só m dró ty wysokigo
napiyncia, eroplany a człowiek. Jak gołymb potrzebuje
spocznyć , tak siado na cudzy gołymbnik, a gołymbiorz se o
danym gołymbiowi ziś ci potrzebne informacje i uż se go moż e
zawrzić do swoji woliery. Zaś ponikierzi gołymbiorze takigo
gołymbia nakormió m, niechajó m spoczó nć , a jak nabiere na
siłach, odleci za swojim panym. Też se mi uż stało, ż e gołymb
mi przilecioł aż za pore tydni po zawodach.
Gołymb równo sie?
Oj gołymbki znaczó m do mnie strasznie kupa. Niestety, w roku
2019 prziszły zdrowotne problemy a jo musioł z
gołymbiorstwym skó nczić . Wszecki swoje „milá č ky“ ż ech
sprzedoł albo ż ech aj cosi porozdowoł inszim gołymbiorzó m kolegó m, bo ż ech wiedzioł, ż e bedó m w dobrych rynkach. Do
mnie to była ale wielko boleś ć. Dokó ń ca ani operacja nyrki
mnie tak nie bolała, jako ukó ń czyni gołymbiorstwa. Z rodziny
nigdo nie był tym zainteresowany, tak nic innego mi też nie
zbywało. Rod bych doł takó m jednó m rade gołymbiorzó m,
kierzi bedó m kiejsi też musieć skó nczić , aby se niechali aspó ń
pore gołymbi, bo inaczi Wó m moż e z tego ż alu serce puknyć .
Tu bych se rod podzielił z czitelnikami z mojimi wynikami za
rok 2019.
Mistr oblastní soutěže (dále OS) Třinec, mistr krátké tratě OS,
vicemistr střední tratě OS, mistr dlouhé tratě OS,
Intermistroství 1. místo, celostátní mistr generální 1. místo,
dlouhé tratě 1. místo, výkon holubice za rok 1. a 3. místo, výkon
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holubice za dva roky 3. místo, výkon holub za rok 2. místo,
MKST 1. místo, ESO MKST 1. místo, ESO OS holubice 1. a 2.
místo, ESO časopisu PH 1. místo, Super ESO OS 1. a 2. místo,
Olymp. kategorie B 2. a 3. místo, kategorie D 1. a 3. místo,
kategorie H 1. a 2. místo, kategorie I 2. a 3. místo, Super
mistrovství pásma Sever 1. místo, Mistrovství dlouhých
tratí pásma Sever 2. místo, ESO krátkých tratí Sever 1.
místo.
Dne 13. 7. 2019 holub 16-0239-944H zvítězil na Severu ze
závodu Duisburg, na celé Moravě obsadil 5. místo.
Jaki byście przekozoł słowa powzbudzynio do
młodych, zaczinajóncych gołymbiorzi?
Dejcie na rade starszich. Miyjcie miyndzy sebó m
zdrowó m rywalite a jedyn drugigo podziyrż cie. Syncy, nie
byjcie lynie, a dowejcie gołymbió m to, co se patrzi.
Aktualnie żijymy w nielehkich czasach. Powiydzce
nóm, jako se starocie o zdrowie psychiczne a
duchowe?
Staró m se nie tracić ducha, co znaczi, ż e nie tracim
nadzieji a wierzim, ż e pokiyl bedó m ludzie drż eć razym,
nima moż ne, ż e to zło nie przekonó my! Dziynkujym JACKi
za to, ż e ż ech se mó g wypowiadać „po naszimu“.
Dziynkujymy za wywiad a ż yczymy nieustajó ncej nadzieji
na lepsze jutro!
D. Cymerys, JACKi
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NÁVŠTĚVA Z GALERIE
SOUČASNÉHO UMĚNÍ
Ve dnech 15. a 16. 2. ve vý tvarné m oboru na dě ti č ekalo velké
př ekvapenı.́
Zcela poprvé do ZUS Jablunkov zavıt́aly lektorky z ostravské
galerie Plato se vzdě lá vacım
́ a zá bavný m programem. Prvnı́
projekt s ná zvem „ Vstup zaká zá n“ se uskuteč nil v ú terý a
ná sledně program „Franta, tuš ka, Manč uš ka“ probě hl hned
ná sledujıćı́ den.
Dě ti si vyzkouš ely akč nı́ umě nı́ na vlastnı́ ků ž i nebo tř eba taky
pá r zá bavný ch technik souč asný ch umě lců . Pekly jableč né
š trů dly, kreslily s rů zný mi př eká ž kami, ale taky ú plně mimo
plochu papıŕu. Zkusily jaké to je kreslit s tuž kou v loketnı́
jamce a dozvě dě ly se, jak se stá vá kresba akcı.́
Už ily si touto formou spousta zá bavy a poznaly, ž e samotné
tvoř enı́ nenı́ jen o nejlé pe vypracované m vý sledku, ale
př edevš ım
́ o samotné m procesu a radosti z ně j.
Dě kujeme tedy lektorká m, ž e za ná mi byly ochotné př ijet z
takové dá lky a nabı́ d nout dě tem zase jiný , zajı́ m avý a
př edevš ım
́ zá bavný pohled na umě nı.́

