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Walczyli o przepustki 
na polskie studia
WYDARZENIE: We wtorek, w murach Polskiego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie, 
odbyły się egzaminy dla kandydatów na studia w Polsce. – Życzę wam powodzenia. Ponieważ zaś zdawalność 
kandydatów z Zaolzia jest z reguły bardzo wysoka, mam nadzieję, że wszyscy dostaniecie się do polskich szkół. 
Studiowanie zawsze jest przygodą, ale studia w Polsce to duże wyzwanie. Dostać się jest łatwiej niż je skończyć. 
Życzę więc wam, byście nie tylko się dostali, ale także byście je skończyli. A potem znaleźli pracę w wybranym 
przez was kierunku. Trzymam za was kciuki – mówiła konsul generalna RP w Ostrawie Izabella Wołłejko-
Chwastowicz, która była jednym z członków komisji egzaminacyjnej.

Witold�Kożdoń

Organizatorem tegorocznych 
egzaminów po raz drugi z 
rzędu była Narodowa Agen-

cja Wymiany Akademickiej. Tym 
razem przystąpiło do nich czter-
nastu młodych ludzi. Zadaniem 
wszystkich było napisanie dwóch 
testów kierunkowych. – Kandydat 
na studia humanistyczne musi 
przystąpić do egzaminów z języka 
polskiego oraz historii, natomiast 
osoby ubiegające się o przyjęcie 
na kierunki ścisłe zdają egzami-
ny z matematyki, fi zyki, a także z 
geografi i, bądź biologii i chemii. 
Wszystko zależy od kierunku, jaki 
wybrali – tłumaczyła przewodni-
cząca komisji egzaminacyjnej, dr 
hab. Aleksandra Achtelik, dele-
gowana do niej przez Uniwersytet 
Śląski w Katowicach.

Wtorkowe egzaminy miały cha-
rakter pisemny. – W teście z języka 
polskiego sprawdzane są językowe 
sprawności, czyli rozumienie ze 
słuchu, kompetencje gramatyczne, 

rozumienie tekstu pisanego, wiedza 
z zakresu literatury. Zadaniem zda-
jących jest również napisanie wypra-
cowania, ale póki co, sami nie wiemy 
jeszcze, jakie konkretne polecenia 
kryją się w tegorocznych arkuszach 
– mówiła dr Aleksandra Achtelik.

– W teście z matematyki został 
natomiast przygotowany normalny 
zestaw zadań, które trzeba popraw-
nie rozwiązać. Również zadania z 
historii, geografi i czy chemii mają 
charakter testowy – dodał dr Marek 
Piętka, członek komisji egzamina-
cyjnej. Zaznaczył on przy tym, że 
absolwenci czeskocieszyńskiego 
gimnazjum, legitymujący się polską 
maturą, nie musieli zdawać jeszcze 
jednego egzaminu, czyli sprawdzia-
nu z języka polskiego w wersji pod-
stawowej. – Dziś mamy tutaj tylko 
jedną osobę spoza Gimnazjum im. 
Juliusza Słowackiego, która musia-
ła do niego przystąpić i właśnie go 
zdała – stwierdził dr Marek Piętka.

Wśród kandydatów na studia w 
Polsce znalazła się we wtorek Bar-
bara Kubiczek, która chce studio-
wać stosunki międzynarodowe na 

Uniwersytecie Jagiellońskim w Kra-
kowie. – Stres jest, ale mam nadzie-
ję, że jestem dobrze przygotowana. 
Nasi poprzednicy z reguły dobrze 

zdawali ten egzamin, więc liczę, 
że teraz będzie tak samo. A tema-
tów, które mogą być na egzaminie, 
jest tak dużo, że naprawdę trudno 

stwierdzić, czego się spodziewać – 
mówiła przed rozpoczęciem egza-
minów hawierzowianka. 

Ciąg dalszy na str. 3

• Wtorkowe egzaminy na studia w Pol-
sce miały pisemny charakter. 
Fot. WITOLD�KOŻDOŃ

Niech żyją 
wakacje!
Ostatni w tym roku szkolnym 

dzwonek zabrzmi dziś we 
wszystkich szkołach w RC. W naszym 
województwie 149 tys. uczniów szkół 
podstawowych i średnich odbierze 
świadectwa rocznikowe. Wśród nich 
jest 11 384 pierwszoklasistów.

Uroczystości zakończenia roku 
szkolnego w polskich szkołach na 

Zaolziu odbywają się, w zależności 
od ustaleń dyrekcji, już od wczoraj. 
Mury polskich podstawówek żegna 
w tych dniach 180 uczniów klas dzie-
wiątych, 249 pierwszoklasistów od-
biera pierwsze w swoim życiu świa-
dectwa rocznikowe. Szerzej wrócimy 
do tematu we wtorkowym wydaniu 
naszej gazety. (sch)
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Dziś kończy się kolejny rok szkolny. A czy wiecie już, dokąd wybierze-
cie się na wakacyjny wypoczynek? Norweskie fi ordy, szwajcarskie 

Alpy, chorwackie plaże? Okazuje się, że Europejczycy znacznie częściej 
wybierają polskie atrakcje. Przed rokiem przyjechało nad Wisłę ponad 
19,5 mln turystów z zagranicy – o 7,5 proc. więcej niż dwa lata temu. Zo-
stawili zaś prawie 35 mld złotych. 

Turystyka to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi polskiej go-
spodarki, która daje już około 6 proc. PKB. Wprawdzie z europejskimi 
potęgami turystycznymi – takimi jak Hiszpania czy Francja – Polska nie 
może się jeszcze równać, ale nie ma się też czego wstydzić. Międzyna-
rodowi specjaliści nie mają bowiem wątpliwości, że stała się modnym 
punktem na turystycznej mapie świata. Z raportów Światowej Organiza-
cji Turystyki Narodów Zjednoczonych wynika przy tym, że Polska jest 
regionalnym liderem. Wśród państw zarabiających na turystyce wyprze-
dza nie tylko Rumunię, Bułgarię czy Węgry, ale też Czechy i Chorwację. 
Zarabia na turystach więcej niż Rosja, Belgia, Dania, Norwegia, a także 
Egipt i inne turystyczne państwa w Afryce Północnej.

A co warto zobaczyć nad Wisłą? Serwis TripAdvisor zebrał opinie tury-
stów z całego świata. W pierwszej dziesiątce znalazły się m.in.: Stare Mia-
sto w Warszawie, Stare Miasto we Wrocławiu, Kopalnia Soli w Wieliczce. 
W rankingu bezapelacyjnie królował zaś Kraków z jego Wawelem, Kazi-
mierzem, Sukiennicami, Bazyliką Mariacką czy Fabryką Oskara Schin-
dlera. Prywatnie dodałbym jednak jeszcze kilka innych miejsc. Na przy-
kład jadąc do Wrocławia warto się zatrzymać w Karkonoszach po polskiej 
stronie granicy. Duże wrażenie robi średniowieczna starówka Torunia. 
Przepiękne są Gdańsk, Kaszuby i całe wybrzeże Bałtyku (ale najlepiej tuż 
po sezonie). Polecić można zamek w Malborku, Szlak Orlich Gniazd czy 
zabytki Sandomierza. Jeśli jednak chcecie zasmakować odrobiny egzo-
tyki, powinniście wyruszyć na wschód (od Wisły). Puszcza Białowieska, 
Kanał Augustowski, Beskid Niski, Bieszczady, zabytki Kazimierza Dol-
nego, Zamościa czy Lublina niemal nikogo nie pozostawią obojętnymi. 
Osobiście poleciłbym jednak Przemyśl, w którym dawno temu spędziłem 
aż trzy miesiące. I mimo że pogranicze polsko-ukraińskie w niczym nie 
przypomina Śląska Cieszyńskiego, przez cały czas miałem wrażenie, że 
jestem jednak w Cieszynie... No, ale porady, poradami, a miejsc wyjątko-
wych i intrygujących najlepiej szukać na własną rękę. Pamiętajcie też, że 
często wcale nie trzeba daleko jechać. Wiele z nich czeka tuż za progiem, 
znaczy za graniczną Olzą. 

Antonín Staněk
, czeski minister kultury 

Witold Kożdoń 
kozdon@glos.live
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DZIEJE SIĘ W REGIONIE

CIERLICKO
W�poniedziałek�zakończy-
ło�się�malowanie�hallu�i�sali�
głównej�w�Domu�Polskim�
Żwirki�i�Wigury�na�Kościel-
cu. Inwestycja trwała dwa 
tygodnie, a jej głównymi 
sponsorami byli członko-
wie Klubu Wspaniałych 
Mężczyzn bez Latających 
Maszyn. Prace malarskie 
zlecono fi rmie zewnętrz-
nej, natomiast w porządki 
i prace przygotowawcze 
zaangażowali się wszyscy 
użytkownicy obiektu z 
Miejscowych Kół PZKO z 
Kościelca i Stanisłowic oraz 
tamtejszych Klubów Kobiet 
i Seniora.  (wik)

ŁOMNA DOLNA
Do�15�września�ponow-
nie�można�spacerować�z�
przewodnikiem�ekologicz-
ną�ścieżką�dydaktyczną�
Mionší. Przewodnicy cze-
kają na chętnych w każdą 
sobotę i niedzielę o godz. 
9.30 i 13.30, a po wcze-
śniejszym uzgodnieniu także 
we wtorki i czwartki o godz. 
9.30. Opłata za zwiedzanie 
ścieżki wynosi 60 koron 
(oraz 30 koron dla dzieci i 
emerytów). Jej trasa zaczy-
na się obok łomniańskiego 

Centrum Informacji i 
liczy około 7 km. Spacer 
trwa ok. trzech godzin 
i jest umiarkowanie 
trudny. Trzeba też pa-
miętać, że szlak nie jest 
odpowiedni dla wózków 
spacerowych czy wózków 
inwalidzkich.  (wik)

RYCHWAŁD
Miasto�zorganizuje�wy-
jazd�do�Chorzowa,�do�
tamtejszego�największego�
parku�rozrywki�w�Polsce.�
Tradycyjna, jednodniowa 
wakacyjna wycieczka dla 
rodziców z dziećmi pla-
nowana jest 30 lipca. Jej 
cena dla dorosłych wynosi 
150 koron. Dzieci wyjadą 
do Wesołego Miasteczka 
za darmo. Koszty biletów 
wstępu na miejscu każdy z 
uczestników pokrywa sam. 
Zgłoszenia chętnych do wy-
jazdu przyjmuje rychwałdz-
ki Dom Kultury.  (wik)

TRZYNIEC
W�mieście�zainstalowano�
nowy,�zmodernizowany�
system�kamerowy.�Nowe 
urządzenia są na wyższym 
poziomie technicznym 
od poprzednich, kamer 
jest więcej, podniosła się 
jakość obrazu. Celem mo-
nitoringu jest usprawnie-
nie pracy straży miejskiej, 
która szybciej może zare-
agować na wykroczenia 
czy inne zdarzenia. Nowe 
kamery umieszczono m.in. 
na skwerze przy placu 
Pokoju, przy ul. Kopernika, 
w kilku miejscach w Parku 
Leśnym. Pod nadzorem są 
także odcinki dróg w pobli-
żu szkół.  (dc)

ŁOMNA DOLNA

TRZYNIEC

CIERLICKO

RYCHWAŁD

W I A D O M O Ś C I

Fot. ARC
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Zapraszamy do odwiedzenia naszego ar-
chiwum krótkich materiałów fi lmowych.

piątek

sobota

niedziela

dzień: 22 do 24 C 
noc: 15 do 13 C 
wiatr: 1-3 m/s

dzień: 24 do 26 C 
noc: 15 do 13 C 
wiatr: 1-3 m/s

dzień: 30 do 32 C 
noc: 17 do 15 C 
wiatr: 2-4 m/s

DZIŚ...

28
czerwca 2019

Imieniny obchodzą: 
Ireneusz, Leon
Wschód słońca: 4.39
Zachód słońca: 20.57
Do końca roku: 186 dni
(Nie)typowe święta:
Narodowy Dzień Pamięci 
Poznańskiego Czerwca 
1956
Przysłowia: 
„Czerwiec się czerwieni – 
będzie dość w kieszeni”

JUTRO...

29
czerwca 2019

Imieniny obchodzą: 
Beata, Paweł, Piotr
Wschód słońca: 4.39
Zachód słońca: 20.57
Do końca roku: 185 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Ratownika WOPR
Przysłowia: 
„Kiedy święty Piotr grzeje, 
za wiosną jeszcze trzykroć 
kur zapieje”

POJUTRZE...

30
czerwca 2019

Imieniny obchodzą: 
Emilia, Lucyna, 
Władysława
Wschód słońca: 4.40
Zachód słońca: 20.57
Do końca roku: 184 dni
(Nie)typowe święta:
Święto Marynarki 
Wojennej
Przysłowia: 
„Czerwiec grudniową 
pogodę głosi, lipiec dla 
stycznia wróżbę przynosi”

POGODA

•••
W fotelu ministra zrobiłem wiele 
dobrego dla tego kraju 

• Niech żyją wakacje! Zakończenie roku szkolnego w PSP w Gródku. 
Fot. WIESŁAW�PRZECZEK

PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ...
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W szpitalu w Orłowej 
nie ma już oddziałów 
łóżkowych interny 
ani chirurgii. Oba 
zakończyły swoją 
działalność pod 
koniec ub. tygodnia. 
To jeszcze nie koniec 
zmian, wynikających 
z planu optymalizacji 
szpitali wojewódzkich. 

Danuta�Chlup

Sprzeciwy władz miasta, pracow-
ników służby zdrowia ani miesz-
kańców Orłowej nie przyniosły 

pożądanego przez protestujących 
efektu – tamtejszy szpital, zgodnie z 
zamierzeniem władz wojewódzkich, 
nie będzie zajmował się opieką do-
raźną, lecz zostanie przekształcony w 
placówkę opieki długoterminowej.

– W ub. czwartek odbyła się prze-
prowadzka interny, w piątek chirurgii. 
Chirurgia przeniosła się do Karwiny, 
interna częściowo do Karwiny, czę-

ściowo do Hawierzowa. W Karwinie 
wzrośnie od 1 lipca o dziesięć liczba 
łóżek na oddziale chorób wewnętrz-
nych, na chirurgii o sześć. W Hawie-
rzowie, tak samo od 1 lipca, wzrośnie 
liczba łóżek na internie o 12 – zrelacjo-
nowała Radmila Fleischerowa, rzecz-
niczka szpitali w Karwinie-Raju i Ha-
wierzowie. 

Weekendowy relaks 
z herbatą 

Multikulturowe spotkanie mi-
łośników tego napoju, ale też 

sztuki i samorozwoju tym razem 
odbędzie się pod hasłem „Zero Wa-
ste”. Przez dwa dni – 29 i 30 czerw-
ca – na Wzgórzu Zamkowym w Cie-
szynie będzie okazja nie tylko do 
degustacji mnóstwa różnorodnych 
herbat z różnych zakątków świata, 
ale spędzenia czasu na koncertach, 
warsztatach, happeningach i wy-
kładach. Festiwalowi towarzyszy 
kolorowy jarmark rękodzieła. 

Herbatę przywiozą ludzie, dla 
których jest ona życiową pasją. O 
smakowe i zmysłowe doświadcze-
nia zadbają najlepsi herbaciani mi-
strzowie z Polski, Czech i Słowacji. 
A przy herbacie... m.in. baśnie i 
bajki Dalekiego Wschodu, opowie-
ści z herbacianych podróży i o tym, 
gdzie w Chinach rosną stare drze-

wa herbaciane. Ponadto podróż 
w czasie do początków herbaty 
na Półwyspie Koreańskim, refl ek-
sje nt. właściwości i duchowych 
aspektów tego wspaniałego napo-
ju. W trakcie tego podróżniczego 
festiwalu z herbatą w roli głównej 
i magią w tle, cieszyński Zamek i 
całe Wzgórze Zamkowe zamienia-
ją się w przestrzeń kreatywności i 
kultury.

Swój udział w tegorocznym 
święcie potwierdziło wiele orygi-
nalnych i ciekawych osobistości 
– podróżników, dziennikarzy, re-
porterów i reportażystów. Oprócz 
opowieści o świecie i podróżach  
spróbujemy też znaleźć odpowiedź 
na pytania: czy związek ludzi z 
przyrodą to nierozerwalna sym-
bioza czy odwieczna walka? Czy 
katastrofa ekologiczna to okrutna 

przyszłość czy może wymysł eko-
terrorystów? Czy „zero waste” to 
kolejna moda, która przeminie czy 
konieczność? Czy naprawdę jest 
źle? I co można zrobić, żeby było 
lepiej. 

Muzyczną gwiazdą festiwalu bę-
dzie polska grupa PSIO CREW, czy-
li beskidzkie melodie przenikające 
się z elektroniką, beatem oraz per-
kusyjnym groovem. Ponadto zagra 
Ukemelon, czyli Johanna Szpyrco-
wa, młoda trzyniecka śpiewająca 
poetka i początkująca piosenkarka, 
akompaniująca sama sobie na uku-
lele. Nie zabraknie również kąpie-
li w dźwiękach gongów z Kamilą 
Domin w niezwykłej atmosferze 
cieszyńskiej rotundy oraz orygi-
nalnego czesko-japońskiego DUO 
KERLEK grającego m.in. oriental-
ną muzykę etno.   (szb)

Fot.�JANUSZ�BITTMAR

Walczyli o przepustki 
na polskie studia
Dokończenie ze str. 1

Podobnie przekonywał też Grze-
gorz Słowiaczek z Boconowic, 

który wybiera się na fi lologię pol-
ską na Uniwersytecie Jagielloń-
skim. – Chcę tam studiować, bo lu-
bię to miasto. Poza tym krakowska 
uczelnia reprezentuje bardzo wy-
skoki poziom. Oczywiście odczu-
wam lekki stres, ale nie jest on tak 
duży, jak przed maturą. Nie myślę 
też o tematach, które chciałbym 
otrzymać na egzaminie – stwier-
dził krótko.

Łącznie, w trakcie obu wtor-
kowych egzaminów, kandydaci 
na studia w Polsce mogli zdobyć 
maksymalnie 200 punktów. – Pro-
szę się starać, by tych punktów 
uzyskać jak najwięcej, ponieważ 
nasza komisja wyłącznie sprawdzi 
wasze testy. Wyniki prześlemy zaś 
do Narodowej Agencji Wymiany 

Akademickiej, a w Warszawie zo-
staną one porównane z wynikami 
takich samych egzaminów, które 
odbędą się na Ukrainie, w Rosji czy 
Kazachstanie. Wszędzie tam, gdzie 
żyje młodzież polskiego pochodze-
nia – mówiła dr Aleksandra Achte-
lik, podkreślając zarazem, że liczba 
zdobytych punktów zwiększy lub 
zmniejszy szanse na zdobycie pol-
skiego indeksu. – Ci kandydaci, 
którzy osiągną dobre wyniki, zo-
staną też wysoko sklasyfi kowani w 
globalnym rankingu i tym samym 
bez problemu powinni uzyskać 
stypendium polskiego ministra na-
uki i szkolnictwa wyższego. Do tej 
pory poziom kandydatów z Zaolzia 
był bardzo wysoki, ale dziś nie do-
wiedzą się oni jeszcze o fi nalnych 
rozstrzygnięciach – zaznaczyła 
Aleksandra Achtelik.  (wik)

Część oddziałów  przeniesiona

Oddziały łóżkowe ortopedii, re-
habilitacji oraz reanimacji (ARO) 
zostały na razie w Orłowej. Prze-
niesione zostaną w późniejszym 
terminie, zgodnie z harmonogra-
mem, który przewiduje realizację 
zmian do połowy przyszłego roku. 
W orłowskim szpitalu pozostaną 
docelowo oddziały świadczące 

przeważnie opiekę długotermino-
wą nad osobami przewlekle cho-
rymi i w podeszłym wieku. Liczba 
łóżek na oddziale przewlekle cho-
rych (LDN) będzie stopniowo rosła. 

