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Radosnych, zdrowych 

i bezpiecznych wakacji 

nauczycielom, uczniom 

i ich rodzicom życzy 
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Słoneczny początek wakacji
WYDARZENIE: Rok szkolny 2021/2022 dobiegł końca. Jego uroczyste zakończenie w niektórych szkołach odbyło 
się już w środę, w pozostałych w czwartek. Rok ten rozpoczął się we wrześniu kwarantannami i testami, lecz 
zakończył w sytuacji, gdy nie ma już żadnych ograniczeń przeciwpandemicznych. Zajrzeliśmy do polskich placówek 
w Bystrzycy i Karwinie.

Danuta Chlup, Łukasz Klimaniec, 
Norbert Dąbkowski 

Bystrzyca
Rozpoczęcie i zakończenie roku 
szkolnego w Szkole Podstawowej i 
Przedszkolu im. Stanisława Hady-
ny z Polskim Językiem Nauczania 
w Bystrzycy zwykle organizowane 
jest w małej sali gimnastycznej, ale 
wczoraj było inaczej – z powodu 
remontu podłogi w tej sali, uroczy-
stość miała zostać przeniesiona do 
bystrzyckiego kina MUZ-IC. Traf 
jednak chciał, że akurat wczoraj 
w kinie… nie było prądu, dlate-
go dzieci i młodzież zebrały się w 
starej sali gimnastycznej czeskiej 
szkoły. Mimo zawirowań wydarze-
nie przebiegło sprawnie i udanie.

– Ten rok szkolny był powrotem 
do normalności – ocenił Bogdan 
Sikora, dyrektor placówki. – W 
poprzednim spędziliśmy w szkole 
raptem 20 tygodni, a tym razem 
nauka zdalna była prowadzona tyl-
ko przez pięć dni – zaznaczył.

Poluzowanie obostrzeń pozwo-
liło na organizację m.in. olim-
piad przedmiotowych, w których 
uczniowie bystrzyckiej szkoły od-
nosili sukcesy, balu szkolnego, kur-
su narciarskiego, festynu, wycie-
czek czy koncertu majowego. – To 
bardzo ważne dla rozwoju społecz-
nego i psychicznego dzieci i mło-
dzieży – podkreślił Bogdan Sikora.

W bystrzyckiej polskiej szkole 
uczy się 179 dzieci. Aż 79 z nich 
zakończyło rok szkolny 2021/22 z 

samymi jedynkami. Natomiast 151 
uczniów mogło się pochwalić wy-
nikiem celującym. Wyróżnieni zo-
stali Tamara Wójcik i Daniel Walek, 
którzy jako jedyni z całej szkoły nie 
opuścili ani jednego dnia nauki. 
Tytuł „Ucznia z klasą” odebrali z 
rąk wójta Romana Wróbla i Mar-
cela Ćmiela najlepsi uczniowie z 
poszczególnych klas – Adam Kulig, 
Jadwiga Heczko, Magdalena Szew-
czyk, Ema Novotná, Marta Walach, 
Agnieszka Konderla, Franciszek 
Bubik, Dawid Cieślar, Klaudia Kan-
tor, Anita Bielan, Nina Natálie Ve-
selá oraz Tiff any Sajdok. Nagrodę 
dla najlepszego sportowca otrzy-
mała Nina Vodák, a najlepszym 
uczniem została Dorota Kaleta. 
Niespodzianka czekała także na 
wójta Bystrzycy – uczniowie nie 
zapomnieli o jego 60. urodzinach.

Osobne i specjalne podziękowa-
nia otrzymali nauczyciele.

– Te osoby, które codziennie rano 
wstawały przed wami, nie zbierają 
lajków po to, żeby być popularnymi 
albo żeby mieć mnóstwo kolegów. 
Te osoby przychodziły codzien-
nie, by was czegoś nauczyć, byście 
zdobyli kompetencje potrzebne do 
życia – mówił do uczniów Bogdan 
Sikora, dziękując także prowadzą-
cym zespół taneczny „Łączka”, 
szkolne chóry „Wiolinki” i „Cre-
scendo”, kółko robotyki i harcer-
stwo.

Szczególnym momentem było 
pożegnanie uczniów dziewią-
tych klas, dla których pierwszaki 
przygotowały krótki program ar-
tystyczny i każdemu ze starszych 
kolegów i koleżanek wręczyły 
kwiatki przy dźwiękach piosenki 

Męskiego Grania Orkiestry 2019 
„Sobie i wam”. Pięcioro dziesięcio-
klasistów odebrało z rąk Grażyny 
Roszki książeczki PZKO, a wspólne 
wykonanie utworu Haliny Kunic-
kiej „Lato, lato, lato czeka” oznaj-
miło rozpoczęcie wyczekiwanych 
wakacji.