ZANZIBAR
očima K(k)antoru
7.4.2022
v 17.00 hod.

Zveme vás na miniinteraktivní přednášku o ostrově
aneb jak odletět na dovolenou napoprvé.

JACKi
Mariánské nám. 1
Jablunkov
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POGWARKI SPOD ŁOCHODZITEJ

Cudzy i Stela
Kaźdy je cudzy, zanim stanie sie(Ewa
bliski.
Nowak)
Cudzy, łobcy, werbus, przybysz, nie stela – takimi
łokreś lyniami niekiedy siafujymy na lewo i prawo, jakoby
udowodniajó nc tym swojó m własnó m w odró ż nyniu łod
tych „cudzych” rodzimoś ć , zakorzyniyni, zwió nzek z
tradycyjó m przodkó w. Je to zjawisko wystympujó nce nie
jyny w nasim terynie, ale w inkś ich znanych mi rejonach.
Taki podejś ci do „Innego” wydowo mi się uś w dzisiyjś ich
ć iasach po prostu nieprawdziwe, nieautyntyć ne i
przinoś ió nce wiyncel strat niś poź itku. Traktujó nc drugigo
jako „cudzego”, łodrzucajó nc moź liwoś ć wspó łpracy ć i
autyntyć nej wspó lnoty ś nim - só m stowó m się „cudzym”
dlo niego, só m pozbawió m sie moż liwoś ci wspó łpracy i
przijaź ni z drugim ć łowiekym.
Jeś i jo bedym nazywał „cudzym” moigo bliź nigo, kiery
dejmy na to pochodzi z inkś igo rejonu naś igo kraju, ci aji
ś wiata, tó ś tym samym stó wom sie „cudzym” dlo niego.
Budujym miyndzy nami bariery skazujó nc „Inksigo” na
obcoś ć, nawet jesi, co teś je popularne, só m to delikatne
docinki, przytyki, ś pasy wypowiadane niby dlo ź iartu w
towarzyskim przekomarzaniu sie. Ty sformułowania miały
wiynksi uzasadniyni w downiyjsich ciasach, kiedy kaź do
grupa społeć no, kaź dy regió n, ci aji kaź do dziedzina
stanowiła autó nó mić nó m całoś ć, kiero była w wielkij
mierze samowystarć ialno, kiero miała własne ź ró dła
dochodu, łopiyrała sie na silnej wspó łpracy w łobrymbie
własnego ś rodowiska i dbała o jego zwartoś ć i spó jnoś ć. A i
w tamtych ciasach byli ludzie - arystokracyja, kupcy, ució ni,
studynci, duchowni, wyndrowni artyś ci i pastyrze,
sezó nowi robotnicy aji zbó jnicy, ci po prostu mó ndrzi
ludzie - kierzi przełamywali ty granice, hladali płaś cizny do
realizacji swoigo ź iciowego powołanio i porozumiynio z
inksimi ludziami ponad granicami.
Dziś io nasio sytuacyja społeć no, gospodarcio i kulturowo je
uś inksio. Dziś io mało je takich pomiyndzy nami, kierzi
swojó m egzystyncyjym w całoś ci zawdziyń ciajó m rodzinie,
wiosce, ci nejbliź śimu regió nowi. Wiynkszoś ć z nas coroz
wiyncej zawdziyń ć io ideó m, pomysłó m, irmó m, ludzió m
kierzi ź ijó m nie jyny w "naś im" rejó nie, ale w rejó nie
só msiednim, kany w inkś im mieś cie, ć iasym aji w inkś im
kraju ci na inkś im kó ntynyncie. Kupa teś zawdziynczó my
tym, kierzy tu do nas przibyli z inksich regió nó w kraju ci
ś wiata i tu na naś ij ziymi pró gujó m nó ń ś ć swoje szczyń ś ci,
pró gujó m sie zakorzynić , poczuć sie „stela”. Tak samo „naś i”
ludzie z Istebnej, Jabłó nkowa i łokolić nych gó rolskich
dziedzin porozchodzili się po całym regió nie, po
só msiednich krajach, po całej Europie i aji dotarli za łocean
do hAmeryki za robotó m i godnym ź icim. Teraz i uni naś li