Przychodnie specjalistyczne, w 
tym chorób wewnętrznych oraz 
chirurgiczna, nadal będą działały 
w Orłowej.  

Odwołany – teraz 
już na wieczność
Odszedł kolejny ofi arny działacz 

PZKO. W niedzielę zmarł w 
wieku 88 lat Alfred Kołorz, związa-
ny przez całe życie z małą zaolziań-
ską wioską – Datyniami Dolnymi. W 
czwartek odbył się jego pogrzeb. 

Kołorz urodził się w 1931 roku. Po 
wojnie był jednym z założycieli, a 
następnie najbardziej aktywnych 
działaczy datyńskiego (dziś już nie 
istniejącego) Koła PZKO. Był dłu-
goletnim sekretarzem oraz preze-
sem, organizatorem wielu znanych 
imprez, w tym kontynuowanych 
obecnie przez jego syna Babskich 
Balów. Wraz z posłem Zgromadze-
nia Narodowego Sembolem stał na 
czele delegacji, która w 1955 roku po-
jechała do Pragi, by w Ministerstwie 
Szkolnictwa wymóc reaktywowanie 
działającej przed wojną w Datyniach 
polskiej szkoły. Starania zostały 
zwieńczone sukcesem i do 1972 roku 
działała we wsi polska podstawów-
ka. Zmarły był także koresponden-
tem prasowym, m.in. „Głosu Ludu”. 

W połowie lat 80. aktywiści Ko-
munistycznej Partii Czechosło-

wacji wywierali nacisk na zarząd 
Koła, by usunął ze swego grona Al-
freda Kołorza, ze względu na jego 
rzekomą działalność wrogą ustro-
jowi komunistycznemu. Miejscowi 
PZKO-wcy stanęli po jego stronie, 
lecz ostatecznie musieli skapitulo-
wać, kiedy samo Prezydium Zarzą-
du Głównego PZKO odwołało Koło-
rza z funkcji członka zarządu. Syn 
działacza, Stanisław, wspomina, że 
ojciec bardzo przeżył fakt, że spo-
tkał go cios nie ze strony czeskich 
szowinistów, lecz ze strony ludzi, 
którym ufał – z własnych, PZKO-w-
skich, szeregów. 

Po 1989 roku nowe władze PZKO 
przekazały Alfredowi Kołorzowi 
akt pełnej rehabilitacji związkowej i 
społecznej, i przeprosiły go za nie-
uzasadnioną i niesprawiedliwą dys-
kryminację ze strony poprzedniego 
kierownictwa. W latach 90. zaan-
gażował się w działalność ruchu 
Coexistentia – Wspólnota. Ostatnie 
lata życia spędził na wózku inwa-
lidzkim, w swoim domu rodzinnym 
pod opieką najbliższych.  (dc)

5,28 
mln

koron obejmuje pula środków, które 
zarząd województwa morawsko-
śląskiego przeznaczy dodatkowo na 
działalność strażaków ochotników. 
4 mln koron, które województwo 
przekazało na ten cel w lutym br., 
nie pokryło bowiem ani z połowy 
zapotrzebowania działających w 
regionie ochotniczych straży pożar-
nych. Zdaniem hetmana morawsko-
śląskiego, Ivo Vondráka, już nieraz 
się potwierdziło, że ochotnicze 
jednostki są ważnymi partnerami 
zawodowych strażaków. Dlatego 
wyasygnowanie środków z rezerw 
fi nansowych województwa uważa 
za rozwiązanie jak najbardziej na 
miejscu. Jednostki ochotnicze wy-
korzystają je na zakup sprzętu, roz-
wój sportu strażackiego, oświatę w 
zakresie ochrony przeciwpożarowej 
oraz zachowanie historycznej tech-
niki strażackiej.� (sch)
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Muzyka jest bodźcem, 
który nakręca całe moje życie
W ubiegłą sobotę w Karwinie odbyła się 
jubileuszowa, dziesiąta edycja festi walu 
rockowego Dolański Gróm. Gwiazdą 
wieczoru był zespół Lady Pank, który jest 
niekwesti onowaną legendą polskiego rocka. 
Miałam ogromny zaszczyt i przyjemność 
rozmawiać z wokalistą Januszem 
Panasewiczem. 

Mariola�Morcinkowa

Na scenie jak i poza nią emanuje 
pan uśmiechem i pozytywną ener-
gią. Co daje panu w życiu najwię-
cej siły? 
– Najwięcej siły dodaje mi fakt, że 
przez tyle lat towarzyszy mi muzy-
ka. Nawet kiedy mam gorszy dzień, 
przypominam sobie, że za parę dni 
gram koncert i wtedy odzyskuję 
siłę, która kryje się nie tylko w niej, 
ale także w spotkaniach z ludźmi.

Nie myliłam się. Tak obstawiałam.
– Oczywiście. Muzyka jest bodź-
cem, który nakręca całe moje życie. 

Spotykamy się w Cieszynie, a dzi-
siejszego wieczoru wystąpi pan w 
Karwinie w ramach dziesiątej, ju-
bileuszowej edycji festi walu roc-
kowego Dolański Gróm. Jak do-
wiedział się pan o imprezie, wokół 
której oscyluje nasza rozmowa?
– W Czechach gramy bardzo czę-
sto, więc ludzie nas tutaj znają. 
Wiele osób pamięta nas z lat 80. 
Ucieszyłem się z naszego występu 
na Dolańskim Grómie, ponieważ 
lubię tutaj przyjeżdżać. Jest sym-
patycznie, miło, za każdym razem 
nasze koncerty gromadzą wspania-
łą publiczność. 

Jakie są trzy rzeczy, z którymi ko-
jarzą się panu Czechy?
– Lubię Czechy. Pierwszymi skoja-
rzeniami, które mi się nasuwają, są 
znaczące czeskie nazwiska. To Vác-
lav Havel, hokeista Jaromír Jágr i 

Jan Hus. Interesuję się Czechami. 
Macie wspaniałych tenisistów, do-
bre piwo i pyszne knedlíky. Czesi 
mają do siebie dystans, umieją się 
z siebie śmiać, a to uważam za ich 
największą zaletę. 

Jako wierna fanka twórczości 
Lady Pank nie wyobrażam sobie 
koncertu bez „Zawsze tam gdzie 
ty”, „Mniej niż zero”, czy bez „Ma-
łej Lady Pank”...
– Gramy zawsze wszystkie wymie-
nione przez ciebie piosenki. Z tego, 
co wiem, dość liczna grupa przyje-
chała z Polski. Sprawdzałem w In-
ternecie. 

Gdyby miał pan z waszego re-
pertuaru wybrać swój ulubiony 
utwór, na który mogłoby paść?
– Mam wiele takich numerów. 
„Zamki na piasku”, „Sztuka lata-
nia” oraz utwór, którego nie gramy 
na koncertach zbyt często – „Wspi-
naczka”. 

A może ma pan w swoim repertu-
arze taki utwór, którego nie lubi 
wykonywać?
– Są takie piosenki, które męczą 
mnie przez ilość powtarzania, ale 
nie mam takich, których nie lubię. 

Przeanalizujmy polsko – czeską 
publiczność. W Czechach zagra-
liście już wiele koncertów, poja-
wiliście się m.in w Karniowie. Czy 
zaryzykuje pan i wskaże, który z 
utworów Lady Pank jest najbar-
dziej lubiany po czeskiej stronie?
– Myślę, że „Kryzysowa narzeczona”. 

Który z utworów jest najbardziej 
wyczekiwany na koncertach przez 
polską publiczność?
– Obserwuję polską publiczność i 
zauważam, że takich utworów jest 
wiele. Jednym z takich najbardziej 
wyczekiwanych jest „Mała wojna”. 

Moim zdaniem na przestrzeni lat 
wasza twórczość przeszła prze-
mianę. Czy zgodzi się pan z tym 
stwierdzeniem? Jak opisałby pan 
ten proces? Na czym on polega?

– Oczywiście. Przeszliśmy przez 
różne etapy, które związane były z 
naszym życiem. Technika też mia-
ła wpływ na naszą wcześniejszą 
twórczość. Wydaje mi się, że Lady 
Pank ma swój charakter. 

Mam wrażenie, że nieustannie 
jesteście w drodze. Zastanawiał 
się pan kiedyś, ile mniej więcej 
kilometrów udaje się pokonać w 
ramach jednej trasy koncertowej? 
Pewnie wysoka matematyka.

– Nie mam pojęcia. Trzeba zapytać 
menedżera. 

Proszę na koniec opowiedzieć w kil-
ku słowach o najbliższych planach. 
– W tej chwili trwa trasa koncertowa 
i na niej się skupiamy. Przed nami 
kolejny, w tym roku, wylot do USA, 
kilka koncertów w Europie. Do tego 
cały czas koncerty w Polsce. Przy-
gotowujemy się do nagrania nowej 
płyty, ale za wcześnie aby rozma-
wiać o szczegółach.   

Danuta�Chlup

Konkurs edukacji regionalnej jest 
co roku ogłaszany przez Kurato-
rium Oświaty w Katowicach. By-

strzycka „Hadynówka” po raz pierwszy 
wzięła w nim udział, za zachętą współ-
pracującego ze szkołą Michała Mazu-
ra, pracownika Zespołu Pieśni i Tańca 
„Śląsk”. Motywem przewodnim jubi-
leuszowej edycji było hasło:  „Region – 
Ludzie – Muzyka”, w związku z ogło-
szonym przez Sejmik Województwa 
Śląskiego Rokiem Stanisława Hadyny. 

W konkursie startują przede wszyst-
kim placówki oświatowe różnych 
szczebli z województwa śląskiego, na-
tomiast osobna kategoria przeznaczo-
na jest dla szkół spoza tego wojewódz-
twa. W niej mogła startować bystrzycka 
podstawówka. Konkurs składał się z 
kilku etapów i tylko część zgłoszonych 
placówek dotarła do fi nału. Wymagał 
zaangażowania nie tylko uczniów, ale 
też pedagogów. W Bystrzycy, prócz dy-
rektorki, w przygotowania włączyła się 
wicedyrektor Renata Hóta oraz nauczy-
ciele – Danuta Cymerys, Grzegorz Łuń-
ski i Anna Kantor. 

Muzyczna planszówka
– W styczniu trzeba było podać zgłosze-
nie. Następnie musieliśmy wyznaczyć 
obszary edukacji regionalnej realizowa-
ne w naszej szkole i napisać na ten te-
mat sprawozdanie. Poszczególne punk-
ty dotyczyły na przykład współpracy 
szkoły ze środowiskiem, działań popu-
laryzujących szkołę i region, udziału 
uczniów w konkursach i festiwalach. 
Szkoły, które nie prowadzą edukacji re-
gionalnej, nie pielęgnują tradycji i ludo-
wości, nie miały szans w tym konkursie 
– powiedziała dyrektorka Renata Gill. 

Kolejnym etapem były warsztaty te-
atralne dla nauczycieli w Koszęcinie. 
W tym samym miejscu, w siedzibie 
„Śląska”, odbył się 10 czerwca fi nał, do 
którego udało się zakwalifi kować by-
strzyczanom. Do fi nału trzeba było się 
solidnie przygotować. Najbardziej cza-
sochłonnym zadaniem było wymyśle-
nie i wykonanie własnej gry planszowej 
oraz opracowanie fi lmiku prezentują-
cego grę. Koordynatorem tego zadania 
był Grzegorz Łuński. 

– Celem gry edukacyjnej było zapre-
zentowanie życia kulturalnego, przede 
wszystkim muzycznego naszego regio-
nu. Organizatorzy postawili konkretne 
wymagania. Miała to być gra eduka-
cyjna w formie planszowej, w której 
musiały być zastosowane elementy 
multimedialne, na przykład nagrania 
muzyczne. My wykorzystaliśmy nagra-
nia naszego chóru szkolnego „Crescen-
do” oraz kapeli ludowej „Bezmiana”, 
którą tworzą nasi absolwenci – opowie-
dział nauczyciel. 

Na początku odbyła się burza mó-
zgów. Z wielu pomysłów wybrano naj-
lepsze. – Nasza gra ma nazwę „Zaol-
ziańska nuta”. Zadecydowaliśmy, że 
plansza będzie miała postać mapy Za-
olzia. Gracze przesuwają pionki od Bo-
gumina aż po Mosty, przechodzą przez 
miasta i największe wioski. W grze są 
pytania dotyczące naszych znanych 
twórców, kompozytorów, folklorystów, 
zespołów, piosenek ludowych. Najwię-
cej pytań dotyczy Bystrzycy i Stanisła-

wa Hadyny. Na różnych polach gracze 
odpowiadają na pytania, a odpowiedzi 
ułatwiają im karty podpowiedzi. Dzięki 
nim uczestnicy zapamiętają różne in-
formacje nt. naszego regionu – Łuński 
wyjaśnił podstawy gry. 

Opracowaniem planszówki zajęła 
się klasa 7B. Uczniowie na wycho-
waniu plastycznym, pod okiem na-
uczycielki Anny Kantor, namalowali 
planszę, nakleili pola, pomalowali 
wykonane z drewna pionki. Musieli 
także sami przygotować karty podpo-
wiedzi, które następnie zweryfi kowali 
nauczyciele. 

Dobrze przygotowana szóstka
Do potyczek fi nałowych w Koszęcinie 
przygotowano sześcioosobową druży-
nę w składzie: Dorota Kaleta, Dorota 
Sikora, Tereza Czudek, Tiff any Sajdok, 
Jakub Hyrnik i Adam Bielan. Uczestni-
cy musieli nauczyć się jednej z piose-
nek z listy zaproponowanej przez orga-
nizatorów oraz przyswoić sobie wiedzę 
nt. muzyków związanych ze Śląskiem: 
Stanisława Hadyny, Jana Kiepury, Jana 
Skrzeka, Ryszarda Riedla, Henryka Mi-
kołaja Góreckiego, Wojciecha Kilara. 
Była im potrzebna podczas gry tereno-
wej połączonej z quizem wiedzy. 

– Moim zadaniem było przygotowa-
nie dzieci do jednej z części konkursu, 
która polegała na wykonaniu jednego 
utworu z listy zaproponowanej przez 
organizatorów. Były tam piosenki z 
naszego terenu, ale też powstańcze, z 
okresu powstań śląskich. Wykonali-
śmy utwór „Dzieweczko ze Śląska” w 
opracowaniu dwugłosowym. Dzieci 
opanowały piosenkę bardzo dobrze – i 
komisja to doceniła – powiedziała nam 
Danuta Cymerys. 

Koszęciński fi nał konkursu odbył się 
w sali im. Elwiry Kamińskiej, współza-
łożycielki „Śląska”. Po potyczkach kon-
kursowych uczestnicy zwiedzili cały 
pałac, muzeum „Śląska” oraz nową wy-

stawę poświęconą Stanisławowi Hady-
nie. Po obiedzie w dużym namiocie na 
dziedzińcu odbyło się podsumowanie 
konkursu, a następnie koncert zespołu 
„Śląsk”. 

W kategorii szkół spoza wojewódz-
twa śląskiego startowały w fi nale szko-
ły podstawowe z woj. mazowieckiego, 
świętokrzyskiego, dolnośląskiego i 
opolskiego. Bystrzycka ekipa, jedyna 
z zagranicy, zdobyła w tej kategorii 
pierwsze miejsce. Z rąk śląskiej kurator 
oświaty Urszuli Bauer zwycięzcy otrzy-
mali duży keyboard yamaha, a każdy z 
nich imienny dyplom. 

– Pracy było co niemiara, ale są wy-
mierne efekty. Keyboard bardzo nam 
się przyda w szkole, także podczas prób 
chórów, wykorzystamy także przygoto-
waną na konkurs grę planszową – pod-
sumowała Renata Gill. 

W roku hadynowskim bystrzycka 
szkoła zrealizuje jeszcze dwudniową 
wycieczkę śladami Stanisława Hady-
ny do Krakowa i Wisły. W dniu 100. 
urodzin patrona szkoły (25 września) 
uczniowie wyjadą do Koszęcina, gdzie 
co roku odbywają się spotkania szkół 
hadynowskich. Zwieńczeniem roku 
będzie uroczystość z okazji jubileuszy 
zespołów folklorystycznych – szkolnej 
„Łączki” i PZKO-wskiej „Bystrzycy”  

Dorota Kaleta
Musiałam się 
nauczyć 
życiory-
su Jana 
Skrzeka, 
który 
był kom-
pozytorem 
bluesowym, grał na harmo-
nijce ustnej i na fortepianie, 
skomponował dużo znanych 
utworów. 

Jakub Hyrnik
Ja uczyłem 
się o Ry-
szardzie 
Riedlu z 
zespołu 
Dżem, 
który grał 
także na harmo-
nijce ustnej. Jego życie było 
dość nieciekawe, ponieważ 
był narkomanem. 

Adam Bielan
Uczyłem się o 
Janie Kiepu-
rze, który 
był polskim 
śpiewakiem 
i aktorem, 
był popularny i 
uznawany w świecie, szcze-
gólnie w Ameryce. Za zaro-
bione pieniądze wybudował 
w Krynicy hotel Willa „Patria”, 
gdzie kręcono fi lmy. 

Dorota Sikora
Przypadł mi 
Stanisław 
Hadyna, 
który 
jest pa-
tronem 
naszej 
szkoły, a 
także założycielem Zespołu 
Pieśni i Tańca „Śląsk” w Ko-
szęcinie. Właśnie tam odbył 
się fi nał tego konkursu. 

Tereza Czudek
Przygotowy-
wałam 
się do 
Henryka 
Mikołaja 
Góreckie-
go, który był 
polskim kompo-
zytorem muzyki religijnej i po-
ważnej, a także był rektorem 
Państwowej Wyższej Szkoły 
Muzycznej w Katowicach.

Laury z Koszęcina
Reprezentacja Polskiej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Hadyny w Bystrzycy zdobyła pierwsze miejsce w swojej 
kategorii w X ogólnopolskiej edycji konkursu „Edukacja regionalna w szkole – Proszę Was, pozostańcie wierni temu 
dziedzictwu…(Jan Paweł II)”. W zdobyciu laurów bardzo pomógł fakt, że w bystrzyckiej szkole tradycje regionalne 
są na bieżąco pielęgnowane.

• Grę planszową przygotowali siódmacy. 
Fot.�DANUTA�CHLUP

• Bystrzycka drużyna w fi nałowych zmaganiach w Koszęcinie.  
Fot.�DANUTA�CYMERYS

Członkowie drużyny mieli podzielone zadania. Każdy z nich musiał przyswoić sobie wiedzę 
nt. jednego z muzyków związanych ze Śląskiem. Zdjęcia:�DANUTA�CHLUP
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● Rammstein w 
dobrej formie. 
Zdjęcia:�ARC
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Janusz Bitt mar 

Lato ruszyło pełną parą. 
Jeden z czytelników „Głosu” 
poczuje też lato w sercu, 
bo trafi  do niego karnet na 
tegoroczny festi wal Colours 
of Ostrava. Szczegóły niżej. 
Na pierwszy ogień recenzja 
wyczekiwanego nowego 
albumu niemieckiej grupy 
Rammstein. 