Karwina
– Ten rok szkolny w porównaniu 
do poprzedniego był wspaniały! – 
mówił w środę podczas wspólnego 
apelu dyrektor Szkoły Podstawo-
wej z Polskim Językiem Naucza-
nia w Karwinie-Frysztacie Tomasz 
Śmiłowski. – Mieliśmy co prawda 
sporo „atrakcji” w postaci testów, 
kwarantann, nauki hybrydowej, 
kiedy to jedna trzecia klasy była w 
szkole, druga w domu podłączona 
do komputerów, a jeszcze jedna 

trzecia także w domu, ale niepod-
łączona, a nauczyciele musieli to 
wszystko ogarnąć i zorganizować. 
Były ograniczenia, kiedy klasy nie 
mogły się spotykać w świetlicy, 
kiedy musiały osobno jeść obiady.  
Pomimo tego ten rok szkolny, w 
porównaniu do poprzedniego, był 
świetny.  Udało się wyjechać na zie-
loną szkołę do Krakowa, mieliśmy 
edukacyjne wyjazdy regionalne. 
Nauczyciele przygotowali dla was 
mnóstwo dni projektowych, spoty-
kaliście się na konkursach, „weso-
łych lekcjach”, zabawach. Udało się 
przygotować wiele spotkań i pro-
gramów, oczywiście największym 
był festyn, który – moim zdaniem 
– był bardzo udany.   

Ciąg dalszy na str. 3

• Karwińska klasa dziewiąta żegna się ze szkołą. Fot. DANUTA CHLUP

• Pierwszaki z Bystrzycy żegnają koleżanki i kolegów z dziewiątej klasy. 
Fot. ŁUKASZ KLIMANIEC

Odeszła wielka miłośniczka folkloru 
Do góralskiego nieba ode-
szła Gabriela Pazdera, 
nauczycielka polskie-
go przedszkola w 
Bukowcu, społecz-
niczka i miłośnicz-
ka folkloru. Zmarła 
w poniedziałek w 
nocy, miała 48 lat. 

Wielu pamięta 
Gabrielę Pazderę z 
prowadzenia wspólnie 
z Tadeuszem Filipczykiem 

czy z Chrystianem Heczką 
niedzielnego progra-

mu Gorolskigo Świę-
ta. Kochała folklor, 

jako nauczycielka 
założyła i prowa-
dziła zespół dzie-
cięcy Pastyreczki 

w polskiej szkole w 
Bukowcu.
Pogrzeb Gabrieli 

Pazdery odbędzie się w 
sobotę. (szb)
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KRESKĄ MALOWANE

Z REDAKCYJNEJ POCZTY
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sobota

niedziela

dzień: 26 do 32oC 
noc: 25 do 21oC 
wiatr: 1-4 m/s

dzień: 20 do 24oC 
noc: 19 do 15oC 
wiatr: 1-4 m/s

dzień: 21 do 26oC 
noc: 19 do 14oC 
wiatr: 1-3 m/s

DZIŚ...

1
lipca 2022

Imieniny obchodzą: 
Halina, Marian, Ott on
Wschód słońca: 4.17
Zachód słońca: 21.02
Do końca roku: 183 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Sejmu Polskiego, 
Dzień Psa
Przysłowie: 
„Na świętej Haliny 
nie piją dziewczyny”

JUTRO...

2
lipca 2022

Imieniny obchodzą: 
Jagoda, Urban, Maria
Wschód słońca: 4.18
Zachód słońca: 21.01
Do końca roku: 182 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Dziennikarza 
Sportowego
Przysłowie: 
„Gdy pająk w lipcu 
przychodzi, to za sobą 
deszcz przywodzi, gdy 
swą pajęczynę snuje, 
bliską burzę czuje”

POJUTRZE...

3
lipca 2022

Imieniny obchodzą: 
Anatol, Jacek, Tomasz
Wschód słońca: 4.19
Zachód słońca: 21.01
Do końca roku: 181 dni
(Nie)typowe święta:
Dzień Cioci i Wujka
Przysłowie:
Gdy w lipcu słońce 
dopieka, burza niedaleka”

POGODA

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

HAWIERZÓW
W Szpitalu z Polikliniką 
otwarto we wtorek nowe 
Centrum Leczenia Otyło-
ści. Będzie się ono zajmo-
wało także zaburzeniami 
odżywiania i metabolizmu. 
Placówka będzie udzielała 
porad dotyczących odży-
wiania i zmiany stylu życia, 
a także oferowała zabiegi 
chirurgiczne. Wyposażona 
została w najwyższej jako-
ści urządzenie diagnostycz-
ne InBody 970. Pacjenci 
będą także monitorowani 
na odległość – za pomocą 
tak zwanej telemedycyny. 
Porady i wsparcie będą 
udzielane m.in. pacjentom 
onkologicznym, którzy 
cierpią na brak łaknienia. 
Lekarze alarmują, że 70 
proc. ludzi w RC ma nad-
wagę, z czego 30 procent 
zmaga się z otyłością.  (dc)

KARWINA
Szpital Górniczy przepro-
wadził modernizację pra-
cowni radiodiagnostycz-
nej. Prace trwały sześć 
tygodni. Po jej zakończeniu 
zainstalowano najwyższej 
jakości stacjonarne urzą-
dzenie radiodiagnostyczne 
Ysio Max oraz przenośny 
aparat MOBILETT Elara 