Władysław Niedoba - Jura spod Grónia
i fojt Stanisław Probosz z Istebnej

tam swoje miyjsce na ziymi, swoje „stela”, kiere ć iynsto mo
fó rt swó j specy ić ny gó rolski koloryt i poczuci rozdarcio
miyndzy dwie łojcowizny. Jeś i inkś i ludzie łod nas i my łod
tych "inksich" ludzi bierymy cosi dobrego, tó ś ta wzajymno
wymiana dobra stwarzo i pomnaż o naś ie wspó lne
ś rodowisko ż yciowe. Czyni go piekniyjsim i lepś im. łOd nas
Gospodarzi tych krasnych, beskidzkich dziedzin i gró ni
zoleź i, ci bedymy dbać ło to naś ie Gó rolski Dziedzictwo
łotrzimane po przodkach w sposó b mó ndry, ci bedymy to
dziedzictwo poznować , ci bedymy go dalij rozwijać i
przekazować nastympnym pokolynió m i inkś im ludzió m.
Bo nejgorś i sposó b na „postymp”, to zapó minani ło swoich
korzyniach, gań biyni się swoich korzyni i wió nż ónce się z
tym wykorzyniyni. Cłowiek pozbawió ny korzyni, a zwłaś cia
młody ć łowiek, kierymu nie przekozano ź iodnych
sprawdzó nych wartoś ci i ideałó w łatwo moż e się zagubić w
tym łogró mnym ś wiecie. Ale taki przekazowani wartoś ci i
idei beje miało perspektywy na prziś łoś ć jyny wtedy jeś i nie
zamiyni się w skansyn tradycyji, jeś i beje tak jako i za naś ich
pradziadó w było – ź iwe, twó rci, ciekawe ś wiata i
nieznajó nce granic ludzkich, narodowych ci jynzykowych.
Łod nas zoleź i ci bedymy łotwarci na dobre idee i ciekawi
inkś ich ludzi, ci teś sie zamknymy w swoich małych
ś rodowiskach, łodcinajó nc się tym samym łod głó wnego
nurtu ź icio regió nu, kraju, Europy I ś wiata.
Delśi cióng łopowiadanio ukoźie sie w nastympnym numerze.

Z górolskim pozdrowiynim
Andrzej Suszka z Rupiynki łod Fiedora
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„POLOLETNÍ VÍKENDOVKA KRÁLOVSTÍ LEDU
A SNĚHU“ 3. – 5. 2. 2022
Jak vypadala pololetnı́ vık
́ endovka Krá lovstvı́ ledu a sně hu?
Už ili jsme si spoustu zá bavy, společ ný ch her a tvoř enı.́ Dě ti
vytá hly lopaty, kbelı́ky a s chutı́ se pustily do stavě nı́
ledové ho krá lovstvı́ ze sně hu. Tuto aktivitu vystř ı́dalo
malová nı́ na snı́h. Po venkovnı́ch radová nká ch jsme se
zahř áli teplý m č ajem a dě ti se „zapotily“ u AZ kvı́zu.
Nechybě lo kino a več ernı́ stezka odvahy. Druhý več er si dě ti
ozdobily sá l a př ipravily obč erstvenı́ na več ernı́ vernisá ž ,
př iťukly si dě tský m š ampusem a plně se ponoř ily do
prohlı́dky a hodnocenı́ vystavený ch obrazů . Več er jsme
uzavř eli zá vě reč nou taneč nı́ party. Dě kuji vš em za ú č ast.
Jana Suszková