RECENZJE

RAMMSTEIN – 
Rammstein

Nazwa albumu może być nieco myląca i 
sugerować, że oto mamy do czynienia z 
debiutem w karierze zespołu. Kto jednak 
śledzi rockową ewolucję na przestrzeni 
ostatnich dwóch dekad, z niemiecką gru-
pą Rammstein nie tylko się zetknął, ale 
również zmierzył. 

Ten drugi czasownik odnosi się do mo-
ralnych dylematów – na ile można delek-
tować się muzyką, w której język Goethe-
go deklamowany jest z siłą pancerfausta. 
Dla niektórych maniera wokalna Tilla 
Lindemanna jest nie do zaakceptowania, 
bo słuchając jego szczekania można od-
nieść wrażenie, że II wojna światowa nie 
zakończyła się 8 maja 1945 roku, ale trwa 
nadal. Wszystkim, którzy borykają się z 
takim dylematem, zawsze odpowiadam 
tak samo: odrzućcie uprzedzenia, posłu-
chajcie tej muzyki na spokojnie. W osta-
teczności zapytajcie swojego germanisty 
w szkole, o czym są teksty wyśpiewywane 
przez Lindemanna. Bo za kurtyną dzieje 
się wiele ciekawego i na pewno dalekiego 
od faszystowskich konotacji. Wyczekiwa-
ny od dziesięciu lat nowy album Ram-
mstein powala na kolana. 

Płyta rozpoczyna się w stylu, do któ-
rego Rammstein przyzwyczaili swoich 
fanów. „Deutschland” brzmi jak żyw-
cem wyjęty z „Herzeleid”, „Sehnsucht”, 
„Mutter”, „Reise, Reise”, „Rosenrot” i 
„Liebe ist für alle da”, czyli wyliczonych 
tu wszystkich poprzednich wydawnictw 
studyjnych grupy. Już jednak ukryty pod 
numerem drugim temat „Radio” podsyca 
naszą ciekawość do granic wytrzymało-
ści. Świetny, przebojowy utwór nadający 
się idealnie do… ramówki jakiejkolwiek 
stacji radiowej. Kiedyś z podobnym 

chwytem zawojowali polskie stacje ra-
diowe muzycy Budki Sufl era. „To ja, to 
dla Ciebie gra Twoje Radio” – Till Linde-
mann i Romuald Lipko z dużym prawdo-
podobieństwem nigdy nie spotkają się 
na jednej scenie, ale jednak coś ich łączy. 
Kto by pomyślał… 

Album „Rammstein” rozwija się jak do-
bry fi lm podróżniczy. Do wybranego na 
singla utworu „Ausländer“ nakręcono re-
welacyjny teledysk. Polecam go wszyst-
kim miłośnikom Latającego Cyrku Mon-
thy Pytona. Podobne poczucie humoru, a 
do tego fajny, taneczny rytm z refrenem, 
który można nucić w nieskończoność. 
Pierwszym, muzycznym „ośmiotysięcz-
nikiem“ albumu jest szósty w kolejności 
temat „Puppe” utrzymany w klimatach 
„Opery za trzy grosze” Bertolda Brechta, 
tyle że na potrzeby XXI wieku. Linde-
mann niczym po zastrzyku adrenaliny 

rozprawił się w tym utworze z demonami 
prostytucji i kuplerstwa. W warstwie mu-
zycznej to jeden z najlepszych kawałków 
w karierze zespołu i murowany kandydat 
do efektownego fi nału podczas tegorocz-
nej trasy koncertowej. 

Rammstein w swojej metamorfozie 
poszedł – i słusznie – za ciosem, serwu-
jąc kolejną niespodziankę, balladę „Dia-
mant”. Od teraz można się przytulać 
swobodnie nie tylko przy muzyce Bryana 
Adamsa czy Michaela Boltona, terminem 
„bezpieczna przytulanka” opatrzono też 
liryczne piosenki niemieckiej legendy 
industrialnego metalu. „Weit Weg” to z 
kolei czystej maści hard rock, jak żywcem 
wyjęty z najlepszych albumów Deep Pur-
ple. Piosenkę dopieszczają klimatyczne 
organy Hammonda oraz znajdujący się 
w świetnej formie obaj gitarzyści – Paul 
Landers i Richard Z. Kruspe. I dopiero 

szybko wyciszona namiastka gitarowej 
solówki w fi nale utworu sprowadza nas 
z  obłoków na ziemię. To wciąż Ram-
mstein, a nie Rainbow, Deep Purple czy 
Whitesnake. Mistrzowie gatunku zwane-
go industrial metal, który traktowany w 
ostatnich latach trochę po macoszemu, 
wciąż ma się świetnie. Tylko tych dziesięć 
lat czekania trochę się nużyło panowie...  
 

CO SZEPTANE

SPRZEDANO CZARNĄ GWIAZDĘ 
GILMOURA. Rekordy są po to, żeby je 
poprawiać. W tym tygodniu padła ko-
lejna granica zdrowego rozsądku. Za 
prawie 4 mln dolarów została sprzeda-
na na aukcji gitara Davida Gilmoura. 
Jak twierdzą przedstawiciele Domu 
Aukcyjnego w Nowym Jorku, to histo-
ryczny rekord. Muzyk legendarnego ze-
społu Pink Floyd wystawił na aukcji w 
sumie 127 swoich gitar. Czarny Fender 
Stratocaster, nazywany Black Star, uda-
ło się sprzedać za historycznie wysoką 
kwotę 3 mln 975 tys. dol. Na tym instru-
mencie Gilmour machnął w przeszło-
ści m.in. genialną solówkę w utworze 
„Comfortably Numb”. 
NERGAL O IZRAELU. Ciekawy wy-
wiad ukazał się w ostatnim wydaniu 
magazynu muzycznego skierowano do 
fanów heavy metalu, „Grasspop Metal 
Meeting”. Głównym bohaterem jest 
Adam „Nergal” Darski, wokalista naj-
bardziej znanej polskiej formacji meta-
lowej – Behemoth. Jedno z pytań doty-
czyło koncertów w Izraelu. – Izrael jest 
„multikulturowy. Na koncerty przy-
chodzą Żydzi i muzułmanie. Dla mnie 
to dowód, że heavy metal, czy sztuka 
generalnie, naprawdę potrafi  zjedno-
czyć ludzi. Potrafi my znaleźć wspólny 
grunt, nawet jeśli jesteśmy z różnych 
obozów – stwierdził Nergal. 
POWRACA »ZALEF ZGIEŁKU«. 
„Pressserwis” informuje, że w letniej 
ramówce Programu III Polskiego Radia 
dochodzi do zmian. Jedną z kluczo-
wych wiadomości dla fanów rocka jest 
powrót audycji Krzysztofa Zalewskiego 
„Zalef zgiełku”. Były członek zespołów 
Muchy, Japoto i Nie-bo będzie wylewał 
do eteru swoje fascynacje muzyczne w 
piątki o godz. 22.00. Do tej pory w tym 
paśmie nadawany był autorski program 
Wojciecha Mazolewskiego „Jazz fajny 
jest”. Jeśli dobrze to zrozumiałem, na 
lato fajniejszy jest rock.

Kto z czytelników na Colours of Ostrava
Znamy zwycięzcę naszej czerwcowej zabawy, w której do zdobycia był czterodniowy karnet na lipcowy festi wal 
Colours of Ostrava (17-20. 7. Dolne Witkowice). Pytaliśmy o francuską piosenkarkę ZAZ, która przyjedzie na Co-
loursy po raz trzeci w karierze. W naszej zabawie szczęście uśmiechnęło się do Eduarda Ciencialy z Oldrzycho-
wic. Karnet do odbioru w siedzibie redakcji „Głosu”, ul. Strzelnicza 28, Czeski Cieszyn.

Festi wal na ulicach
Dziś w centrum Ostrawy rusza kolejna edycja 
Festiwalu na ulicach, który jest takim przedsma-
kiem lipcowego Colours of Ostrava. Organizatorzy 
przygotowali dla widzów szereg atrakcji, nie tylko 
muzycznych. Główna scena powstała na Rynku 
Masaryka w ścisłym centrum miasta, kolejne na 
Czarnej Łące i Zamku Śląskoostrawskim. Wej-
ście jest darmowe. Podczas dwudniowej imprezy 
swoje ulubione klimaty znajdą przede wszystkim 
fani world music. Oprócz wielu artystów z Indii 
wystąpią m.in.: Oreada z Polski, Balkansambel ze 

Słowacji i San Salvador z Francji. W ramach impre-
zy pomyślano też o promocji ruchu na świeżym 
powietrzu, oczywiście z domieszką etno. O czy-
telnikach Pop Artu wiadomo, że lubią się ruszać, 
a więc przytaczam propozycję nie do odrzucenia: 
w sobotę o godz. 12.00 spotykamy się na Czarnej 
Łące, żeby poćwiczyć tai-chi, chińską gimnastykę 
zdrowotną, ale też sztukę walki. 

Szczegółowy program dwudniowego festiwalu 
można znaleźć na stronie internetowej www.festi-
valvulicich.cz.

PRZEZ LORNETKĘ

Wakacje 
przed wakacjami 
Dzisiaj jest najwspanialszy dzień w roku, prawda? Kończy się szkoła, zaczynają się 
wakacje! Dwudziestka uczniów Polskiej Szkoły Podstawowej w Suchej Górnej już 
w czerwcu skosztowała urlopowej atmosfery. 

Danuta�Chlup

Święty Filip i Jakub – po chor-
wacku Sveti Filip i Jakov – to 
malownicze miasteczko nad 

Morzem Adriatyckim, pomiędzy 
Zadarem a Biogradem na Moru, 
pięknie położone, z ładnym por-
tem. Właśnie tam wyruszyły auto-
karem w piątek 14 czerwca dzieci 
z górnosuskiej podstawówki. W 
Chorwacji spędziły osiem wspania-
łych, słonecznych dni. Koszty całe-
go przedsięwzięcia pokryła gmina 
Sucha Górna. 

– To był pierwszy taki wyjazd, na 
razie dla dwudziestu uczniów. Było 
wspaniale, to było doskonałe do-
świadczenie zarówno dla uczniów, 

jak i dla nas. Jeżeli nadarzy się oka-
zja, by wyjazd powtórzyć, to myślę, 
że będziemy jeszcze lepiej do tego 
przygotowani i że, być może, uda 
się zabrać większą grupę – powie-
działa nam po powrocie pani dy-
rektor Monika Pláškowa. Razem 
z nią opiekowały się dziećmi na-
uczycielki Renata Rzyman i Aga-
ta Kula oraz pielęgniarka Renata 
Wojnar. 

– Staraliśmy się przez te osiem 
dni maksymalnie korzystać z tego, 
co mieliśmy na miejscu – z plaży, 
przyrody, różnorakich atrakcji. 
Mieliśmy wycieczkę łódką na po-
bliską wyspę Paszman, wycieczkę 
do Biogradu, dwukrotnie byliśmy 
w parku wodnym, codziennie pla-
żowaliśmy, codziennie był tema-

tyczny program wieczorny – opo-
wiedziała pani dyrektor. 

W jaki sposób wybierano 
uczniów, którzy pojechali do Chor-
wacji? Już zimą w szkole wystawio-
no urnę, do której chętni wrzucali 
zgłoszenia. Szansę miały dzieci od 
pierwszej klasy aż do dziewiątej, 
ostatecznie najmłodszymi uczest-
nikami byli trzecioklasiści. Pod 
uwagę brano zachowanie, wyniki w 
nauce, reprezentację szkoły na ze-
wnątrz, ale też argumenty, którymi 
kandydat starał się przekonać gro-
no pedagogiczne, że to właśnie on 
powinien pojechać. – Zgłoszeń było 
dużo więcej niż wolnych miejsc, a 
myślę, że w przyszłym roku będzie 
ich jeszcze więcej – stwierdziła z 
uśmiechem pani Monika.  

• Kolejny słoneczny dzień na plaży. 
Fot.�ARC�szkoły

Co zapamiętasz z Chorwacji?
Agnieszka Molinek
Bardzo ładną plażę 
i całkiem czyste 
morze. Cała 
okolica 
była pięk-
na, było 
tam bar-
dzo dużo 
moż-
liwości 
spędzania 
czasu. 

Ola Poncza
Wyspę Paszman, na 
której było dużo 
muszli. Pły-
nęliśmy tam 
motorówką. 
Muszle 
zbieraliśmy 
w wodzie 
chyba 
dwadzieścia 
metrów od 
brzegu, było tam 
bardzo płytko. 

Adam Rzyman
Zapamiętałem rejs 
łódką na wy-
spę, gdzie 
było bar-
dzo ładne 
morze. 
Podoba-
ła mi się 
siatków-
ka pla-
żowa oraz 
zwiedzanie 
Biogradu. 

Lenka Mrózek
Na pewno zapamię-
tam dmuchane 
atrakcje 
w parku 
wodnym 
oraz nur-
kowanie. 
Wyłowi-
łam gąbki 
wodne 
oraz skorupy 
jeżów mor-
skich. � (dc)

Wiślańskim szlakiem 
W dniach 17-20 bm. polska szkoła z Cierlicka odbyła wyjazd edukacyjny do Wi-
sły. W pierwszym dniu zwiedziliśmy Skocznię Adama Małysza oraz Pałac Prezy-
dencki. W drugim dniu podjechaliśmy 
do Doliny Białej Wisełki i podziwia-
liśmy przepiękne Kaskady Rodła. W 
ostatnim dniu zwiedziliśmy Muzeum 
Beskidzkie, gdzie w starej szkole 
pisaliśmy gęsim piórem, a w kuźni 
kowal ukuł nam podkowę, którą 
powiesimy nad szkolnymi drzwiami. 
Potem pan przewodnik ciekawie 
opowiadał o starych rzemiosłach. 
W drodze powrotnej odwiedziliśmy 
czekoladowego Adama Małysza oraz 
w Amfi teatrze profesora Stanisława 
Hadynę. W alei rzeźb poznaliśmy rzeźby legend Śląska Cieszyńskiego. Na zakoń-
czenie zrobiliśmy zdjęcie przy pomniku źródła Wisły. Wyjazd edukacyjny nam się 
udał na 102, a to dzięki wsparciu fi nansowemu Funduszu Rozwoju Zaolzia Kon-
gresu Polaków oraz Macierzy Szkolnej Cierlicko. Barbara�Smugala

Festyn z podróżą w czasie 
Rok szkolny dobiega końca. Czerwiec to czas festynów i wycieczek. Tegoroczny 
program festynu ogrodowego w Milikowie nosił nazwę „Podróż w czasie”. Dzieci ze 
szkoły i przedszkola pokazały 
więc jaskiniowców łowiących 
mamuta, Egipcjanki, Indian 
tańczących wokół totemu, 
muszkieterów razem z kar-
dynałem Richelieu, tańczące 
Irlandki, spartakiadowe mało-
latki, ćwiczące roboty i no-
woczesne „discodziatki”. Sami 
Państwo widzicie na zdjęciu, 
że było naprawdę odlotowo!! 
Widownia biła mocne brawa 
i chociaż skwar dokuczał, 
widzowie bawili się razem z dziećmi.  Uczniowie�PSP�w�Milikowie

Rewelacyjna zabawa 
Pod koniec maja odbyła się długo przez nas 
oczekiwana wycieczka do parku linowego. 
Udało się! My chcieliśmy się bawić, a pani na-
uczycielka planowała wycieczkę edukacyjną. 
Czy można to połączyć? Okazało się, że tak. W 
parku linowym LC Proud w Ołomuńcu próbo-
waliśmy pod nadzorem asekurować kolegów 
zarówno na przeszkodach pionowych, jak i po-
ziomych. Nagrodą była adrenalinowa huśtawka 
na wysokości około 20 metrów. Następnie obiad 
czyli ulubiona pizza, a po nim gry laserowe. 
Podsumowanie: pogoda – deszczowa, pizza – 
szybko stygnąca, ubrania – przemoczone do 
suchej nitki, atmosfera – fantastyczna, zmęcze-
nie – ogromne. Niczego nie żałujemy!!!  
 Uczniowie�klasy�8.�PSP�G.�Przeczka�w�Trzyńcu

Zdjęcia:�DANUTA�CHLUP



8  ♩ Głos   |   piątek   |   28 czerwca 2019 ♩   9Głos   |   piątek   |   28 czerwca 2019 R E G I O NF O T O R E P O R TA Ż

Czas, w którym 
można odkryć Jezusa
Tegoroczny Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie rozpocznie się w sobotę 29 
czerwca i potrwa do niedzieli 7 lipca. Każdego dnia miasteczko ewangelizacyjne 
odwiedzi około 2 tys. osób z całego Śląska. 

Witold�Kożdoń

Jak przekonują organizatorzy, 
Tydzień Ewangelizacyjny to 
czas, w którym można odkryć 

Jezusa Chrystusa – ponadczaso-
wość, realność, Jego Słowo i plan 
dla każdego człowieka. – Tydzień 
daje impulsy do budowania lub od-
świeżenia naszej relacji z Bogiem 
oraz kształtowania nowych i twór-
czych relacji z innymi – stwierdza 
Marek Cieślar z Centrum Misji i 
Ewangelizacji.

Jak co roku na program TE skła-
dają się spotkania ewangelizacyjne 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 
wykłady biblijne dla młodzieży i 
dorosłych, seminaria (o tematyce 
biblijnej, historycznej, kulturo-
wej, społecznej, psychologicznej 
i rodzinnej), wieczorne koncerty, 
wspólny śpiew i modlitwa, warsz-
taty twórcze i zajęcia sportowe. 
Na gości czekają doświadczeni 
duszpasterze, plenerowe stoisko 
księgarni „Warto”, kawiarnia, a 
także miejsce zabaw dla dzieci. W 
czasie Tygodnia dostępne będą 
jednodniówki z programem i dzię-
gielowskimi aktualnościami, a w 
niedzielę 7 lipca od godz. 11.30 do 
16.30 odbędzie się tam nawet akcja 
krwiodawstwa połączona z możli-
wością rejestracji w banku dawców 
szpiku kostnego. 

W niedzielę, 30 lipca, o godz. 
10.00 w Dzięgielowie zostanie 
odprawione uroczyste nabożeń-
stwo, podczas którego biskup Je-
rzy Samiec, zwierzchnik Kościoła 
ewangelicko-augsburskiego w RP, 
wygłosi kazanie. Każdy dzień Ty-
godnia Ewangelizacyjnego będą 
natomiast kończyć koncerty. W ich 
trakcie na głównej scenie TE ze-
społy i artyści chrześcijańscy będą 
prezentować zebranym swe mu-

zyczne przesłania. Z kolei wśród 
prowadzących poszczególne czę-
ści Tygodnia Ewangelizacyjnego 
jak zwykle znajdą się przedstawi-
ciele różnych specjalności, m.in.: 
duchowni, pedagodzy, biznesme-
ni, lekarze, nauczyciele, artyści z 
Polski i zagranicy. Mówcami, któ-
rzy poprowadzą spotkania ewan-
gelizacyjne o godz. 17.00, są w tym 
roku: ks. Leszek Czyż, proboszcz 
parafi i ewangelickiej w Wiśle-
-Malince, od ponad 30 lat zaan-
gażowany w organizację Tygodni 
Ewangelizacyjnych, a także autor 
trzech książek: „Powrót do domu 
Ojca”, „Pozwól nam wołać Panie” 
i „Bohaterowie wiary”, dr Piotr 
Gąsiorowski, pastor ewangelicz-
nego Kościoła metodystycznego w 
Krakowie, autor bestsellera „Wy-
baczyć Bogu”, przetłumaczonego 

na język angielski i duński, ks. 
Tomasz Pieczko, proboszcz parafi i 
Kościoła ewangelicko-reformowa-
nego w Zelowie, dr hab. Piotr Lo-
rek, biblista i teolog ewangelicki, 
dziekan i profesor Ewangelikalnej 
Wyższej Szkoły Teologicznej we 
Wrocławiu oraz Leszek Mocha, pa-
stor Kościoła zielonoświątkowego 
„Oaza” w Jastrzębiu Zdroju, wy-
kładowca Krakowskiego Semina-
rium Biblijnego oraz Seminarium 
Teologicznego w Ustroniu, od 
siedmiu lat zaangażowany misyj-
nie w Indiach. Ich biblijne wykła-
dy i spotkania ewangelizacyjne jak 
zwykle będzie można śledzić on-
-line na stronie internetowej www.
te.cme.org.pl. Tam także znajdują 
się szczegółowe informacje o pro-
gramie tegorocznego Tygodnia 
Ewangelizacyjnego.  