JEDEN Z
NÁS
ZE ŽIVOTA
DDM

PROJEKT „VÝZKUMNÁ LABORATOŘ“ 17. 2. 2022
Ve č tvrtek 17. 2. 2022 jsme se se sedmná cti dě tmi seš li v
DDM na 3. dıĺe projektu „Vý zkumná laboratoř “, tentokrá te
na té ma kapalina. Povyklá dali jsme si, co vš echno se s
kapalinou dá udě lat, co vš echno kapaliny doká ž ı́ a která je v
naš ich ž ivotech nejdů lež itě jš ı.́ Tě šili jsme se na pokusy, a tak
jsme se do nich hned pustili. Dě ti si nakreslily barevný
obrá zek, zvlá š ť pak i jeho č ernobıĺý obrys. Př i ponoř enı́
obou obrá zků do vody, se č ernobıĺý obrá zek barevně zbarvil.
Poté se snaž ily s použ itı́m jaru zrychlit rychlost ryby
vystř iž ené z kartonu, která plavala na hladině velké ná doby.
Za hlasité podpory vš ech dě tı,́ ryby doplavaly do cıĺe a dě ti
dostaly malou sladkou odmě nu. V poslednım
́ pokuse jsme si
vyzkouš eli, co udě lá mouka, sů l, tempera a voda, když se
smı́ c hajı́ , nanesou na obrá zek, který si dě ti př e dem
nakreslily a dajı́ ho na chvilku do mikrovlnky. Vznikajı́
ná dherné 3D barevné obrá zky. Prostě jsme si akci s dě tmi
už ili naplno a tě šım
́ e se 11. 3. 2022 na dalš ı́ dıĺ „Vý zkumné
laboratoř e“ s té matem magnet.
Zdenka Szotkowská

„SLADKÝ VALENTÝN“ 11. 2. 2022
V pá tek 11. 2. to v komunitnı́m centru v Mostech u
Jablunkova voně lo č okolá dou. Na akci nazvané př ıźnač ně
„Sladký Valentý n“ jsme vlastnoruč ně vyrá bě li valentý nské
bonbonié rky. Nejdř ı́ v si dě ti př ipravily tř i druhy
č okolá dový ch bonbonů , a zatım
́ co dobroty tuhnuly v chladu
pů dy, pustili jsme se do vý roby dá rkový ch krabič ek z vlnité
lepenky, které jsme doplnili jednoduchý m př ánıć̌kem. Bylo
to veselé odpoledne a prsty od č okolá dy mě ly nejen dě ti, ale
i lektorka Jana Foﬀová.

Archiwum JACKi

„GIRLS NIGHT“ 25. – 26. 2. 2022
Z pá tku na sobotu probı́hala v DDM akce „Girls night“
takzvaná „holč ič ı́ př espá vač ka“, na té ma mó dnı́ ná vrhá ř ky.
Tuto akci jsme zač ali seznamovacı́mi hrami a vý robou
„buttonku“ se svý mi jmé ny. Po več eř i jsme se pustily do
vý roby malé kabelky z recyklované ho materiá lu. Pomocı́
stř ı́ h á nı́ , lepenı́ , krč e nı́ papı́ r u, zdobenı́ č i dokonce
sprejová nı́ jsme si vyrobily kabelku dle svý ch př edstav a
fantazie. Holky byly moc š ikovné a kabelky se povedly „co
kus, to originá l“. Več er jsme si zatanč ily na „just dance“, poté
ná sledovalo kino s popcornem.
Rá n o p o s n ı́ d a n i j s m e s i
vytvá ř ely model š atů př ı́mo
na papı́ r ovou maneký nku.
Holky se kreativně vyř ádily.
Ta to a kc e p ro b ı́ h a l a p o d
vedenı́m Simony Macečkové.
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PO NASZYMU

Nale, jak nóm tu je dobrze?
Toć, że aż przedobrze!
Wszyndzi to zawó niało piyrwszymi kwiotkami, co se po zimie
ze ziymie cisnó m. Prziroda kolem nas se obudziła do wiosny.
Ptoszki z dalekich krajó w zaś naszły ceste ponad beskidzki
gró niczki a głoszó m se swojim ś piywanim o miejsce na Swiecie.

Każ dy ptoszek se inaczy ozywo a to ni skyrz tego, coby nó m
swojim ś piywanim czas umilić . Ptoszyczki potrzebujó m
swojim ś pyiwanim obró nić a udziyrż eć terytorium, czym
głoś nieji, tym lepi. Zasada je tako, ż e zazwyczaj pan ptok, se
musi porzó ndnie piyrzi do ś lubnego ancugu nasztrajchować .
Jak se uż cały blyszci a porzó ndnie popiskuje, ż e sie
rozgló ndajó m aji paniczki po gałynziach, co czakajó m na
autobus, tak potym taki ptoszek moż e zyskać serce, aji tej
opiyrzó nej ptoszkuli. Nima to taki lechki, tak jak piszym, ale
etologia ptokó w je naprowdym wyjó ntkowo, ani se nie chce
wierzić , jak só m ty ptoszki bystre a chytre. Ptoszki nie czujó m
zapachu, tak jak my saki, ale za to pieró nsko dobrze słyszó m a
jeszcze lepi widzó m. Jak bedziecie mieć kiedy wolnieji, tó ż
pozdrzijcie na tych naszych przyjacieló w hore ku niebu.