Staramy się, by każdy 
dzień był ciekawy
Rozmowa z Pawłem Gumpertem 

Obstem, dyrektorem Centrum 
Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie, 
które co roku zajmuje się organizacją 
Tygodnia Ewangelizacyjnego.

Tegoroczny Tydzień Ewangelizacyj-
ny będzie już 70. edycją tej imprezy. 
Szykujecie jubileusz?
– Ponieważ to nie jest okrągła rocz-
nica, nie traktujemy 70. Tygodnia 
Ewangelizacyjnego jako jubileuszo-
wy. Czekamy na setną edycję tej im-
prezy. 

Co będzie najważniejszym wyda-
rzeniem tegorocznego TE?
– To trudne pytanie, ponieważ stara-
my się, by każdy dzień był ciekawy i 
każdy był trochę inny. By wszystkie 
części programu były atrakcyjne dla 
osób, do których są kierowane. Te-
goroczny Tydzień Ewangelizacyjny 
na pewno będzie jednak inny niż po-
przednie. Przede wszystkim dlate-
go, że chyba po raz pierwszy niemal 
codziennie będziemy mieli innego 
mówcę. Do tej pory z reguły gościli-
śmy na Tygodniu tylko jedną osobę, 
która przez dziewięć wieczorów pro-
wadziła ewangelizacje. Teraz mamy 
takich osób aż pięcioro. Jedna wy-
pada więc maksymalnie na dwa wie-
czory. Mówcy reprezentują przy tym 
różne Kościoły i wszyscy są Polaka-
mi. Czegoś takiego nie pamiętam.

Każdy Tydzień Ewangelizacyjny ma 
też myśl przewodnią.
– W tym roku jest nią: „Pokój z wi-
dokiem”. Hasło wiąże się z cytatem 
z Psalmu 34: „Szukaj pokoju i dąż do 
niego”. Tym razem będziemy więc 
koncentrowali się na zagadnieniach 
związanych z pokojem.

Wielkie namioty już w Dzięgielowie 
stoją. O pogodę chyba nie musicie 
się martwić. A czy jest coś, co spę-
dza organizatorom sen z powiek?
– Raczej nie, choć nasze przygoto-
wania będą trwały do samego końca, 
czyli do sobotniego południa. Na-
mioty faktycznie już stoją, jednak na 
wykonanie czeka jeszcze mnóstwo 
drobiazgów. Tydzień Ewangeliza-
cyjny zaczniemy w sobotę o godz. 
15.00 spotkaniem dla wolontariuszy. 
Dwie godziny później wystartuje-
my z pierwszą ewangelizacją oraz 
programem dla dzieci i młodzieży. 
Wzorem lat poprzednich liczymy 
na dobrą frekwencję, choć upały nie 
są naszym sojusznikiem, ponieważ 
po prostu nie zachęcają do wyjścia 
z domu. Dotyczy to zwłaszcza osób 
starszych. Mamy jednak nadzieję, że 
ominą nas burze i gwałtowne ulewy. 
Generalnie będzie się u nas sporo 
działo i szykujemy się na przyjęcie 
kilku tysięcy ludzi dziennie. Pla-
nujemy zajęcia dla dzieci w dwóch 
grupach wiekowych, zajęcia mło-
dzieżowe oraz ewangelizacje i pro-
gramy dla dorosłych. W organizację 
trwających równolegle wydarzeń 
będzie zaangażowanych prawie 300 
wolontariuszy.

Wasz Tydzień to nadal największa 
masowa ewangelizacja pod namio-
tem w Europie?
– Dziś to już jedna z niewielu takich 
imprez. Na przykład Niemcy wyco-
fują się z tego typu przedsięwzięć 
i przenoszą je pod dachy dawnych 
hal targowych – obiektów, które dys-
ponują odpowiednim zapleczem. 
Natomiast my, w tej części Europy, 
jesteśmy jednymi z niewielu, którzy 

nadal decydują się na organizację 
tak dużego przedsięwzięcia pod na-
miotem. Poza tym w Śmiłowicach, 
po czeskiej stronie granicy, odbywa 
się Festiwal Chrześcijański XcamP – 
impreza porównywalna z naszą, ale 
troszkę mniejsza. Również Słowacy 
organizują podobne wydarzenia, 
jednak Tydzień Ewangelizacyjny 
w Dzięgielowie przyciąga zdecydo-
wanie najwięcej osób. Ale liczy się 
również fakt, że trwa najdłużej, bo 
aż dziewięć dni. To dwa weeken-
dy i pięć dni roboczych, w trakcie 
których nieprzerwanie od godzi-
ny 10.00 do 22.00 trwa atrakcyjny, 
chrześcijański program.

Szykujecie jakąś ofertę dla gości z 
Zaolzia?
– W żaden sposób nie ewidencjonu-
jemy uczestników Tygodnia Ewan-
gelizacyjnego. Obserwując jednak 
rejestracje samochodów stojących 
na naszych parkingach, przekonuje-
my się, że czeskich tablic jest u nas 
naprawdę sporo. I z myślą o gościach 
z Republiki Czeskiej, w niedzielę, 
30 czerwca o godz. 12.00 zagra w 
plenerze orkiestra dęta „Czantoria” 
pod dyrekcją Lidii Barczuk i Jerzego 
Rusza, złożona z muzyków pocho-
dzących z Bystrzycy i Wisły, czyli 
miejscowości leżących po czeskiej i 
polskiej stronie góry Czantoria. Dla 
odmiany we wtorek ksiądz Marcin 
Pilch z Czeskiego Cieszyna popro-
wadzi popołudniowe seminarium. 
W jego trakcie grupa czeskich i pol-
skich wolontariuszy skupionych wo-
kół fundacji „Nadzieja dla Narodów” 
zajmującej się misyjną i humanitar-
ną pomocą ludziom uciekającym ze 
swych krajów, będzie się starała się 
odpowiedzieć na pytanie, czy pro-
blem fali uchodźców przybywają-
cych do Europy jest już za nami i czy 
we właściwy sposób zareagowaliśmy 
na ich przybycie.

Dzięgielów regularnie gości też 
znane postaci ze świata polityki, 
kultury czy mediów. Kto przyjedzie 
w tym roku?
– W sobotę, 6 lipca, jedno z popołu-
dniowych seminariów zatytułowa-
ne „Porozumienie i jedność w sercu 
Europy” poprowadzi Jerzy Buzek. 
Oprócz tego naszym tegorocznym 
gościem będzie ksiądz Tim Hin-
richs, duchowny luterański w Grace 
Lutheran Church w Marshfi eld w 
stanie Wisconsin w USA. Od 1998 r. 
wraz z żoną Renatą opiekował się 
studentami Szkoły Biblijnej w Dzię-
gielowie i do 2008 r. był jej dyrekto-
rem. Tim Hinrichs prowadził wykła-
dy ze Starego Testamentu, więc tym 
razem od 1 do 6 lipca zawsze o godz. 
11.00 poprowadzi cykl prelekcji pod 
wspólnym tytułem „Lekcje Salo-
mona, króla pokoju”. Jego wykłady, 
podobnie jak ewangelizacje o godz. 
17.00 będą transmitowane przez 
nas na żywo w internecie. Będzie je 
można oglądać na naszym kanale na 
YouTube. (wik)

● Paweł Gumpert Obst 
Fot. WITOLD�KOŻDOŃ

● W Dzięgielowie stanął już namiot Tygodnia Ewangelizacyjnego, teraz zaś trwają 
przygotowania do przyjęcia jego uczestników. Zdjęcia:�WITOLD�KOŻDOŃ

Nie jedyny
Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie to największe, ale 
nie jedyne tego typu przedsięwzięcie organizowane przez 
Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augs-
burskiego w RP. Każdego lata w Polsce trwają jeszcze dwa 
inne podobne wydarzenia. 
„Co roku organizujemy kilkudniowe kampanie ewangeliza-
cyjne w trzech regionach Polski. Imprezy te, w dużej mierze 
odbywają się na wolnym powietrzu, mają charakter eku-
meniczny, a program adresowany jest do wszystkich grup 

wiekowych. Wstęp na wszystkie punkty programów Tygo-
dni jest wolny, a ich organizacja możliwa dzięki ofi arom” 
– informuje Marek Cieślar z Centrum Misji i Ewangelizacji 
w Dzięgielowie.
I tak w dniach 21–28 lipca odbędzie się 14. Tydzień Ewan-
gelizacyjny w Zelowie w województwie łódzkim, a niecały 
miesiąc później, 18–25 sierpnia, 21. Tydzień Ewangeliza-
cyjny w Mrągowie w województwie warmińsko-mazurskim. 
 (wik)

● Dzięgielowski namiot ewangelizacyjny 
nie jest jedynym w Polsce.

Międzynarodowy Świętojański Festiwal Folklorystyczny 
w Bystrzycy w obiektywie Norberta Dąbkowskiego

• Najważniejszą i najbardziej malowniczą 
tradycją festi walu są wianki. 
Zdjęcia:�NORBERT�DĄBKOWSKI

• Jak już skończył się deszcz, ławki przed 
sceną zaczęły się ponownie zapełniać...

• Na scenie sympatyczne dzieci z „Zaol-
zioczka”.

• Zespół „Bystrzyca” uraczył publiczność 
m.in. śpiewem...

• Członkowie Miejscowego Koła PZKO 
zadbali o żołądki gości festi walu.

• Jak już wianki zostały wypuszczone przez 
dziewczęta, musiały zostać wyłapane. A 
konkurencja była spora...• Gwiazda festi walu w akcji – „Pul's”.
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Fot. ARC

Bilon intelektualny
Życie jest tylko cytatem z życia – że spa-

rafrazuję fragment wiersza pewnego 
niesłusznie zapomnianego Poety. Cytat z ży-
cia? Jak podpowiada inna, znana skądinąd, 
formuła, dzisiaj życie nie naśladuje sztu-
ki, a tylko telewizję albo kiepską literaturę. 
Kiepska literatura… Mario Puzo podobno 
nie cenił specjalnie swojej powieści „Ojciec 
chrzestny”, a Marlon Brando, który grał w 
ekranizacji tytułową rolę, był przekonany, 
że to słabe i „nie rokujące” finansowo dzie-
ło. No cóż, pomylił się. Film nie dość, że 
okazał się arcydziełem, to arcydziełem wbi-
jającym się w pamięć. Rozbawiło mnie, gdy 
Jan Maria Rokita w czasie obrad słynnej (acz 
dzisiaj już nieco zapomnianej) komisji ry-
winowskiej popisywał się frazą: „niech Pan 
nie obraża mojej inteligencji”, którą w „Ojcu 
chrzestnym” wygłasza grany przez Ala Paci-
no Michael Corleone. 

Wszyscy mamy 
jakieś cytaty w 
głowie, jakieś frag-
menty wierszy (ja, 
na przykład, znam 
na pamięć całość 
wiersza Włady-
sława Broniew-
skiego, „Bagnet 
na broń”; dobra, 
kilka fragmentów 
lepszej poezji też 
znam), dramatów, 
piosenek czy fil-
mów; ot, choćby – 
„Co ty, k…, wiesz o 
zabijaniu”, „Bo to 
zła kobieta była” z 
„Psów” Władysła-
wa Pasikowskiego 
i oczywiście wiele, 
wiele innych. Z komediami Stanisława Barei 
na czele. Niekiedy taka znajomość ma zna-
czenie praktyczne, jak choćby wówczas, kie-
dy ląduje się w obcym kraju i trzeba na gwałt 
uczyć się słabo wcześniej znanego języka. W 
wywiadzie-rzece „Warto żyć”  (z Lejbem Fo-
gelmanem rozmawia Michał Komar), Fogel-
man wspomina swoje pierwsze kroki w USA. 
Komar pyta – „Nie znałeś angielskiego?”. 
Fogelman przyznaje: „Słabo, parę zwrotów 
grzecznościowych, kawałki z piosenek Beat-
lesów czy Stonesów, i fragment z Johna Keat-
sa, bo w liceum kazali nam uczyć się wierszy 
na pamięć”. 

Ale dzisiaj ciekawi mnie trochę inny ro-
dzaj cytatów. Trafiła się dobra po temu oka-
zja. Czytam właśnie tom felietonów Marcina 
Mellera „Nietoperz i suszone cytryny”. Po-
daje w nim Meller swoje felietonowe zapoży-
czenia. I tak frazę „najlepsza z żon” ściągnął 
od Leszka Talki, kolegi ze studiów, też felie-
tonisty, który zerżnął ją od izraelskiego saty-
ryka Ephraima Kishona. Widać miał Meller 
do „pożyczek” dryg bo – jeszcze w liceum – 
napisał, by „przydusić pedał patosu”; choć 
frazę tę ściągnął od Tadeusza Konwickiego, 
to obniżono mu za nią Mellerowi ocenę, że 
niby nie po polsku i bez sensu. Nie powinno 
to dziwić. Z przywoływaniem żyjących kla-
syków w szkole – nawet podając, że to (tylko? 
aż?) cytat często bywają kłopoty. I tak ja np. 
musiałem poprawiać egzamin maturalny 
z języka polskiego, gdyż w swoim wypraco-
waniu o pacyfizmie m.in. porównałem dwa 
tłumaczenia poematu Allena Ginsberga 
„Ameryka” – z miesięcznika „Literatura na 
świecie” i tomiku „Wśród poetów amery-
kańskich”. W jednym z nich poeta apeluje 
„Ameryko wypier….l się swoją bombą ato-
mową”, w drugim tłumaczono ten wers, jak 
się zdaje, nieco dobitniej „Ameryko wyje…aj 

się swoją bomba atomową”. (A jak tłumaczyć 
„Howl” Ginsberga? „Skowyt” czy „Wycie”?) 
Ze względu na przytoczone wulgaryzmy 
moja komparatystyczna analiza nie znalazła 
uznania w oczach dyrektora szkoły. Dyrek-
tor nie był polonistą, ale swoją moralność i 
mentalność miał. Taką socjalistyczną. Ale to 
inna historia. Dalej – Meller przywołuje fra-
zę „Szczera twarz Słowianina, który kłamie” 
i zapewnia, że zabrał ją z „Pięknych dwu-
dziestoletnich” Marka Hłaski. I pomyśleć, 
że ja tę, znaną mi przecież frazę, chciałem 
przypisać już to Fiodorowi Dostojewskiemu, 
już to Gustawowi Herlingowi-Grudzińskie-
mu. Inne zapożyczenia przypomniane sobie 
przez Mellera to „Ludzie w wieku przydroż-
nych kamieni o wyglądzie karłów i maszkar” 
(autor Leopold Tyrmand) czy „nerwowy jak 
zakonnica w burdelu” (tu już Meller sam nie 
wie od kogo ściągnął, więc „ciemność widzi, 

widzi ciemność” 
– to oczywiście z 
„Seksmisji” Juliu-
sza Machulskie-
go). Nie pamięta 
też Meller, od 
kogo zapożyczył 
przymiotnik „nie-
nachlany”… 

Niektóre zapo-
życzenia felieto-
nistów nie znaj-
dują zrozumienia 
nawet w oczach 
świetnych skądi-
nąd redaktorów. I 
tak moje nieozna-
czone cudzysło-
wem odwołanie 
do klasyka felie-
tonu Janusza Gło-

wackiego, który pisząc o „Hamlecie” Szek-
spira oświadczył, jak to on, że pisarstwo, nie 
po linii władzy, to… „No cóż, to dobre prawo 
każdego pisarza, którego nie zawsze można 
mu w pełni odmówić”, redaktorka uznała za 
niezręczne. I poprawiła na zręczne bardziej. 
No cóż, to dobre prawo każdego redaktora, 
którego nie zawsze można mu w pełni od-
mówić. 

Kiedy zacząłem pisać regularne felietony, 
a więc blisko dwadzieścia lat temu, pewien 
redaktor zakwestionował użyte przeze mnie 
sformułowanie „Myślę, że wątpię”. Wiedzia-
łem, rzecz jasna, że finalny wniosek rozu-
mowania Kartezjusza brzmi „Myślę, więc 
jestem” (czy też – „Wątpię, więc jestem”), ale 
dlatego właśnie dewizę „myślę, że wątpię” 
uznałem za własną. Nie wracałem do tej 
sprawy. Jednak pisząc ten felieton spraw-
dziłem dla pewności u wujka Google – a ten 
znalazł identyczną frazę w tekstach innych 
autorów. Jedne z nich od mojego były póź-
niejsze, inne – wcześniejsze. No cóż, pisząc 
felietony posługujemy się intelektualnym 
bilonem. Nic dziwnego zresztą – kto szuka 
banknotów o wielkich nominałach, znaleźć 
je może w seriach tomów biblioteki klasy-
ków filozofii, historii, socjologii… Felieto-
nowy bilon intelektualny, to oczywiście nie 
brzmi najlepiej, wysypuje się go często z 
portmonetki tak dużo, że nie sposób od razu 
zliczyć jego wartość. Tyle, że – jak przekony-
wał pewien starożytny myśliciel – co warto 
powiedzieć raz, warto powtórzyć wiele razy. 
Myślę, że wątpię… Kiedy roztrząsamy jakieś 
sprawy – obojętnie prywatne czy publiczne 
-  zachowajmy zawsze w swoim myśleniu 
miejsce na szczyptę wątpliwości. Oczywiście 
bez wątpliwości też można żyć. Wreszcie są 
osobnicy, którzy zdają się w swoim istnieniu 
doskonale obywać bez myślenia.  

Krzysztof Łęcki

pre-teksty i kon-teksty

Z REDAKCYJNEJ POCZTY
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Analiza geopolityczna
Wybity na szerokość całej kolumny tytuł 

z pewnością zelektryzował wielu czytel-
ników cieszyńskiego „Dziennika Polskiego”, 
którzy w poniedziałek 12 czerwca 1939 roku 
spojrzeli na pierwszą stronę gazety. Cieka-
we, ilu z nich od razu rzuciło się do lektury, a 
ilu odłożyło ją sobie na późniejszą porę. No i 
równie interesujące, czy komentowali jej treść 
w gronie rodzinnym lub wśród znajomych. 
„Dziennik” opublikował bowiem obszerną 
depeszę Polskiej Agencji Telegraficznej, bę-
dącej omówieniem artykułu, który w tychże 
dniach ukazał się na łamach brytyjskiej prasy. 
A właściwie była to wnikliwa analiza ówcze-
snej sytuacji geopolitycznej w Europie, która 
– co dobrze wiemy z historii – była w tamtym 
czasie dość napięta.