Ludzie sie dycki inspirowali
przirodóm.
Gdyby tak nie było, to by se człowiek
nigdy od ziymie nie odlepił.

Każ dy ogrodnik, już mo latoś naplanowane, kany a co do
ziymie zasieje. Zogó nku idzie wdycki prziryć a pola
prziorać . Ty wysoki, co só m pozbijane z desek, só m
dobre dlo mini ogrodnikó w, albo dlo ludzi starszych,
kierzi se już zgibać nie poradzó m. Papryki a paradajki
só m w ko liczkach za oknami już doś ć szwarne. Groszek
a bó b na zogó nach wschodzi, bo czym wczasi groch, czy
boby zasiejymy, tym bedó m szumniejsze a mró z jich też
nie spoli. W przisadzie by miała mieć sprawno gaź dzina,
czy gazda już zasiote keleruby, kapustym, aji tó m
ruż iczkowó m, kwaki, jarmuż a jakisi sałoty. Ryjmy,
siejmy, prziorujmy, bo w tym dzisiajszym ś wiecie już
naprowdym nie wiedno, co nas czako.
Pó ki by my mieli mieć problem ze ś limokami, tó ż trzeba
jałowca ususzyć a pieknie se tym zogó nki a miyjsca kaj
bedymy sioć cukinie, czy dynie ograniczyć . Nikiedy
starczy obró cić trzi litrowó m szkló nkym, coby nó m ty
ś limoczyska nie zeż rały jakisi małe lancki. Dobre só m
też ty kaczki z dłó gimi gagoczami „hindycki gó niory“ nie
pogardzó m ś limokami, ani jejich wajcami. Trza mieć , ale
rozłoż óne po zogrodzie miski z wodó m, coby sie nie
przidusiły, jak ty hró mski ś limoki ż eró m. Nasze staroś ci
ze ś limokami só m naprowdym malutki...

Dej Boże, coby se mógli dali bawić
na wojne jynym ze ślimokami...
Janek z Brzega
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MAGDALENA DWOROKOVÁ
SKLÁŘSKÁ DESIGNÉRKA
Magdalena Dworoková je sklářská designérka z Jablunkova. Vystudovala sklářskou školu v
Novém Boru. Na svém kontě má řadu prestižních uměleckých výstav, kde získala nespočet
ocenění a uznání. Sklo považuje za zázrak. Snaží se žít tak, aby nelitovala toho, co mohla
udělat a neudělala. Nejdůležitější ze všeho je pro ni vstřícnost a lidskost.
Kdo nebo co Vás přivedlo k podnikání se sklem?
Byla to rozhodně lá ska ke sklu, kterou jsem postupem č asu ve
své m ž ivotě objevovala. Jako dıt́ě jsem velmi rá da malovala.
Navš tě vovala jsem rů zné vý tvarné krouž ky. Uč astnila jsem se
malıŕ̌ský ch soutě žı́ po celé Ceské republice a tak jsem se asi
dostala do podvě domı́ sklá ř ské š koly v Nové m Boru, která mě
oslovila s nabıd
́ kou studia. Dodnes nevım
́ , jaký m způ sobem se
o mě dově dě li. (smıćh) Považ uji to za takový malý zá zrak,
protož e kdysi prá vě tato š kola př ijım
́ ala pouze uchazeč e z
blıźké ho okolı́ Nové ho Boru. A oni si mě naš li v Jablunkově .
(smıćh) Než jsem nastoupila na š kolu, absolvovala jsem mini
š kolenı́ o skle jako materiá lu. Vš echno jsem si musela peč livě
nastudovat, a tım
́ pá dem se u mě zrodila lá ska ke sklu. Zcela
mě to pohltilo. Skolu jsem ú spě šně absolvovala pod vedenım
́
prof. Jankovce, který vyuč oval historickou malbu skla. Na toto
obdobı́ má m krá sné vzpomın
́ ky, protož e jsem zıśkala pevné
zá klady, které jsem využ ila v dalš ım
́ rozvoji.
Co Vám toto studium vzalo?
Vzalo mi mož nost prož it mlá dı́ v rodné m mě stě , spoustu
kamará dstvı́ a př átelstvı.́ I př es to své ho rozhodnutı́ nelituji,
protož e tato š kola mi dala neskuteč ný rozhled a vý jimeč né
př ıĺež itosti. Otevř ela mi brá nu do celé ho svě ta. Po š kole jsem
pů sobila pě t let v zahranič ı,́ kde jsem se ú č astnila ř ady vý stav
umě lecké ho smě ru, na který ch jsem zıśkala č etná oceně nı́ a