Oto Niemcy żądają od Polski, by Wolne 
Miasto Gdańsk zostało przyłączone do Rze-
szy, a przez Pomorze przeszła eksterytorial-
na autostrada. Na zjeździe partii komuni-
stycznej w Moskwie Józef Stalin (1878-1953) 
zapowiada zbliżenie sowiecko-niemieckie. 
Słowacja odrywa się od II Republiki i pro-
klamuje niepodległość, więc Węgrzy wkra-
czają na Zakarpacie, a Niemcy do Czech i 
na Morawy oraz anektują litewską Kłajpedę. 
Dochodzi do wojny węgiersko-słowackiej, 
Włochy zaś dokonują inwazji na Albanię. Z 
kolei w Sejmie Rzeczypospolitej minister 
spraw zagranicznych Józef Beck (1894-1944) 
wygłasza mowę zakończoną słowami: „My w 
Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką 
cenę. Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, 
narodów i państw, która jest bezcenna. Tą 
rzeczą jest honor”.

No i w tym to właśnie czasie – tu już spo-
glądamy na łamy „Dziennika” – „»Manche-
ster Guardian« ogłasza artykuł pt. »Założenia 
i cele niemieckiej polityki«, napisany przez 
swego korespondenta dyplomatycznego. 
Według korespondenta polityka zagranicz-
na Rzeszy charakteryzuje się obecnie trzema 
elementami: czujność nad krokami mocarstw 
zachodnich, a zwłaszcza W. Brytanii, konso-
lidacja zdobyczy niemieckich zwłaszcza w 
Czechosłowacji oraz przygotowanie do dal-
szych podbojów. Jeśli chodzi o czujność, to 
Niemcy podejmują starannie wysiłki, aby 
przeciwdziałać frontowi pokoju, jaki obecnie 
jest stwarzany”.

Tym „frontem pokoju” były m.in. wspólne 
rozmowy i wzajemne udzielanie sobie gwa-
rancji na linii Londyn-Paryż-Warszawa na 
wypadek wybuchu konfliktu zbrojnego.

„Czy wojna niemiecko-polska w razie, 
gdyby nie było gwarancji francusko-brytyj-
skich – pisze »Manchester Guardian« – do-
prowadziłaby do powszechnej wojny, jest 
kwestią otwartą, ale że było by tak obecnie, 
gdy gwarancja została udzielona nie ulega 
wątpliwości”. 

Tu trzeba jeszcze przypomnieć że 28 kwiet-
nia owego roku Adolf Hitler (1889-1945) pod-
czas przemówienia w Reichstagu publicznie 
ogłosił, że umowa z Polską o nieagresji a z 
Wielką Brytanią o ograniczeniu zbrojeń na 
morzu nie ma już mocy prawnej. I z tego dru-
giego powodu autor cytowanego w „Dzienni-
ku Cieszyńskim” tekstu pisał dalej tak: „Nie-
nawiść Hitlera wobec Wielkiej Brytanii usuwa 
na plan drugi wszystkie inne nienawiści. Z 
tego względu wszelka zwłoka lub trudności w 
rokowaniach brytyjsko-sowieckich wywołuje 
duże zadowolenie w Berlinie”.

„W dalszym ciągu korespondent stwierdza”, 
podawał „Dziennik”, „że Niemcy zaofiarowa-
ły Turcji daleko idące koncepcje polityczne 
i ekonomiczne, oraz poparcie, które było by 
bardzo kuszące, gdyby Turcja żywiła aspi-
racje imperialistyczne, ale ponieważ Turcja 
takich zamiarów nie ma, przeto DYPLOMA-
CJA BRYTYJSKA ODNIOSŁA W ANGORZE 

(stosowana dawniej nazwa Ankary – przyp. 
jot) TRIUMF NAD DYPLOMACJĄ NIEMIEC-
KĄ. Turcja może sparaliżować wszelkie pró-
by bułgarskie przyłączenia się do osi (sojusz 
Niemiec, Włoch Japonii – przyp. jot) oraz 
wspólnie z Rosją może poważnie wzmocnić 
Rumunię.

Anglicy bowiem obawiali się, że Niemcy 
zaatakują Rumunię, która notabene została 
zaatakowana owszem rok później, ale przez 
Sowietów. A po dojściu do władzy Iona Anto-
nescu (1882-1946) sama stała się sojusznikiem 
III Rzeszy. Nie ubiegajmy jednak wypadków i 
czytajmy dalej:

„Pokojowa penetracja stosowana jest przez 
Niemców w Rumunii dotąd bez powodzenia. 
Głównym celem Niemiec w Rumunii jest 
uzyskanie kontroli nad kopalniami nafty, 
zaś głównym celem mocarstw zachodnich 
jest udzielenie Rumunii takiego poparcia, 
aby była ona w stanie obronić te kopalnie 
lub w razie inwazji niemieckiej zniszczyć je 
całkowicie”.

„Sytuacja nadchodzących miesięcy naj-
bliższych różni się zasadniczo od sytuacji w 
ubiegłym roku, gdyż władcy Niemiec zda-
ją sobie już sprawę, iż W. Brytania traktuje 
sytuację poważnie. Hitler dobrze wie, że W. 
BRYTANIA GOTOWA BYŁA BY WALCZYĆ 
ZA GDAŃSK, celem utrzymania równowagi 
sił w Europie. Niemcy bacznie śledzą sytu-
ację i przypuszczają, że front pokoju ujawni 
tu i ówdzie słabe punkty, liczą też na we-
wnętrzny kryzys we Francji i na to, że w W. 
Brytanii pojawi się znowu myśl polityki po-
jednania oraz, że Polska ugnie się pod cię-
żarem finansowym utrzymywania stałego 
stanu mobilizacji. Jeżeli chodzi o Włochów, 
to również i tu wpływy niemieckie wyrastają, 
ale równocześnie niechęć wobec Niemców 
przybiera we Włoszech na sile. Jeżeli chodzi 
o Czechosłowację, to jak stwierdza »Manche-
ster Guardian« – konsolidacja Niemiec idzie 
w kierunku kompletnej aneksji”.

„W zakresie obrony Niemcy wzmacniają 
fortyfikacje na zachodzie i wzdłuż granicy 
polskiej. Czynione są wysiłki, aby naprawić 
szereg niedociągnięć i defektów, jakie się 
ostatnio w fortyfikacjach ujawniły. Wresz-
cie Niemcy KONSOLIDUJĄ FRONT WE-
WNĘTRZNY, wywołując psychozę wojenną 
przez przedstawianie polityki mocarstw 
zachodnich nie tylko jako okrążenie, ale 
również jako okrążenie agresywne, oraz roz-
dmuchują nienawiść do Polski. Niemcy zde-
cydowani są doprowadzić do rozstrzygnięcia 
szeregu zagadnień w bliskiej przyszłości, 
przypuszczalnie we wrześniu rb.”. 

We wrześniu roku bieżącego… Skąd akurat 
ten miesiąc wziął w rachubę korespondent 
dyplomatyczny angielskiej gazety? Że niby 
zaraz po wakacjach?

„Jak dalece Niemcy gotowi są narazić się 
na ryzyko powszechnej wojny, jest rzeczą 
niepewną, ale stwierdzić należy – kończy 
»Manchester Guardian« – że bynajmniej nie 
zaniechały one któregokolwiek ze swoich 
celów imperialistycznych. Są one w równym 
stopniu zdecydowane opanować Rumunię. 
Niemcy wzmacniają również swoje pozycje 
w Libii (będącej wówczas kolonią włoską – 
przyp. jot), ale konflikt śródziemnomorski 
posiadał by dla Niemiec tylko drugorzędne 
znaczenie, ich najbardziej bezpośrednie cele 
koncentrują się we wschodniej i południowo-
-wschodniej Europie”.

I to by było wszystko. Ale chwila! zapo-
mniałem przecież napisać najważniejszej rze-
czy, czyli jak brzmiał tytuł powyższej analizy, 
tytuł, który – co zasugerowałem już na wstę-
pie – na pewno zelektryzował wielu czytelni-
ków. Brzmiał on po prostu tak: „Hitler rozpęta 
wojnę w wrześniu?” 

Paradygmat 
romantyczny
Przed wojną mieli wielki majątek: fa-

brykę wódek i likierów, kamienice i 
inne dobra. Wszyscy ich w mieście znali 
i poważali, bo dorobili się dzięki pracy 
trzech pokoleń. 

Przyszły nowe czasy. Właściwie – naj-
pierw przyszli Rosjanie, którzy przegonili 
Niemów, ale też i rozprawili się z burżuja-
mi. Franciszek i Rozalia powinni się cie-
szyć, że żyją i że zostawiono im niewielkie 
mieszkanie. Resztę zabrano. I fabrykę, i 
kamienice, i auto. Wszystko.

– Sołdaty świętują – mówił Franciszek, 
który nie mógł się odzwyczaić od codzien-
nej przedwojennej marszruty – do pracy i 
z powrotem. Jak kiedyś, szedł aż do bra-
my, ale inaczej niż kiedyś, bramy mu nikt 
nie otwierał i nikt nie mówił:

– Witam wielmożnego pana dyrektora! 
Piękny dzień mamy dzisiaj, nieprawdaż?

Nie musiał odpowiadać, czy dzień jest 
piękny, czy nie, bo nikt go o nic nie pytał, 
jedynie mówiono:

– Wejście na teren tylko za okazaniem 
przepustki. 

••• 
A on żadnej przepustki nie miał. Mógł 
więc tylko popatrzeć, co dzieje się w jego 
fabryce. A tam żołnierze zwycięskiej ar-
mii wprowadzali komunizm. Znakomicie 
nadawał się do tego zapas wódek i likie-
rów, które wlewali w siebie i wylewali na 
dziedziniec.

Bezsilność i rozpacz zabijała Józefa. 
Nie mógł nic zrobić. Mógł tylko milczeć. 
I cieszyć się, że żyje. Rozalia była innego 
zdania.

••• 
– Przepustkę ma? – młody żołnierz spoj-
rzał z niechęcią na kobietę, która nie 
wyglądała na przestraszoną i nawet nie 
zwolniła kroku. Chwycił ją za ramię. Przy-
trzymał z całej siły.

– Puść! Zostaw mnie, chamie! Jaka prze-
pustka? To moje! Zabraliście bezprawnie!

Godzinę później Rozalia siedziała na-
przeciwko świeżo upieczonego urzędnika 
Służby Bezpieczeństwa. Nadal nie wyglą-
dała na przestraszoną.

••• 
Zdzisław Mędrek bardzo chciał się wy-
kazać. Niedawno poprosił o przyjęcie do 
służby, gdyż „ma duże chęci pracować w 
tej dziedzinie i wykonywać wszystkie roz-
kazy solidnie, które mu będą powierzane”. 
Jako funkcjonariusz mógł uciec przed ze-
mstą i nikt go nie rozliczył za czas wojen-
nych rozbojów i bandyckich napadów. 

Wziął do ręki kartkę z opisem zdarzenia 
w bramie fabryki wódek i likierów.

– Obywatelka jest burżujką – zaczął.
– A ty jesteś niedouczonym prostakiem 

– weszła mu w słowo – trzymasz to pismo 
do góry nogami. Nie umiesz czytać?

Uderzył ją z całej siły. Jęknęła z bólu. 

••• 
– My, Polacy naznaczeni jesteśmy jakimś 
pięknem! Ten nieszczęsny paradygmat 
romantyczny… Walka, zrywy narodowo-
wyzwoleńcze, obrazy Grottgera, a na nich 
kobiety, które błogosławią, żegnają męż-
czyzn idących do powstania… Nie mogę 
na to patrzeć… 

Młoda pisarka przepytywana przez rów-
nie młodego znawcę życia i literatury ma 
już receptę na życie i literaturę.

– Jak pani postrzega nasze społeczeń-
stwo? Jak je uzdrowić? 

A ona z troską i pewnością siebie uzdra-
wia ten chory kraj i naród, dając szereg 
dobrych rad. Wie, że jesteśmy zbyt roman-
tyczni, zbyt religijni, zbyt dużo mówimy o 
przeszłości, wywlekamy wciąż jakieś mar-
tyrologiczne tematy i obrazy. Rozczulamy 
się nad mogiłami poległych, wspominamy 
i przypominamy. Po co?

••• 
Słucham jej uważnie i próbuję zrozumieć. 
Chciałabym jednak zapytać:

– A jeśli przyjdzie ktoś, kto bezprawnie 
zabierze ci to, co było twoje, obojętnie 
wzruszysz ramionami?

••• 
A jeśli zabiorą twoją ojcowiznę – to, co na-
leżało do ciebie, do twojej matki i ojca? 

Będzie ci wszystko jedno?  

Joanna Jurgała-Jureczka Jarosław jot-Drużycki

SŁOWA Z KAPELUSZA /90/

REKLAMA

Długa i piękna współpraca
Po przeczytaniu w „Głosie” w rubryce „Z 
redakcyjnej poczty” o kolejnej wizycie de-
legacji MK PZKO ze Skrzeczonia w Grodko-
wie, zdecydowałam się napisać o sprawach 
sprzed półwiecza, które dotyczą początku 
kontaktów Skrzeczoń – Grodków.

Wtedy były organizowane przez TNP w 
Polsce kursy wakacyjne dla nauczycieli i 
pracowników instytucji kulturalnych a my 
mieliśmy możliwość korzystania z  nich 
dzięki Józefowi Macurze, dbającemu o 
dokształcanie nauczycieli również pod 
względem językowym. Parę miejsc na każ-
dym z tych kursów było zarezerwowanych 
dla nauczycieli naszych polskich szkół. Ja 
uczestniczyłam w kilku takich kursach. 
Zdecydowałam się na kursy w Gdańsku i 
Gdyni, gdzie oprócz wykładów, wycieczek, 
można było korzystać z relaksu nad Bałty-
kiem. Na jednym z takich kursów był Jó-
zef Kośla, pracownik kultury z Grodkowa, 
który po moim przyczynku dyskusyjnym 
(w ramach zajęć) o szkolnictwie polskim 

oraz pracy kulturalnej PZKO na Zaolziu, 
był bardzo zainteresowany nawiązaniem 
wzajemnych kontaktów. Ja wtedy praco-
wałam w komisji kulturalnej ZG PZKO, by-
łam członkiem jego plenum, przedstawi-
łam tę sprawę p. Konstantemu Krzystkowi 
ze Skrzeczonia, wtedy pracownikowi ZG 
PZKO. Kontakty zostały nawiązane i przez 
długie lata rozwijają się bardzo dobrze, 
co śledzę z zainteresowaniem na łamach 
„Głosu” czy „Zwrotu”. Uroczystości w 
Grodkowie z okazji 250. rocznicy urodzin 
Józefa Elsnera kojarzą mi się z  podarun-
kiem, jaki otrzymałam od nieżyjącego już 
kolegi Józefa Kośli – plakietki z wizerun-
kiem Józefa Elsnera. Może była również 
wśród eksponatów na wystawie jubile-
uszowej w Grodkowie? Moim życzeniem 
jest, by współpraca MK PZKO Skrzeczoń 
z Towarzystwem Miłośników Ziemi Grod-
kowskiej nadal rozwijała się pomyślnie, 
żeby szybko mijający czas nie zatarł na-
wiązanej przed laty przyjaźni.

 Ewa Kiedoń

••• 

kto szuka banknotów 

o wielkich nominałach, 

znaleźć je może w seriach 

tomów biblioteki klasyków 

filozofii, historii, socjologii…

Wspomnienie 
o księdzu artyście
Pan życia i śmierci od-

wołał we wtorek 18 
maja br. z  doczesności do 
wieczności śp. ks. sen. Ka-
zimierza Suchanka, który 
urodził się 11 maja 1928 r. 
na Szumbarku (dziś dziel-
nica Hawierzowa) jako 
syn Gustawa Suchanka i 
Aloizii zd. Firla. Miał o rok 
młodszą siostrę Anielę. W 
1929 r. rodzina przeniosła 
się do Stonawy. Kazimierz 
Suchanek tam uczęszczał 
do polskiej szkoły podsta-
wowej. Jego rodzina nie 
przyjęła tzw. volkslisty. W 
czasie okupacji pracował 
jako „hilfsarbeiter” u ryma-
rza Jerzego Heczki w Cie-
szynie. Polskie gimnazjum 
realne w Orłowej zakoń-
czył w 1949 r. Po ukończe-
niu Słowackiego Fakultetu 
Ewangelickiego (1953) oże-
nił się z dr med. Danicą Ba-
lažovičową. Po kilku latach 
adoptowali Ewę, która uro-
dziła się w styczniu 1962 r. 
Dnia 25 października 1953 
r. był ordynowany w Trzyńcu. Do stycznia 
1957 pracował jako wikariusz, a później ad-
ministrator parafii w Trzanowicach. Potem 
przeniósł się do Bratysławy, gdzie pracował 
jako kreślarz i konstruktor pomocniczy w 
przedsiębiorstwie Energoprojekt. W 1958 
r. zaczął pełnić posługę wikariusza w Bra-
tysławie, skąd został w lutym 1959 r. znów 
powołany przez swój Kościół do Trzanowic. 
Tam pracował jako administrator do 1964 
r. Od 1 listopada 1963 r. administrował też 
przez pewien czas parafię w Ligotce Kame-
ralnej. Potem przeniósł się do Gutów, gdzie 
został 1 lipca 1965 r. administratorem, tę 
funkcję pełnił do 30 września 1977 r. W 1971 
r. został wybrany konseniorem Górnego 
Senioratu Śląskiego Kościoła Ewangelickie-
go A. W. Ks. K.Suchanek później pracował 
przez dwa lata jako administrator w parafii 
w Hawierzowie-Błędowicach. Równocze-
śnie pełnił posługę administratora w Cier-
licku i, po jakimś czasie, także w Stonawie. 
Został też mianowany seniorem Dolnego 
Senioratu. W Cierlicku wybrano go pasto-
rem, gdzie służył do 31 grudnia 1998 r. Od 1 
stycznia 1999 r. był pomocniczym duchow-
nym w parafii w Hawierzowie-Błędowicach, 
tam również zamieszkał. W ostatnich latach 
mieszkał w Domu Opieki Społecznej w Sto-

nawie, a następnie w Domu Opieki „Sarep-
ta” Diakonii Śląskiej w Ligotce Kameralnej.

Ks. sen. K. Suchanek był długoletnim 
redaktorem „Kalendarza Ewangelickiego”, 
pisma „Przyjaciel Ludu” i autorem licznych 
cennych artykułów. Udzielał się również na 
polu muzycznym. Podczas studiów prowa-
dził słynny kwartet, który zapraszano do 
wielu parafii na Słowacji. W swojej dobie 
był innowatorem – w dziedzinie muzyki 
elektrofonicznej, dyrygował chórami, śpie-
wał, udzielał się w dziedzinie liturgii – był 
przewodniczącym komisji liturgicznej, 
członkiem komisji prawniczej. Oprócz tego 
wyróżniał się jako fotograf, jego zdjęcia po-
jawiały się nie tylko w prasie ewangelickiej, 
ale także w „Zwrocie”, „Kalendarzu Ślą-
skim” i w „Głosie Ludu”. Wielokrotnie urzą-
dzano wystawy z jego fotografiami: w PZKO 
w Gutach, w westibulu Teatru w Czeskim 
Cieszynie i innych miejscach. W roku 1993 
jako pierwszy obywatel Republiki Czeskiej 
został laureatem Nagrody Brata Alberta. 
Jego zdjęcia zostały opublikowane w książ-
ce „Memu sercu bliscy” (2005).

Ks. K. Suchanek był człowiekiem o szero-
kich horyzontach, spokojnym, mądrym, w 
wierze głębokim i wkorzenionym w teologię 
luterańską.  (r)
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S P O R T 
 

PIĄTEK 28 CZERWCA 

7.25 Domisie (dla dzieci) 7.55 Pytanie na 
śniadanie 11.00 Polonia 24 11.25 Halo 
Polonia 12.10 W rytmie disco 12.25 Wia-
domości 12.40 Historia jednego obrazu. 
Targ na kwiaty przed kościołem św. 
Magdaleny w Paryżu - Józef Pankiewicz 
12.55 Ostatni z wielkich 13.10 Na sy-
gnale 13.45 Dom nad rozlewiskiem (s.) 
14.40 Sting i Anna Maria Jopek - gala 
telewizyjna 15.45 Wiadomości 15.55 
Korona królów - taka historia... Sukcesja 
tronu polskiego 16.30 Baw się słowa-
mi. Legenda o Wiśle 16.55 Domisie (dla 
dzieci) 17.20 Historia jednego obrazu. 
Lew z Saturna - Teofi l Ociepka 17.30 Te-
leexpress 17.55 Taka to robota, czyli ka-
baretowy przegląd zawodów. Żołnierz i 
fachowiec 18.55 Wszystko przed nami 
(s.) 19.25 Magazyn z Ameryki 19.45 Do-
branocka 20.00 Wiadomości, pogoda, 
sport 20.45 Ratownicy 21.45 Polonia 
24 22.05 Halo Polonia 22.40 Ostatni z 
wielkich 23.00 Spis treści. Wacław Be-
rent 23.10 Focus on Poland 23.30 La-
skowik & Malicki. 

SOBOTA 29 CZERWCA 

7.55 Pytanie na śniadanie 8.35 Pogoda 
811.25 Polonia 24 11.40 Halo Polonia 
12.20 Zakochaj się w Polsce. Rybnik 
12.45 Ojciec Mateusz 20 (s.) 13.40 Ra-
townicy (s.) 14.35 Lato, muzyka, za-
bawa. Wakacyjna trasa Dwójki - 2019 
15.40 Wolny ekran 16.00 Kulturalni PL 
17.00 Słownik polsko@polski 17.30 Te-
leexpress 17.55 Dom nad rozlewiskiem 
(s.) 18.45 Rodzina, ach rodzina 19.45 
Dobranocka 20.00 Wiadomości, pogo-
da, sport 20.45 Bodo 21.40 Wielki test 
o lesie 23.05 Lato, muzyka, zabawa. Wa-
kacyjna trasa Dwójki – 2019. 

NIEDZIELA 30 CZERWCA 

7.55 Pytanie na śniadanie 11.00 Wolny 
ekran 11.25 Ziarno. Motyle w brzuchu 
11.55 Między ziemią a niebem 12.00 
Anioł Pański 12.15 Między ziemią a 
niebem 12.45 Misja w Afryce. Centrum 
Młodzieżowe 13.00 Transmisja mszy 
świętej z Bazyliki Narodzenia Najświęt-
szej Maryi Panny w Gietrzwałdzie 14.15 
Kino familijne. Podróże Pana Kleksa. 
Wysłannicy Bajdocji 16.10 Lajk! 16.30 
Leśniczówka (s.) 17.30 Teleexpress 
17.55 Dom nad rozlewiskiem (s.) 18.50 
One. Kobiety kultury. Dorota Miś-
kiewicz 19.25 Nela Mała Reporterka. 
Przygoda w koronach drzew 19.45 Do-
branocka 20.00 Wiadomości, pogoda, 
sport 20.45 Dziewczyny ze Lwowa 3. 
Być albo nie być 21.35 Komediowe lato. 
E=mc2 23.15 Świętokrzyski Koncert 
Pamięci. Panny Sprawiedliwe. Panny 
Wyklęte. 

PONIEDZIAŁEK 1 LIPCA 

7.25 W krainie baśni. Rampelstikin 
7.55 Pytanie na śniadanie 8.45 Pano-
rama 8.50 Pytanie na śniadanie 11.00 
Kulturalni PL 12.00 Racja stanu 12.25 
Wiadomości 12.40 Historia jednego 
obrazu. Lew z Saturna - Teofi l Ociepka 
12.50 Magazyn z Ameryki 13.10 Barwy 
szczęścia (s.) 13.45 Dziewczyny ze Lwo-
wa 3 14.40 One. Kobiety kultury. Dorota 
Miśkiewicz 15.10 Ekspres Lodowcowy 
15.45 Wiadomości 15.55 BarON24. Kto 
się boi komornika? 16.25 Prywatne ży-
cie zwierząt 2. Być atrakcyjnym 16.50 
W krainie baśni. Rampelstikin 17.20 

Historia jednego obrazu. Ogień - Zo-
fi a Stryjeńska 17.30 Teleexpress 17.55 
Nożem i widelcem. Polędwica z dorsza 
atlantyckiego zapiekana w pomidorach 
i bazylii 18.15 Zakochaj się w Polsce. 
Rybnik 18.40 Pod Tatrami 18.55 Bar-
wy szczęścia (s.) 19.25 Nad Niemnem 
19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomości, 
pogoda, sport 20.45 Noce i dnie. Piotruś 
i Teresa 21.45 Polonia 24 22.10 Halo Po-
lonia 22.55 Informacje kulturalne 23.10 
Focus on Poland 23.30 Ania. Rzecz o 
Annie Dymnej. 

WTOREK 2 LIPCA 

7.55 Pytanie na śniadanie 11.00 Polonia 
24 11.25 Halo Polonia 12.10 Informacje 
kulturalne 12.25 Wiadomości 12.40 
Historia jednego obrazu. Ogień - Zofi a 
Stryjeńska 12.50 Nad Niemnem 13.10 
Barwy szczęścia (s.) 13.45 Bodo 14.40 
Ania. Rzecz o Annie Dymnej 15.35 
Spis treści 15.45 Wiadomości 15.55 Ba-
rON24. Dzień próby 16.25 Żywy Bałtyk 
16.50 Margolcia i Miś zapraszają dziś 
17.05 Zwierzaki Czytaki. Odjazd 17.20 
Historia jednego obrazu. Szał unie-
sień - Władysław Podkowiński 17.30 
Teleexpress 17.55 Okrasa łamie prze-
pisy 18.25 Cafe piosenka 18.55 Barwy 
szczęścia (s.) 19.25 Kierunek Zachód 
19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomości 
pogoda, sport 20.45 Ojciec Mateusz 20 
(s.) 21.45 Polonia 24 22.10 Halo Polonia 
22.55 Muzyczna scena Halo Polonia 
23.10 Focus on Poland 23.30 Ocaleni. 

ŚRODA 3 LIPCA 

7.35 Nela Mała Reporterka. Przygoda w 
koronach drzew 7.55 Pytanie na śniada-
nie 11.00 Polonia 24 11.25 Halo Polonia 
12.10 Muzyczna scena Halo Polonia 
12.25 Wiadomości 12.40 Historia jed-
nego obrazu. Szał uniesień - Władysław 
Podkowiński 12.50 Kierunek Zachód 
13.10 Barwy szczęścia (s.) 13.45 Noce i 
dnie. Piotruś i Teresa 14.50 Tajemnice 
początków Polski. Droga do królestwa 
15.45 Wiadomości 15.55 BarON24. 
Człowiek w masce 16.25 Studio Raban 
17.00 Nela Mała Reporterka. Przygoda 
w koronach drzew 17.20 Historia jed-
nego obrazu. Osaczony - Alfred Wie-
rusz-Kowalski 17.30 Teleexpress 17.55 
Gwiazdozbiór TVP Rozrywka 18.55 
Barwy szczęścia (s.) 19.25 Wilnoteka 
19.45 Dobranocka 20.00 Wiadomo-
ści, pogoda, sport 20.45 Londyńczycy 
2 21.45 Polonia 24 22.10 Halo Polonia 
22.55 Informacje kulturalne 23.10 Fo-
cus on Poland 23.30 Tajemnice począt-
ków Polski. Droga do królestwa. 

CZWARTEK 4 LIPCA 

7.10 wojsko-polskie.pl 7.35 Borówka 
skrzat wyrusza w świat. Woliński Park 
Narodowy 7.55 Pytanie na śniadanie 
8.45 Panorama 8.50 Pytanie na śniada-
nie 11.00 Polonia 24 11.25 Halo Polonia 
12.10 Informacje kulturalne 12.25 Wia-
domości 12.40 Historia jednego obrazu. 
Osaczony - Alfred Wierusz-Kowalski 
12.50 Wilnoteka 13.10 Barwy szczęścia 
(s.) 13.45 Dom nad rozlewiskiem (s.) 
14.40 Londyńczycy 2 15.30 Pod Tatra-
mi 15.45 Wiadomości 15.55 BarON24. 
Nocna zmiana 16.25 Wschód 16.55 Bo-
rówka skrzat wyrusza w świat. Woliński 
Park Narodowy 17.20 Historia jednego 
obrazu. Zawieszenie dzwonu Zygmun-
ta - Jan Matejko 17.30 Teleexpress 17.55 
„Serca Bicie” - 11. Festiwal Pamięci An-
drzeja Zauchy 18.55 Barwy szczęścia (s.) 
19.25 Powroty 19.45 Dobranocka 20.00 
Wiadomości, pogoda, sport 20.45 Pit-
Bull 21.45 Polonia 24 22.10 Halo Polo-
nia 22.55 W rytmie disco 23.10 Focus on 
Poland 23.30 Reportaż 0.00 Magazyn 
śledczy Anity Gargas. 

Ojciec Mateusz – odc. 20
Wtorek 2 lipca, godz. 20.45

Olimpijskie 
Centrum Promocji Polski 
Stowarzyszenie „Wspólnota Pol-

ska” i Polski Komitet Olimpijski 
z okazji II Igrzysk Europejskich w 
Mińsku otworzyli w stolicy Biało-
rusi Olimpijskie Centrum Promocji 
Polski. W czasie zawodów Muzeum 
Dom Rodziny Wańkowiczów stał 
się miejscem spotkań na tematy 
związane z promocją turystyki, go-
spodarki i kultury polskiej.

Uroczystego otwarcia Centrum 
dokonali Andrzej Kraśnicki (Prezes 

Polskiego Komitetu Olimpijskiego), 
Artur Michalski (Ambasador Pol-
ski na Białorusi) i Tomasz Różniak 
(członek Zarządu Krajowego Stowa-
rzyszenia „Wspólnota Polska”).

Przedsięwzięcie cieszy się dużą 
popularnością wśród uczestników 
Igrzysk i mieszkańców Mińska. Już 
pierwszego dnia Centrum odwie-
dziło ponad 1000 osób.

W ciągu tygodnia, do 29 czerwca, 
w Olimpijskim Centrum Promocji 

Polski w Mińsku codziennie odby-
wają się imprezy kulturalne, m.in. 
Festyn Polski organizowany przez 
Ambasadę RP i Instytut Polski w 
Mińsku, a także szereg wystaw 
okolicznościowych. W Olimpij-
skim Centrum działa też stoisko z 
materiałami informacyjnymi oraz 
kuchnia polska obsługiwana przez 
kucharzy z Zamku w Pułtusku ser-
wująca tradycyjne polskie dania.

 Wspólnota Polska 

Pomagają Polakom 
na wschodzie 
W dniach 14–15 czerwca Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, dzięki wsparciu 
Fundacji BGK, po raz kolejny zorganizowała Dzień Dziecka w Kamieńcu Podolskim 
i Gródku Podolskim dla najmłodszych z całej Ziemi Podolskiej. Goście z Polski 
odwiedzili z darami również osoby starsze polskiego pochodzenia w ich mieszkaniach 
oraz w domach opieki.

Z okazji Dnia 
Dziecka dzie-
ci i młodzież 

z Podola przedstawiły 
program słowno-mu-
zyczny. Podczas pik-
niku rodzinnego śpie-
wano piosenki polskie 
i religijne, recytowano 
poezję i tańczono. Na-
tomiast przedstawi-
ciele Fundacji „Pomoc 
Polakom na Wscho-
dzie” zorganizowali dla 
dzieci różnego rodzaju 
atrakcje i zabawy, pod-
czas których najmłodsi 
otrzymali słodycze oraz 
inne pyszności.

– Fundacja „Pomoc 
Polakom na Wscho-
dzie” już po raz kolejny organizuje 
akcje Dzień Dziecka. Staramy się 
wszystkim polskim dzieciom i ich 
ukraińskim rówieśnikom zapew-
nić atrakcje i święto dziecka na za-
kończenie roku szkolonego. Jest to 
możliwe dzięki wsparciu Fundacji 
BGK oraz innych mniejszych part-
nerów i sponsorów – powiedział 
Mikołaj Falkowski, prezes Fundacji 
„Pomoc Polakom na Wschodzie”.

– Mamy obecnie 200 dzieci w 
Kamieńcu Podolskim oraz prawie 
300 najmłodszych w Gródku Po-
dolskim. Jest to spora liczba dzieci. 
Cieszę się, że wszystko to spraw-
nie udało się zorganizować, dzięki 
współpracy z miejscowymi parafi a-
mi i towarzystwami – zaznaczyła 
koordynatorka Wschodniego Fun-
duszu Dobroczynności, Katarzyna 
Jóźwiak.

– W Dniu Dziecka, który obcho-
dziliśmy dzisiaj, może się tylko ser-
ce radować, patrząc na tyle dzieci 
zebranych w Kamieńcu. Fundacja 
„Pomoc Polakom na Wschodzie” 
nie po raz pierwszy urządza to 
święto dla dzieci ze Wschodu. 

Podkreśla to, że niezależnie, gdzie 
mieszkamy, jesteśmy Polakami, 
których łączy nie tylko język, histo-
ria, ale również to co najważniej-
sze, czyli miłość – podkreślił Stani-
sław Nagórniak, prezes Polskiego 
Stowarzyszenia Kulturalno-Oświa-
towego w Kamieńcu Podolskim. 

Przedstawiciele fundacji odwie-
dzili również Dom Miłosierdzia w 
Smotryczu w obwodzie chmielnic-
kim, którym opiekują się siostry 
szarytki.

– Dom Miłosierdzia w Smotry-
czu został otwarty we wrześniu 
2017 roku. Rok wcześniej zaczęły 
funkcjonować dwie świetlice dla 
dzieci. Obecnie przebywa tutaj 
20 starszych osób, a do świetlicy 
uczęszcza 30 dzieci. Mamy jeszcze 
trzy pokoje dla samotnych matek, 
ale na razie są wolne. Fundusze na 
utrzymanie domu opieki mamy 
ze zbiórek. Próbujemy ubiegać się 
również o dofi nansowanie od róż-
nych organizacji z Polski – powie-
dział o. Piotr Czapliński, pasjoni-
sta, dyrektor Domu Miłosierdzia w 
Smotryczu.

Goście z Polski odwiedzili tam 
95-letnią Polkę, panią Rafaelę spod 
Kamieńca Podolskiego, której prze-
kazali chodzik ufundowany przez 
Fundację BGK z kosztów przeka-
zanych na Wschodni Fundusz Do-
broczynności. Pani Rafaela straciła 
dłonie podczas zesłania do Kazach-
stanu, a niedawno przeszła poważ-
ną operację stawu biodrowego.

Przedstawiciele Fundacji PPnW 
odwiedzili również Dom Miłosier-
dzia w Gródku Podolskim, prowa-
dzony przez zgromadzenie księży 
Marianów. Placówka jest wspiera-
na ze środków Senatu RP w obsza-
rze pomocy charytatywnej za po-
średnictwem Fundacji.

Po raz kolejny delegacja z Polski 
odwiedziła 95-letnią panią Anielę 
z Okopów Świętej Trójcy. Delega-
cja Fundacji „Pomoc Polakom na 
Wschodzie” wraz z przedstawicie-
lami Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego RP przeby-
wała z wizytą na Ukrainie w dniach 
12–16 czerwca 2019 roku.

Eugeniusz Sało 
(„Kurier Galicyjski”, Ukraina)

Grodków najlepszy
Miejscowe Koło PZKO w Bogu-

minie-Skrzeczoniu zorgani-
zowało w sobotę 15 czerwca już XV 
edycję Międzynarodowego Turnie-
ju w Piłce Nożnej.

Podobnie jak w ubiegłym roku 
rozgrywki przebiegły na sztucznej 
trawie w nowej hali sportowej obok 
basenu w Boguminie. Niestety w 
ostatniej chwili z udziału w roz-
grywkach zrezygnowała drużyna 
Old Boys z przygranicznej wioski 
Chałupki. Wobec powyższego roze-
grano tylko jeden mecz, a mianowi-
cie piłkarze reprezentujący Miejsco-
we Koło PZKO Skrzeczoń zmierzyli 
swoje siły z drużyną Klubu Wetera-
na Sportu z miasta Grodkowa, z któ-
rym skrzeczońskie Koło utrzymuje 
współpracę już od 1973 roku.

Mecz przebiegł nietradycyjnie 
w trzech „hokejowych” 20-minu-
towych tercjach. W pierwszej z 
nich skrzeczoniacy prowadzili w 
stosunku 2:0 i 3:1, ale ostatecznie 
padł remis 3:3. W drugiej skrzeczo-
niacy zwyciężyli 5:3, natomiast w 
końcówce grodkowianie się zmo-
bilizowali i wygrali wysoko 4:0. W 
rezultacie piłkarze z Grodkowa z 
kapitanem Markiem Kwiatkow-
skim pokonali Skrzeczoń w sto-
sunku 10:8. Z ramienia zarządu 
skrzeczońskiego Koła puchary 
piłkarzom wręczyli przewodniczą-

cy Czesław Gałuszka oraz referent 
sportowy Tomasz Szeliga, który był 
głównym organizatorem turnieju. 
Funkcję sędziego z powodzeniem 
pełnił Wiesław Muszański.

Bilansując piłkarskie rozgrywki 
należy dodać, iż dotychczasowych 
15 edycji przebiegało na boiskach 
w Wierzniowicach, Rychwałdzie, 
Starym i Nowym Boguminie, Bo-
guminie-Wierzbicy a ostatnie trzy 
turnieje rozegrano w klimatyzowa-
nej bogumińskiej hali sportowej. 
Gospodarze turnieju skrzeczonia-
cy zaliczyli 7 zwycięstw, piłkarze 
z Grodkowa najlepsi okazali się 
czterokrotnie, dwa razy ze zwy-
cięstwa się cieszyli zawodnicy z 
przygranicznych Chałupek, po-
nadto po jednej wygranej mają na 
swoim koncie piłkarze z Wędryni 
i Bogumina. Słowa podziękowania 
należą się głównym organizatorom 
poszczególnych edycji turnieju – 
rodzinom Ożógów, Górnioków i 
Szeligów.

Po zakończeniu sportowych 
zmagań przegiegło w skrzeczoń-
skim Domu PZKO spotkanie towa-
rzyskie piłkarzy, kibiców i człon-
ków zarządu Koła. Grodkowianie w 
rewanżu już teraz zaprosili skrze-
czońskich piłkarzy na kolejny tur-
niej w przyszłym roku do Grodko-
wa. (T. G.)

• Zwycięska drużyna z Grodkowa

• Gospodarze turnieju, drużyna MK 
PZKO Skrzeczoń Zdjęcia:�TADEUSZ�GUZIUR

Gorące, ale sensowne sparingi
Za oknem jest tak gorąco, że nawet nie chce się oddychać. Tymczasem piłkarze nie tylko muszą oddychać pełną piersią, ale do tego też 
biegać. Na starcie krótkiego, ale tym bardziej intensywnego, letniego okienka sparingowego drużyny Karwiny i Trzyńca trafi ły na polskich 
ekstraligowców. Pierwszoligowa Karwina przegrała z Górnikiem Zabrze, a drugoligowy Trzyniec zremisował z Rakowem Częstochowa. 