archiv M. Dworoková

archiv M. Dworoková

uzná nı.́ Jedno z hlavnıćh oceně nı́ bylo př izná nı́ statutu
svobodné ho umě lce ministrem kultury ve Varš avě .
Opravdu mů ž u s č istý m svě domım
́ ř ıćt, ž e studium mi
daleko vıće dalo, než vzalo.
Na svém kontě máte řadu významných uměleckých
výstav. Kde všude jste vystavovala?
Moji prvnı́ kolekci skla jsem poprvé veř ejně př edvedla v
tehdejš ı́ Ceskoslovenské republice na vš eobecné vý stavě
v Praze. Tam si mě poprvé vš imli zá stupci obchodnı́
komory a dali mi př ednost př ed Ceský mi tradič nım
́ i
vý robci skla př i reprezentaci stá tu. Tım
́ to jsem zahá jila
ř adu o iciá lnı́ch pozvá nı́ k zahranič nı́ reprezentaci.
Pozvala mě italská obchodnı́ komora mezi př e dnı́
vý robce skla do Bená tek. Vystavovala jsem ve Francii,
např ık
́ lad na prestiž nı́ vý stavě 700 let Bordeaux. Nikdy
nezapomenu na ná dhernou expozici v japonské m Tokiu,

JACKi ZPRAVODAJ
KULTURA

SPORT

17

kde shlé dl kolekci i syn japonské ho cıśař e. Ně kolikrá t jsem
mě la př ıĺež itost zastupovat Ceskou republiku na vý stavá ch
v Tchajwanu a na Filipın
́ á ch. V roce 2001 jsem se ú č astnila
expozice u př ıĺež itosti otevř enı́ nové kancelá ř e Czech Trade
v Miami. Zmın
́ ım
́ ješ tě pozvá nı́ z Bruselu, kde jsem byla
pož á dá na o vý robu prestiž nı́ c h cen pro vojenskou
organizaci NATO.
V rámci reprezentace České republiky ve sklářském
designu jste rovněž navštívila Spojené arabské emiráty.
Ano, to byly dalš ı́ kroky. V letech 2002 – 2003 jsem
vystavovala v Dubaji na vý stavě The Global Village. Mezitım
́
v roce 2002 jsem koupila č ást dıĺen od irmy Moser v
Bystř ici nad Olš ı.́ V roce 2007 jsem se ú č astnila vý stavy v
hlavnım
́ mě stě Malajsie Kuala Lumpur, kde jsme př edstavili
novou kolekci, o kterou byl obrovský zá jem. Mě la jsem
př ı́lež itost vystavovat např ı́klad ve stá tech Irá n, Irá k,
Kuvajt, Katar, Rusko, Mexiko.
V roce 1986 jste založila irmu Niké, pojmenovanou po
řecké bohyni vítězství. Jaké byly Vaše začátky v
podnikání?
(smıćh) Pro rozjezd podniká nı́ jsem si vybrala Tě šın
́ po
polské straně , kde to bylo tehdy jednoduš šı.́ Rok po založ enı́
irmy jsem si zaregistrovala na patentnım
́ ú ř adě ve Varš avě
ochrannou zná mku, pod kterou prodá vá m vý robky s
vlastnım
́ designem. Když jsem se v roce 1990 vrá tila zpá tky
do Ceské republiky, otevř ela jsem irmu na design a zdobenı́
skla pod stejnou obchodnı́ znač kou. Ná sledně jsem
zaregistrovala znač ku Niké na patentnım
́ ú ř adě v Praze s
dově tkem Bohemia Glass. Stala jsem se tak prvnı́
registrovanou majitelkou té to znač ky. Než se mi podař ilo
otevř ıt́ sıd
́ lo irmy Niké na ná mě stı́ v Jablunkově , mě la jsem
malou dıĺnič ku v Ná vsı.́ Byla to taková dř evě ná budka.
(smı́ch) Zač átky byly opravdu krá sné . (smı́ch) Když je
č lově k mladý, má plnou hlavu ná padů , ze který ch postupně
vystř ıźlivı́ a zjistı,́ ž e vš e nenı́ tak rů ž ové , jak to vypadá .
(smı́ch) Ale na druhou stranu, zı́ská vá č lově k mnoho
cenný ch zkuš enostı,́ které mů ž e potom v ž ivotě využ ıt́.
Myslım
́ si, ž e podniká nı́ bylo kdysi jednoduš šı,́ protož e
byrokracie nebyla na prvnı́m mı́stě . Dnes je to př esně
naopak, což je smutné .
Vaše irma se zabývá především broušením a zdobením
skla zlatem. Jaké skvosty lze ve Vašem obchodě najít?
Jedna z nejvzá cně jš ıćh kolekcı́ je Egermann.
Tuto technologii vymyslel př e d 300 lety Friedrich
Egermann. Sklá dá se z č ervené lazury, která je 3x vypá lená
v peci na teplotu 600°C a ná sledně odbrouš ena do
obdé lnık
́ u a poté vyzlacena. Tyto obdé lnık
́ y jsou zdobené
ruč nı́ rytinou s motivem rostlin nebo ptá ků . Bohuž el, lidé
kteř ı́ umě li a použ ıv́ali tuto metodu, zač ın
́ ajı́ vymıŕat a
proto má me v obchodě jen pá r tě chto vzá cný ch kusů .