Janusz�Bitt�mar

Górnik efektywniejszy
W Karwinie w dalszym ciągu trwa 
pospolite ruszenie. Trener Fran-
tišek Straka do towarzyskiego 
spotkania z Górnikiem Zabrze wy-
stawił aż dwie pełne jedenastki. 
Karwiniacy, którzy w ubiegłą so-
botę pokonali u siebie 4:3 słowacką 
Żylinę, tym razem musieli uznać 
wyższość Górnika. Polski zespół 
zwyciężył na własnym stadionie 
2:1, wykorzystując wszystkie błędy 
karwińskiej defensywy. – Szkoda 
niepotrzebnego faulu, z którego 
Górnik wymusił na sędziach je-
denastkę – skomentował spotka-
nie szkoleniowiec zaolziańskiego 
klubu, František Straka. W kadrze 
Karwiny zabrakło już pomocnika 
Pavola Ilki, który nad Olzą prze-
bywał na testach z drugoligowego 
Trzyńca. Ilko, podobnie jak ukraiń-
ski napastnik Artiom Vystavnyj nie 
przekonali do siebie karwińskich 
trenerów Františka Strakę i Marka 
Bielana. Do wyjazdowego meczu z 
Górnikiem włączyły się natomiast 
dwie nowe akwizycje Karwiny – 
obrońca Matúš Čonka i pomocnik 
Marek Hanousek. 

Čonka, który dołączył do sło-
wackiej legii w karwińskim zespo-
le, jest piłkarzem lewonożnym, a 
to zawsze towar spod lady. W po-

jedynku z Górnikiem miał okres 
wzlotów i upadków, trzeba jednak 
podkreślić, że w strefi e, w której 
biegał, Górnik posiada najwyższą 
jakość. – Lewa strona obrony to 
jedna z kluczowych pozycji w każ-
dym zespole. Čonka zasmakował 
już gry w Slavii Praga, wówczas 
prowadzonej przez Strakę. Dla 
mnie to wartość dodana tego trans-
feru – stwierdził dyrektor sportowy 
karwińskiego klubu, Lubomír Vlk. 
W Karwinie 28-letni piłkarz spotkał 
się ze starym znajomym z Trnawy, 
Markiem Janečką. – Powrót Ja-
nečki z Trnawy to kolejny element 
naszej układanki – podkreślił Vlk. 

Obowiązki Lukáša Budínskiego, 
który w czerwcu przeprowadził 
się do Mladej Bolesławi, spróbu-
je przejąć Marek Hanousek. Do-
świadczony pomocnik w zeszłym 
sezonie występował w barwach 
Dukli Praga, ale po spadku klubu 
z Juliski druga liga okazała się dla 
niego mało atrakcyjna. – Ucieszy-
ła mnie oferta ze strony Karwiny. 
Jeszcze w barwach Dukli zawsze 
zazdrościłem Karwinie pięknego, 
nowoczesnego stadionu. Teraz 
będę miał okazję zasmakować na 
własnej skórze atmosfery domo-
wych meczów na tym stadionie – 
ocenił 28-letni piłkarz, który w cze-
skiej najwyższej klasie rozgrywek 
zaliczył do tej pory 176 spotkań i 
zdobył 14 bramek. 

Młodzi górą
Dla drugoligo-
wej drużyny FK 
Fotbal Trzyniec 
środowy sparing 
z Rakowem Czę-
stochowa był 
pierwszym w let-
nim kalendarzu 
p r z y g o t o w a w -
czym. Zremiso-
wany pojedynek 
z beniaminkiem 
Lotto Ekstrakla-
sy był zarazem 
debiutem przy 
sterze dla nowe-
go trenera pod-
b e s k i d z k i e g o 
klubu, Svatoplu-
ka Habanca. 
– Wreszcie zo-
baczyłem chłopaków w akcji. Ten 
sparing był bardzo przydatny. Ry-
wal nie sprzedał tanio skóry, czego 
się zresztą spodziewałem, bo pol-
skie drużyny prezentują walecz-
ny futbol – ocenił Habanec. Dwie 
bramki dla Trzyńca zdobył młody 
wychowanek klubu, Filip Kubala. 
– Dobra współpraca na linii mło-
dzieżowej i seniorskiej drużyny 
to podstawa sukcesu – zaznaczył 
Habenec, który również w jutrzej-
szym, wyjazdowym meczu z Pro-
ściejowem zamierza skorzystać z 
szeregu młodych piłkarzy.  

GÓRNIK ZABRZE – MFK KARWINA 2:1
Do przerwy: 1:0. Bramki: 43. Angulo, 51. Wolsztyński – 90. T. Weber. Karwina 
(I połowa): Pastornický – Ndefe, Kouřil, Rundič, Čonka – Hanousek – Galuška, 
Lingr, Janečka, Puchel – Petráň. (II połowa): Hrdlička – Putyera, Krivák, Stropek, 
Ndefe (60. Guba) – Smrž – Fokaidis, Bukata, T. Weber, Tusjak – Vlachovský.

RAKÓW CZĘSTOCHOWA – FK FOTBAL 
TRZYNIEC 3:3
Do przerwy: 2:0. Bramki: 35. Musiolik, 45. Domański, 82. Nouvier – 50. i 77. 
Kubala, 80. L. Hapal. Trzyniec: Adamuška – Omasta, Kušnír, Bedecs, Janoščín, 
Arroyo, Vaněk, Machalík, Kubala, Janošík, Schwendt. Zmiennicy: Samiec, Po-
tůček, Cienciala, Hapal, Nieslanik.

• Piłkarze Karwiny przegrali w śro-
dę z Górnikiem 1:2. Fot.�mfk�karvina
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Wodniacy na starcie
Wraz z nadejściem wakacji rusza 
kolejny sezon wodniacki na Odrze. 
Jutro o godz. 10.00 w Starym Bo-
guminie odbędzie się uroczystość 
otwarcia rzeki połączona z trady-
cyjnym grupowym spływem po jej 
7-kilometrowych meandrach. 
Inauguracja sezonu będzie miała tym 
razem specjalny polski akcent. Są-
siedzi z drugiego brzegu będą sobie 
przypominać 200. rocznicę podpisa-
nia tzw. Protokołu Bogumińskiego, 
który zainicjował uspławnienie Odry, 
oraz Międzynarodowy Rok Odry w 
województwie śląskim. Organizato-
rzy zaplanowali na ten dzień atrakcyj-
ny program artystyczny, m.in. z kon-
certem polskiego wokalisty i muzyka, 
Grzegorza Płonki. 
Wraz z otwarciem rzeki zacznie 
działać również miejska wypożyczal-
nia łódek koło dawnego przejścia 
granicznego w Starym Boguminie. 
Amatorzy sportów wodnych będą 
tu mogli co weekend, aż do połowy 
września, wypożyczać kompletny 
sprzęt. � (sch)

CO W TEATRZE

SCENA POLSKA – CZ. CIESZYN: 
Siedem zegarków kopidoła Joachi-
ma Rybki (29, godz. 17.30).

CO W KINACH

HAWIERZÓW – Centrum: Velké 
dobrodružství Čtyřlístku (28-30, 
godz. 16.00); Słońce też jest gwiaz-
dą (28-30, godz. 17.30); Yesterday 
(28-30, godz. 19.00); Annabelle 
(28-30, godz. 20.00); KARWINA – 
Centrum: Sekretne życie zwierząt 
domowych 2 (29, godz. 17.00; 30, 
godz. 15.30); Avengers (28, godz. 
17.45); Oszustki (29, godz. 19.00); 
Yesterday (30, godz. 17.45); Anna-
belle (30, godz. 20.00); Słońce jest 
też gwiazdą (1, godz. 17.45); John 
Wick 3 (1, godz. 20.00); TRZYNIEC 
– Kosmos: Ralph Demolka i inter-
net (28, godz. 15.30); Annabelle (28, 
godz. 20.00); Bohemian Rhapsody 
(28, godz. 22.00); Był sobie pies (29, 
godz. 15.00); Yesterday (29, 30, godz. 
17.30); Annabelle 3 (29, 30, godz. 
20.00); Sekretne życie zwierząt do-
mowych (30, godz. 15.00); Pokemon. 
Detektyw Pikachu (1, godz. 17.30); 
Alita (1, godz. 20.00); BYSTRZYCA: 
Skleněný pokoj (29, godz. 19.00); 
Ralph Demolka i internet (30, godz. 
17.00); CZ. CIESZYN – Central: 
Trautmann (28, godz. 17.30); Oszust-
ki (28, godz. 20.00); Yesterday (29, 30, 
godz. 15.30); Słońce jest też gwiazdą 
29, 30, godz. 17.30); Annabelle 3 (29, 
30, godz. 20.00); CIESZYN – Piast: 
Pokemon. Detektyw Pikachu (25-27, 
godz. 16.00); Trzy kroki od siebie 
(25-27, godz. 18.00); Laleczka (25, 26, 
godz. 20.15).

CO NA ANTENIE

POLSKIE WIADOMOŚCI: ČT1 SM, 
niedziela, wiadomości regionalne 
od godz. 6.00; powtórka na antenie 
ČT2, niedziela od godz. 19.20.
POLSKIE AUDYCJE: po-pt: godz. 
19.05 Ostrawa 107,3 MHz i Trzyniec 
105,3 MHz.

RADIO KATOWICE: „U Polaków 
za Olzą” – niedz. godz. 8.10 na 103 
FM; powtórka: pon. godz. 23.05.

CO W TERENIE

CZ. CIESZYN – Tradycyjne spotka-
nie przy jajecznicy członków i sym-
patyków „Harfy”, odbędzie się 2. 7. 
o godz. 17.30 w salce MK PZKO Cen-
trum przy ul. Bożka. Wstępne 2 jajka 
i dobry humor.
ORŁOWA-PORĘBA – Zarząd MK 
PZKO zaprasza członków i sympaty-
ków w niedzielę 30. 6. o godz. 14.00 
do ogrodu obok Domu PZKO na Fe-
styn Ogrodowy, na którym wystąpi 
Zespół „Olzanki” z Olzy (RP) oraz 
zagra Old Boys Band. Smaczny bufet 
i atrakcje zapewnione.
PTTS „BŚ” – Zaprasza 2. 7. na 
wtorkową wycieczkę z Morawki na 
Orkuhlicę i do Łomnej Górnej. Po-
łączenia: pociągiem z Cz. Cieszyna 
do Frydku-Mistku o godz. 6.41, prze-
siadka do autobusu do Raszkowic, 
hotel „Ondráš” o godz. 7.36, następ-
nie autobusem Morawka-Uspolka 
godz. 8.22. Wycieczkę przygotował 
i poprowadzi Tadeusz Farnik, tel. 
776 046 326.
SKRZECZOŃ – MK PZKO zaprasza 
na tradycyjny festyn, który odbę-
dzie się w sobotę 6. 7. o godz. 15.00 
w Domu PZKO. W programie gościn-
nie wystąpi zespół wokalny „Spoko 
Babki” z Krzyszowa (Polska).
WĘDRYNIA – Klub Seniora MK 
PZKO zaprasza członków na spotka-
nie, które odbędzie się w środę 3. 7. o 
godz. 15.00 w Czytelni. W programie 
spostrzeżenia wędrynianki o jej ży-
ciu w Chinach.

WYSTAWY

CZ. CIESZYN, KONGRES POLA-
KÓW, ul. Grabińska 33: do 28. 6. 
wystawa pt. „Stanisław Moniuszko, 
twórca oper i pieśni narodowych”. 
Czynna: od wtorku do piątku w godz. 
8.00-15.00. 
BIBLIOTEKA REGIONALNA KAR-
WINA, Oddział Literatury Pol-
skiej, Rynek Masaryka w Karwi-
nie -Frysztacie: do 30. 7. wystawa 
pt. „Plastycy SAP 2019”. Czynna w 
godzinach otwarcia placówki.
TRZYNIEC, GALERIA MIASTA, ul. 

Lidická 541: do 20. 7. wystawa Vik-
tora Freša pt. „Ego-ecology”. Czynna 
w godz. otwarcia biblioteki.
 do 30. 6. wystawa T. Kotrby pt. 
„Family Demons”. Czynna w godzi-
nach otwarcia placówki.
MUZEUM ZIEMI CIESZYŃSKIEJ, 
SALA WYSTAW w Jabłonkowie, 
Rynek Mariacki 14: do 29. 3. 2020 
wystawa pt. „Wałasi na Śląsku Cie-
szyńskim”; stała ekspozycja pt. „Z 
przeszłości Jabłonkowa i okolicy”. 
Czynne: po-pt: godz. 8.00-16.00; nie: 
godz. 13.00-17.00.
 SALA WYSTAW w Karwinie-
-Frysztacie, Rynek Masaryka 10: 
do 31. 7. wystawa obrazków na szkle. 
Czynna: po-pt: w godz. 8.00-16.00; 
nie: w godz. 13.00-17.00.
 SALA WYSTAW w Orłowej-Lu-
tyni, Polna 964: do 30. 6. wystawa 
pt. „Neklidné hranice”; stała ekspo-
zycja pt. „Orłowa – przeszłość i te-
raźniejszość”. Czynne: po-pt: godz. 
8.00-16.00; nie: godz. 13.00-17.00.
 SALA WYSTAW w Pietwałdzie, 
Do Muzeum: do 28. 2. 2020 wysta-
wa pt. „Obrazki z historii Pietwałdu”. 
Wystawa: po-pt: godz. 8.00-16.00, 
nie: godz. 13.00-17.00.

OFERTY

PRZEPROWADZKI + ekipa oraz 
usługi transportowe.  
Tel. +48 601 478 108.� GŁ-261

MASZ�PROBLEM�Z�SAMOCHO-
DEM?�NAPRAWIMY�GO!�AUTO-
SERVIS-PNEUSERVIS PAMICAR 
s.r.o. – Tel.: +420 608 120 706
� GŁ-316

CYKLINOWANIE�BEZPYŁOWE, 
parkiet, deska, odnawianie schodów. 
Mocne lakiery. Tel. +48 666 989 914.
� GŁ-301

MALOWANIE�DACHÓW – blacha, 
dachy z papy (ipa), skrobanie, 3 x 
lakier pędzlem. Tel.�732�383�700.
MALOWANIE�PŁOTÓW wszelkiego 
gatunku. Tel. 732�383�700. Balicki.
� GŁ-353

CZYSZCZENIE�I�MALOWANIE�
DACHÓW�I�ELEWACJI. www.nater-
-strech.cz. Tel. 776 051 335.
� GŁ-200

PRZECIEKA�CI�DACH,�kapie Ci do 
domu – zadzwoń: +48 609 852 057. 
Uszczelniamy wszystkie rodzaje da-
chów. GŁ-036

I N F O R M AT O R

ŻYCZENIA

WSPOMNIENIA

I N F O R M A T O R

Ogłoszenia do »Głosu«  
przyjmowane są w dni powszednie: 

• W redakcji „Głosu” przy ul. Strzelniczej 
28, Czeski Cieszyn w godz. 8.30-15.30, 
tel. 558 731 766 e-mail: ogloszenia@glos.
live • W firmie Hudeczek Service, sp. z 
o.o. – Studio Graficzne, Hudeczek Service 
sp. z o.o., Olbrachcice, Stonawska 340, 
w godz. 8.00-15.00, e-mail: ad.servis@
hudeczek.cz. 
• W Odd. Literatury Polskiej, Biblioteki 
w Karwinie-Frysztacie (przy rynku) w po: 
13.00-18.00, wt: 8.00-12.30, 13.00-
18.00, czw: 8.00-12.30, 13.00-18.00, pt: 
8.00-12.30, 13.00-17.00. Poza godzina-
mi otwarcia podanie ogłoszenia można 
uzgodnić (telefonicznie pod nr.: 596 312 
477 lub 724 751 002, e-mail: knih-k1pl@
rkka.cz. 
Uwaga Ogłoszenia do „Kroniki rodzinnej” 
należy przysyłać bądź przynosić osobiście 

do redakcji do godz. 12.00 dnia poprzedza-
jącego wydanie gazety. W przypadku ne-

krologów czekamy do godz. 13.30, prosimy 
jednak wcześniej zgłosić telefonicznie fakt 

zamówienia ogłoszenia.

Nie płaczcie drodzy, że idę spać,
tego spokoju mi życzcie.
Tylko wieczne wspomnienie
w sercach zachowajcie.

W głębokim smutku pogrążeni zawiadamiamy wszyst-
kich krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 24 czerw-
ca 2019 w wieku 90 lat opuściła nas nagle nasza Ukocha-
na Żona, Mamusia, Babcia, Prababcia, Teściowa i Ciocia

śp. WALERIA JURCZKOWA
zamieszkała w Suchej Średniej

Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się w sobotę 29 czerw-
ca 2019 o godz. 13.00 z sali obrzędów pogrzebowych 
w Hawierzowie-Szumbarku. Zasmucona rodzina.� GŁ-375

Trudno pogodzić się z odejściem naszych bliskich.
Można do nich tylko w myślach powracać.

W smutku pogrążeni zawiadamiamy, że 26 czerwca 2019 zmarła po krótkiej 
chorobie w wieku 82 lat nasza Droga Siostra, Szwagierka, Ciocia i Kuzynka

śp. WANDA SZAROWSKA
z domu Kostka

emerytowana nauczycielka, zamieszkała w Bystrzycy 
Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się w środę 3 lipca 2019 o godz. 15.00 
z kościoła ewangelickiego w Bystrzycy. Zasmucona rodzina.� GŁ-377

Za liczny udział w pogrzebie

śp. ks. KAZIMIERZA SUCHANKA
za kwiaty i złożone kondolencje składa podziękowania ks. biskupowi, 
księżom, chórowi oraz wszystkim znajomym rodzina.� GŁ-378

Wyrazy głębokiego wsółczucia z powodu śmierci

śp. mgr. OSWALDA SIWKA
składają rodzinie Zmarłego dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie Pol-
skiego Gimnazjum im. J. Słowackiego w Cz. Cieszynie.� GŁ3-76

NEKROLOGI
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„Głos” nale-
ży do Sto-
warzyszenia 
Dzienników 
Mniejszo-
ści Narodo-
wych i Et-
nicznych Eu-
ropy MIDAS

Z okazji jubileuszowych urodzin życzymy naszej Ko-
chanej Mamusi i Babci 

JANINIE BAŁON 
z Hawierzowa 

dużo uśmiechu, zdrowia, energii i pogody ducha
Dziękujemy Ci Mamusiu za Twoją troskę i za to, że swą ży-
ciową energią dajesz nam przykład, że nawet w dojrzałym 

wieku można delektować się pełnią życia! 
Synowie Radek i Marek z rodzinami.  GŁ-374

Czas szybko mija,
lecz pamięć w naszych sercach pozostaje…

Wczoraj, 27 czerwca, minęła już 25. rocznica, kiedy nas 
na zawsze opuścił

śp. LESZEK BADURA
z Darkowa

O chwilę wspomnień proszą najbliżsi.� RK-080

W naszych myślach i naszych sercach 
pozostaniesz na zawsze.

Jutro, 29 czerwca, obchodziłby 70. urodziny nasz Kochany

śp. JAN BRZUSKA
zaś 27. 7. przypomnimy sobie 4. rocznicę Jego śmierci.
Z  miłością i wdzięcznością wspominają żona, córki 
z rodzinami i najbliższa rodzina.  GŁ-362

Dnia 3 lipca 2019 obchodziłby swoje 100. urodziny nasz 
Kochany Mąż, Tatuś, Dziadek, Pradziadek, Teść i Wujek

śp. WŁADYSŁAW MILERSKI
z Czeskiego Cieszyna

Dnia 17 stycznia 2019 minęła 3. rocznica Jego śmierci.
Pozostanie na zawsze w naszych sercach i pamięci. Pochy-
lamy czoła przed cennym dorobkiem Jego życia. 
Z wdzięcznością, szacunkiem i miłością wspominają żona 
Wanda, córki i syn z rodzinami.  GŁ-373

Trudno było Cię pożegnać, trudniej bez Ciebie żyć…
Dnia 28 czerwca 2019 mija druga smutna rocznica 
śmierci Kochanego Męża, Tatusia i Dziadka

KAZIMIERZA SZKUCIKA
z Trzyńca

O chwilę wspomnień proszą małżonka i dzieci z rodzi-
nami.� GŁ-322

POLECAMY
PROGRAM TV

PIĄTEK 28 CZERWCA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Napisała: Morder-
stwo (s.) 9.55 O Jasiu i królewnie Dorot-
ce (bajka) 10.35 Szpital na peryferiach 
(s.) 11.30 AZ kwiz 12.00 Południowe 
wiadomości 12.30 Kiedy słońce to nie 
wszystko (s.) 13.20 Opowiadanie filmo-
we 14.00 Na tropie 14.20 Reporterzy 
TVC 15.05 Podróżomania 15.40 Losy 
gwiazd 17.30 AZ kwiz 18.00 Wiado-
mości regionalne 18.25 Gdzie jest mój 
dom? 18.55 Prognoza pogody, wiado-
mości, sport 20.15 Diabli wiedzą (baj-
ka) 21.55 Wszystko-party 22.50 Poirot 
(s.) 23.45 Sprawy detektywa Murdocha 
(s.) 0.30 AZ kwiz 0.55 Obiektyw. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Cudowne przed-
szkole 9.00 Ratujmy Wenecję 9.45 
Odkrywanie prawdy 10.40 Mordercą 
z zawodu 12.05 Mowa pieniądza 12.25 
Tajemnice starożytnego Egiptu 12.40 
Królestwo natury 13.10 Chcesz mnie? 
13.40 Szalona wojna 14.35 Najważniej-
sze operacje II wojny światowej 15.35 
Korea Południowa 16.30 Jedną nogą w 
absolucie 17.00 Misja Galapagos 17.50 
Kraina wina 18.45 Wieczorynka 18.55 
Pstrąg 19.15 Kwartet 19.50 Wiadomości 
w czeskim j. migowym 20.00 Cudowna 
planeta 20.55 Królestwo niedźwiedzi 
21.50 Lotnicze katastrofy 22.35 Opo-
wieść podręcznej (s.) 23.30 Zaginiony 
(film) 1.30 Nie poddawaj się. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.50 Ulica 
(s.) 9.50 Policja kryminalna Anděl (s.) 
11.00 Co o tym sądzą Czesi 12.00 Połu-
dniowe wiadomości 12.30 Krok za kro-
kiem (s.) 12.50 Przychodnia w różanym 
ogrodzie (s.) 14.10 Detektyw Monk (s.) 
16.00 Agenci NCIS (s.) 16.57 Popołu-
dniowe wiadomości 17.25 Co o tym są-
dzą Czesi 18.25 Ulica (s.) 19.30 Wiado-
mości, sport, pogoda 20.20 Marečku, 
podaj mi pióro (film) 21.50 Gladiator 
(film) 0.50 Detektyw Monk (s.). 
PRIMA 
6.15 Puchaty patrol (s. anim.) 6.40 My 
Little Pony (s. anim.) 7.25 M.A.S.H. (s.) 
9.25 Policja w akcji 10.20 Lotta i osta-
teczna próba (film) 12.15 Południowe 
wiadomości 12.25 Policja Hamburg (s.) 
13.25 Lekarz z gór (s.) 14.25 Komisarz 
Rex (s.) 16.35 Popołudniowe wiadomo-
ści 16.50 Policja w akcji 17.50 Nakryto 
do stołu! 18.55 Wiadomości 19.55 Top 
Star 20.15 Kochamy Czechy 22.00 La-
birynt (film) 1.05 Komisarz Rex (s.). 

SOBOTA 29 CZERWCA 

TVC 1 
6.00 Śladami gwiazd 6.25 Łopatolo-
gicznie 7.20 O dziurawych butach (baj-
ka) 8.00 Szewc Janek w krainie czarów 
(bajka) 8.55 Slovácko się nie sądzi (s.) 
9.35 Columbo (s.) 11.05 Wszystko-party 
12.00 Tydzień w regionach 12.25 Na-
sze hobby 13.00 Wiadomości 13.05 O 
rybaku i rybce (bajka) 13.55 Król i zło-
dziej (bajka) 14.40 Rozterki kucharza 
Svatopluka (s.) 15.55 Tajemnica zam-
ku w Karpatach (film) 17.30 Poirot (s.) 
18.25 Chłopaki w akcji 18.55 Prognoza 
pogody, wiadomości, sport 20.10 Cuda 
natury 21.20 Stepująca stonoga (film) 
23.00 Doczekać zmroku (film) 0.45 
Bolkoviny. 
TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Atlas zwierząt 
6.30 Ava Riko Teo (s. anim.) 6.35 No-
wości z natury 6.45 Rodzina Rabatków 
(s. anim.) 7.05 Zgubione zabawki 7.20 
Baranek Shaun 7.30 Studio Kolega 

9.00 Nasza wieś 9.30 Śpiewa Jarmila 
Šuláková 9.50 Folklorika 10.20 Granica 
w sercu 10.45 Rytuały Sri Lanki 11.05 
Lotnicze katastrofy 11.50 Eva Braun 
12.50 Babel 13.15 Napisała: Morder-
stwo. Śmierć pisarza (film) 14.40 Euro-
pejskie zamki i pałace 15.35 Moja 16.05 
Królestwo niedźwiedzi 16.55 Cudowna 
planeta 17.50 Kamera w podróży 18.45 
Wieczorynka 18.55 Człowiek z raju 
19.20 Jedną nogą w absolucie 19.50 
Wiadomości w czeskim j. migowym 
20.00 Okręt (film) 23.25 Słońce półno-
cy (s.) 0.20 Bates Motel (s.). 
NOVA 
5.40 Psi patrol (s. anim.) 6.35 Looney 
Tunes Show (s. anim.) 7.30 Tom & Jerry 
Show (s. anim.) 7.50 Krok za krokiem 
(s.) 8.10 Jaś i Małgosia (bajka) 9.50 Oj-
ciec panny młodej II (film) 11.55 Zna-
mię (film) 14.05 Zamieńmy się żonami 
15.30 Choć goni nas czas (film) 17.20 
Wygrane marzenia (film) 19.30 Wiado-
mości, sport, pogoda 20.20 Dziennik 
Bridget Jones (film) 22.10 Człowiek 
ze stali (film) 0.55 Choć goni nas czas 
(film). 
PRIMA 
6.05 Puchaty patrol (s. anim.) 6.35 My 
Little Pony (s. anim.) 6.55 Przygody Bol-
ka i Lolka (s. anim.) 7.20 M.A.S.H. (s.) 
8.25 Auto Salon 9.45 Bikesalon 10.20 
Grupa z pensjonatu 11.25 Kochamy 
Czechy 13.05 Mąż idealny (film) 15.15 
But Melichar (film) 16.30 Dwoje do po-
prawki (film) 18.55 Wiadomości 19.55 
Top Star 20.15 Siostra siedmiu kruków 
(bajka) 22.30 Jack Reacher: Nigdy nie 
wracaj (film) 0.55 Labirynt (film). 

NIEDZIELA 30 CZERWCA 

TVC 1 
6.00 Ciekawostki z regionów 6.30 O 
rybaku i rybce (bajka) 7.25 Tajemnica 
zamku w Karpatach (film) 9.00 Uśmie-
chy Nadi Urbankovej 9.45 Kalendarium 
10.00 Kamera na szlaku 10.30 Obiek-
tyw 11.00 Cukiernia (s.) 12.00 Pytania 
Václava Moravca 13.00 Wiadomości 
13.05 Bajka 14.10 Lolinka i sznaucer 
(bajka) 15.00 Bajka z Kampy (bajka) 
15.40 Podróż poślubna (film) 17.05 Ko-
niec poetów w Czechach (film) 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, sport 
20.10 Instalator z Tuchlovic (film) 
21.35 O zmarłych tylko dobrze (film) 
22.55 Taggart (s.) 0.10 Maneż Bolka 
Polivki. 
TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Atlas zwierząt 
6.25 Ava Riko Teo (.s anim.) 6.35 No-
wości z natury 6.45 Rodzina Rabatków 
(s. anim.) 7.05 Zgubione zabawki 7.20 
Baranek Shaun 7.30 Studio Kolega 9.00 
Czechosłowacki tygodnik filmowy 9.15 
Poszukiwania czasu utraconego 9.35 
Pancerniki 10.20 Piechota morska nad 
Tarawą 11.00 Sprawa dla ombudsman-
ki 11.30 Nie poddawaj się 12.25 Chcesz 
mnie? 12.50 Słowo na niedzielę 12.55 
Magazyn chrześcijański 13.25 Przez 
ucho igielne 13.50 Magazyn religijny 
14.20 Na pływalni z Davidem Svobo-
dą 14.45 Podróż po Bangladeszu 15.15 
Misja Galapagos 16.05 Historia świata 
17.00 Błękitna planeta 17.50 Europej-
skie zamki i pałace 18.45 Wieczorynka 
18.55 Granica w sercu 19.20 Cieka-
wostki z regionów 19.50 Wiadomości 
w czeskim j. migowym 20.00 Popieraj-
cie swojego rewolwerowca (film) 21.35 
Szanowni zebrani, tak (film) 23.25 Kraj 
wolnych ludzi. 
NOVA 
5.45 Psi patrol (s. anim.) 6.40 Looney 
Tunes Show (s. anim.) 7.30 Tom i Jerry 

Show (s. anim.) 7.50 Krok za krokiem 
(s.) 8.10 O Kopciuszku (bajka) 10.00 
Richie Milioner (film) 11.50 Zgadnij, 
kim jestem (film) 14.00 Zajazd pod 
Kamiennym Stołem (film) 16.10 Ma-
rečku, podaj mi pióro (film) 17.40 Był 
sobie glina III (film) 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Policja Modrava 
(s.) 21.35 Ocean’s Twelve (film) 23.55 
Mistrzostwa powiatu (s.). 
PRIMA 
6.15 Puchaty patrol (s. anim.) 6.45 My 
Little Pony (s. anim.) 7.15 M.A.S.H. (s.) 
8.15 Świat ogarnięty wojną 9.35 Prima 
ZOOM Świat 10.05 Pohlreich grilluje 
10.55 Jak zbudować marzenie 12.00 
Poradnik domowy 12.55 Poradnik Ládi 
Hruški 13.55 Poznaj moich rodziców 
(film) 16.25 Siostra siedmiu kruków 
(bajka) 18.55 Wiadomości 19.55 Top 
Star 20.15 Mroczny Kraj (s.) 21.35 V.I.P. 
morderstwa (s.) 22.55 Bill (film) 0.55 
Bikesalon. 

PONIEDZIAŁEK 1 LIPCA 

TVC 1 
6.00 Mieszkać to zabawa 6.20 Banano-
we rybki 6.59 Studio 6 9.00 Slovácko 
się nie sądzi (s.) 9.40 Niedźwiedź 10.00 
Dylematy kucharza Svatopluka 11.15 O 
dziurawych butach (bajka) 12.00 Połu-
dniowe wiadomości 12.30 Kiedy słońce 
to nie wszystko (s.) 13.20 Bajka 13.50 
Nie wahaj się i kręć 14.40 O zmarłych 
tylko dobrze (film) 16.05 Napisała: Mor-
derstwo (s.) 17.00 Podróżomania 17.30 
AZ kwiz 18.00 Wiadomości regionalne 
18.25 Gdzie jest mój dom? 18.55 Pro-
gnoza pogody, wiadomości, sport 20.10 
Morderstwa w kręgu (s.) 21.30 Repor-
terzy TVC 22.10 Kryminolog (s.) 23.10 
Taggart (s.) 0.20 Niedźwiedź. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Kamera w po-
dróży 9.25 Tajemnice Bermudzkiego 
Trójkąta 10.15 Misja Galapagos 11.05 
Moja 11.30 Pstrąg 11.45 Magazyn reli-
gijny 12.15 Czechosłowacki tygodnik 
filmowy 12.30 Babel 12.55 Telewizyjny 
klub niesłyszących 13.25 Na winnym 
szlaku 13.55 Oddalone ujadanie psów 
14.50 Granica w sercu 15.20 Tysiące 
smaków ulicy 16.05 Lotnicze katastro-
fy 16.55 Ratujmy dzieci 17.55 Królestwo 
niedźwiedzi 18.45 Wieczorynka 18.55 
Strawa dla duszy i ciała 19.20 Chorwac-
kie parki narodowe 19.50 Wiadomości 
w czeskim j. migowym 20.00 Honor 
Prizzich (film) 22.10 Bone Tomahawk 
(film) 0.20 Madame Tussaud. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.50 Ulica (s.) 
9.50 Policja Modrava (s.) 11.00 Co o tym 
sądzą Czesi 12.00 Południowe wiado-
mości 12.30 Krok za krokiem (s.) 12.50 
Przychodnia w różanym ogrodzie (s.) 
14.05 Detektyw Monk (s.) 15.55 Agenci 
NCIS (s.) 16.57 Popołudniowe wiado-
mości 17.20 Co o tym sądzą Czesi 18.20 
Krok za krokiem (s.) 18.50 Gospoda (s.) 
19.30 Wiadomości, sport, pogoda 20.20 
Policja Modrava (s.) 21.35 Mistrzostwa 
powiatu (s.) 22.50 Zabójcza broń (s.) 
23.45 Bez śladu (s.). 
PRIMA 
6.15 Puchaty patrol (s. anim.) 6.45 My 
Little Pony (s. anim.) 7.25 M.A.S.H. (s.) 
9.25 Policja w akcji 10.25 Lotta i speł-
nione marzenie (film) 12.15 Południowe 
wiadomości 12.30 Policja Hamburg (s.) 
13.30 Lekarz z gór (s.) 14.30 Komisarz 
Rex (s.) 16.35 Popołudniowe wiadomo-
ści 16.50 Policja w akcji 17.50 Nakryto 
do stołu! 18.55 Wiadomości 19.55 Top 
Star 20.15 Winnetou (film) 22.25 Tak 
jest, szefie! 23.35 Policja w akcji. 

WALUTY

BENZYNA

Ceny paliw na stacjach  
z dnia 27. 6. 2019

 Bielsko-Biała, CH Auchan
E95  5,11 zł
ON  5,05 zł
LPG 1,98 zł

 Cieszyn, Circle K
E95  5,19 zł
ON  5,09 zł
LPG 2,12 zł

 Cieszyn, Shell
E95  5,17 zł
ON  5,07 zł

 Zebrzydowice, Orlen
E95  5,16 zł  
ON  5,03 zł

 Czeski Cieszyn, Shell
E95  33,50 kc  
ON  32,90 kc  (wik)

Kursy walut w kantorach  
z dnia 27. 6. 2019

Cieszyn, ul. Zamkowa
�� kupno� sprzedaż
CZK  0,163 0,169
EUR  4,230 4,290
USD  3,710 3,830

Bielsko-Biała, CH Auchan
� �kupno� sprzedaż
CZK  0,165 0,170
EUR  4,210 4,310
USD  3,710 3,810

 Czeski Cieszyn, dworzec
� �kupno� sprzedaż
PLN 5,950 6,100
EUR 25,300 26,000
USD 22,300 23,000

Czytaj nas codziennie! 
www.glos.live

• Spływ meandrami rzeki Odry jest 
nie lada atrakcją. Fot.�PAVEL�ČEMPĚL
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• Odzew na zaproszenie do naszej fotograficznej zabawy przerósł nasze oczekiwania. Napisało nad wyraz wiele osób, które 
zgodnie stwierdziły (może poza jednym wyjątkiem), że archiwalne zdjęcie przedstawia chatę na Kozubowej. Wykonano je w 
sierpniu 1973 roku. 
Chcieliśmy serdecznie podziękować wszystkim, którzy do nas napisali: Halina Prochasek, Anna Adamiec, Ewa Sikora, Jan Hecz-
ko, Leonard Procner, Stanisław Kołek, Alena Cieślar, Henryk Cachel, Henryk Cachel, Ruth Krzok. 
Jesteśmy bardzo wdzięczni za nadesane materiały i zapraszamy do kolejnych wydań naszej zabawy.

WEHIKUŁ CZASU

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

Tak było...

...tak jest

KRZYŻÓWKA

Wśród autorów poprawnych rozwiązań zostanie�
rozlosowana�książka. Rozwiązania prosimy wysyłać 

na e-mail: info@glos.live. Termin upływa w środę 10�lipca. 
Nagrodę książkową za poprawne rozwiązanie krzyżówki z 
14 czerwca otrzymuje Bogusław Chowaniec z Karwiny. 
Autorem dzisiejszej krzyżówki jest Jan Kubiczek.

Rozwiązanie�krzyżówki�kombinowanej�z�14�czerwca:�
STRASZNE SĄ SŁABOSTKI SIŁY
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Rozwiązaniem dodatkowym krzyżówki jest myśl, której 
autorem jest José Ortega y Gasset (1883-1955) – filozof i 
eseista hiszpański.

POZIOMO: 1. zabawa taneczna w kawiarni lub restauracji 6. wi-
dowisko, koncert, zabawa 10. jezioro w  województwie suwal-
skim, przy granicy z Litwą 11. wieś znana z dowcipów 12. miesz-
kanka Dakaru 13. zaleta lub wada 14. damski strój plażowy 
18. miś z wieczorynki 22. ożywia kukiełki 25. ja, ty, on 26. złe 
duchy z wierzeń muzułmańskich  27. produkt z mięsa i podro-
bów lub kłopotliwa sytuacja 28. zawstydzenie, obciach  29. pa-
pier na ścianie 30. osiągnięcia medalowe 34. rodzaj gry w karty 
37. klombik, grządka kwiatowa 41. wodze furmana 42. tabletki 
43. planetoida z grupy pasa głównego asteroid (16101) 44. imię 
rzeczy 45. parlament Islandii 46. potocznie o Francuzie.

PIONOWO: 1. w odległych czasach, niegdyś 2. potocznie trze-
cia zmiana 3. cerkiewny obraz 4. Sewan, jezioro w Armenii, w 
Małym Kaukazie 5. mały, drobny owoc 6. inaczej Indore, mia-
sto w Indiach 7. zademonstrowanie, popis 8. miasto w Judzie, 
późniejsze Betlejem 9. Emily Jane, brytyjska aktorka 15. ciało 
niebieskie 16. przebój Kaomy 17. niewielki rysunek umieszczo-
ny w tekście 19. Károly (1918-19830 węgierski piłkarz wodny, 
srebro IO Londyn 1948 20. pogromca Antoniusza pod Akcjum 
21. znawca piękna 23. niewielki zagajnik 24. artysta na scenie 
31. dzielnica Londynu 32. zastępcza droga 33. sposób osu-
szania gruntów 34. małe skupisko traw 35. nad nim Malbork 
36. wieś w powiecie radomskim, w gminie Pionki 38. w społe-
czeństwie Majów: naczelnik wioski lub osiedla 39. węgierskie 
wino 40. dawna apsyda.

Wyrazy trudne lub mniej znane: ALTHING, BATAB, EALING, 
EFRAT, GOŃCZA, IFRYTY, NOTSKAS, SAŁKI, SZITTYA