JEDEN Z NÁS ...

O co mají Jablunkované největší zájem ?
Jablunkované kupujı́ př evá ž ně sklenič ky na vın
́ o. Vě tš ina
zá kaznık
́ ů je muž ské ho pohlavı.́ Udivuje mě to a zá roveň
velmi tě šı́. Pá nové rá di nakupujı́ č isté , ne moc zdobené
sklenič ky na vın
́ o č i aperitivy. Dá my pro změ nu š áhnou
radě ji po vıće zdobené m skle. Sklo, které mů ž e pů sobit už
jako ký č , je pak urč e no př e devš ı́ m pro zá kaznı́ k y ze
Spojený ch arabský ch emirá tů . Mile mě př ekvapujı́
jablunkovské rodiny, které si dě lajı́ opravdu velké kolekce
skla. Myslela jsem si, ž e tento trend se nosı́ pouze ve
mě stech. Vıt́e, ž ijeme př ece jen v malé m mě stě , kde lidé moc
nevydě lá vajı.́ Vě tš ina z ná s si radě ji koupı́ levné sklo, než aby
investovala do ně čeho, co je sice o dost draž šı,́ ale za to
originá lnı,́ krá sné , troufá m si ř ıćt uniká tnı.́
Máte svůj oblíbený skleněný poklad?
Zpoč átku se mi lı́bilo vš echno, protož e jinak bych to
nedě lala. (smıćh) I když musım
́ př iznat, ž e ně které vě ci se mi
tehdy nelıb
́ ily, ale zá kaznık
́ je vyž adoval. Tak jsem je dě lala.
Osobně se mi lıb
́ ı́ č isté sklo s hranami. Nevadı́ mi ani zlatý
prouž ek nahoř e, protož e to je opravdu č isté zlato. Je to
uš lechtilý kov, navıć pů sobı́ velmi elegantně . Pıt́ drahé vın
́ oz
takové sklenič ky je pro mě zá ž itek. Za nejvě tš ı́ zprzně nı́
považ uji pıt́ luxusnı́ vın
́ o z „laciný ch“ sklenič ek.
A životní?
Mıt́ radost ze ž ivota a dě lat to, co č lově ka bavı,́ pokud mu to
př iná š ı́ radost. Pak pro to udě lat vš e. Aby si č lově k mohl ř ıći s
č istý m svě domım
́ : „Nelituji toho, co jsem udě lal, lituji jen
toho, co jsem mohl udě lat a neudě lal“.
Můžete čtenářům prozradit tajemství procesu broušení
skla?
Brouš enı́ skla je velmi ná roč né . Kaž dý tah již zbrouš ené ho
skla se u ná s leš tı́ ruč ně a ne kyselinou, jak je zvykem po celé
Ceské republice. Použ ıv́á me technologii irmy Moser, která
se prá vě na ruč nı́ leš tě nı́ skla zamě řuje. Proces brouš enı́ skla
probıh
́ á tak, ž e si vezmete kotouč , na které m vybrousıt́e tah
a jezdı́te po ně m tak dlouho, dokud jej nevyleš tı́te do leskla.

archiv M. Dworoková
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Bě hem jednoho tahu mů ž ete vymě nit pě t až š est kotouč ů. Je to
opravdu ná roč né a lidé si toto č asto vů bec nedoká ž ou ani
př edstavit. Sklo, které je použ ito k vý robě je vysoce kvalitnı.́ Ke
zdobenı́ použ ıv́á me č isté zlato.
Kam všude zboží vyvážíte?
Menš ı́ vý vozy jsme dě lali do USA, Japonska, Tchajwanu nebo
Cın
́ y. Velká distribuce byla hlavně do Dubaje, kde jsme dokonce
zá sobovali rodinu š ejka, ale to jsme se dově dě li až pozdě ji,
bohuž el. (smıćh) Stá lý m a zá roveň nejvě tš ım
́ zá kaznık
́ em je
Rusko. Tam to lidé nakupujı́ ve velké m. Velmi si toho vá ž ı́ a cenı.́
Je to pro ně poklad.
Má pro Vás sklo skrytou symboliku?
Urč itě . Když se podıv́á me na naš i konzumnı́ společ nost, ve které
se dá pıt́ z papıŕový ch, plastový ch kelım
́ ků č i jiný ch paskvilů , tak
si už má lokdo uvě domı,́ ž e sklo je č istý př ıŕodnı́ materiá l, který je
zdravotně nezá vadný. Rá da bych podotkla, ž e sklo vzniká pomocı́
př etavené ho kř emık
́ u v naprosto č irou hmotu.
Sklo rovná se?
Zá zrak.
archiv M. Dworoková

Komu předáte řemeslo?
Bohuž el, asi nikomu. Má m sice dvě dě ti, ale jsou zamě řené na
ně co ú plně jiné ho.
Starš ı́ dcera Dominika je velmi umě lecky nadaná . Vystudovala
Akademii vý tvarný ch umě nı́ v Praze, obor Restaurová nı́ malby a
polychromované plastiky. Myslım
́ si, ž e se v tomto oboru naš la.
Bavı́ ji to.
Mladš ı́ dcera Kateř ina rá da povı́ d á , proto vystudovala
ž urnalistiku a č ásteč ně se tım
́ ž ivı.́ Vıt́e jak se to ř ık
́ á , matka je
š ťastná tehdy, když jsou dě ti š ťastné . Tak to platı́ i pro mne. Ať si
jdou vlastnı́ cestou.

Co ráda děláte ve svém volném čase?
Nejradě ji ze vš eho cestuji, dık
́ y č emu, mů ž u pozná vat
nové lidi, jejich tradice, zvyky a kulturu. To mě hrozně
fascinuje. Rá da také č tu knihy o psychologii. Snaž ım
́ se
alespoň trochu č asu trá vit na horá ch, v př ıŕodě . Myslım
́
si, ž e vedu takový akč nı́ ž ivot. (smıćh)

Co byste poradila začínajícím sklářským
designérům?
Rozhodně se vydat na ně jakou dobu do zahranič ı,́
kde č lově k zıśká neuvě řitelně cenné zkuš enosti. To
ale platı́ pro vš echna ř emesla. Neodsuzovat ž ádnou
zemi, protož e nevı́ t e, která země Vá s nejvı́ c e
oborově i ž ivotně obohatı.́ Jsem ná zoru, ž e pokud
budeme ž ı́ t pod poklič kou, nikdy toho moc
nedoká ž eme.
Aktuálně žijeme v nelehké době. Jak si udržujete
duševní zdraví?
Podle mé ho ná zoru je nesmıŕně dů lež ité , snaž it se
zů stat lidský. Mıt́ rá d lidi kolem sebe a nebá t se jich.
Vš imla jsem si, ž e ně kteř ı́ z ná s se bojı́ toho, ž e lidé
jsou „jinı́“, než oni, a to je ně jaký m způ sobem
rozč iluje. Prosı́m , neodsuzujme č lově ka jenom
proto, ž e má jiné hodnoty a ná zory na ž ivot než my.
Kaž dý z ná s je svý m způ sobem „jiný “. Když budeme k
sobě vstř ıćnı́ a lidš tı,́ bude se ná m ž ıt́ lé pe!
Dě kujeme za rozhovor a př ejeme Vá m vš e dobré !
D. Cymerys, JACKi
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