Max. 
Wartość 
obu urządzeń 
to blisko 8 mln ko-
ron. Głównym atu-
tem Ysio Max jest tak 
zwana bezpośrednia 
cyfryzacja. W praktyce 
to oznacza, że zdjęcie 
pojawia się w kompu-
terze już po upływie 
kilku sekund po ekspozycji. 
To przynosi oszczędność 
czasu, dzięki której można 
w danym czasie zbadać 
większą liczbę pacjentów.
 (dc)

ORŁOWA
Odrestaurowany relief 
wrócił na swoje miejsce 
na elewacji Domu Dzieci i 
Młodzieży. Prace restau-
ratorskie przeprowadził 
rzeźbiarz akademicki 
Marek Pražák. Dzieło 
wisiało na ścianie bez 
konserwacji przez 32 lata. 
Autorem reliefu o nazwie 
„Rewolucyjność społecz-
na”, typowego dla epoki, w 
jakiej powstało, był malarz 
Jaroslav Kapec. Kompo-
zycja rzeźbiarska została 
wykonana z aluminium i 
uszlachetnionego stopu 
metalu. (dc)

TRZYNIEC
Podczas gali „Talent 
2022”, zorganizowanej 
przez Hutę Trzyniecką 
oraz miasto Trzyniec, 
odznaczono 69 uczniów 
szkół podstawowych i 
średnich. Nagrody wrę-
czali przedstawiciele HT, 
wicehetman wojewódz-
twa morawsko-śląskiego 
Stanisław Folwarczny, 
prezydent Trzyńca Věra 
Palkovská oraz sponsorzy. 
Wśród osób, które otrzy-
mały wyróżnienie „Talent 
Regionu”, są uczeń polskiej 
szkoły w Wędryni Woj-
ciech Bureš oraz uczennica 
Polskiego Gimnazjum w 
Czeskim Cieszynie Zuzana 
Lisztwan. Nagrody Miasta 
Trzyńca otrzymały m.in. 
Miriam Lisztwan i Anna 
Bӧhm z PSP im. G. Prze-
czka.  (dc)

KARWINA

Norbert Schellong, 
dyrektor Szpitala z Polikliniką w Hawierzowie

CYTAT NA DZIŚ

ZDANIEM... Janusza Bitt mara

•••
Otyłość jest bombą ze spóźnionym 

zapłonem czy raczej już odbezpieczonym 

granatem obciążającym czeską służbę 

zdrowia, a także wyzwaniem na przyszłość 

dla systemu i placówek opieki medycznej

ORŁOWA

HAWIERZÓW

Dawny dworzec kolejowy we Frysztacie (dziś 
znajdujący się w dzielnicy Karwina-Nowe 
Miasto) jest jedynym obiektem z województwa 
morawsko-śląskiego, który awansował do 
drugiej rundy ogólnokrajowego konkursu 
„Máme vybráno”, 
w ramach którego 
oceniane są pod 
kątem skuteczności 
zbiórki publiczne 
przeznaczone na 
ratowanie i renowację 
zabytków.

Danuta Chlup

N
a projekt zgłoszo-
ny przez stowa-
rzyszenie S. O. S. 
Karwina, które 
przeprowadziło 
zbiórkę na odku-
pienie budynku, 

można głosować do końca sierpnia na 
stronie internetowej mamevybrano.cz. 

Zagłosuj i pomóż w remoncie dworca
Organizator konkursu, którym jest 
organizacja pozarządowa promu-
jąca zabytki, rozdzieli pomiędzy 
zwycięskie projekty co najmniej 
100 tys. koron. 

Do głosowania zachęca na swo-
im profi lu facebookowym także 
stowarzyszenie Olza Pro, które ści-
śle współpracuje z S. O. S. Karwina. 

– Twój głos zadecyduje nie tyl-
ko o wyborze zwycięzcy, ale także 
o wysokości części nagrody pie-
niężnej, która będzie podzielona 
według liczby głosów. Prześlij swój 
głos i pomóż partnerskiemu stowa-
rzyszeniu w remoncie dachu dwor-
ca, na który przeznaczymy nagro-
dę pieniężną – czytamy we wpisie 

Olza Pro. 
W drugiej rundzie 

znalazło się 15 za-
bytkowych obiektów 
z  różnych regionów 
Republiki Czeskiej, 
najczęściej chodzi 
o obiekty sakralne. 
Każda osoba może 
zagłosować na jeden 
z nich. 

O remont dwor-
ca i jego późniejsze 
wykorzystanie m.in. 
jako zaplecza dla 
karwińskich stowa-
rzyszeń stara się kil-
ka powiązanych ze 
sobą wspólnym inte-
resem organizacji.  

Kolejny rok szkolny dobiegł końca. A był to jak zawsze 
niełatwy rok, o czym wiem z własnego doświadczenia, 
prowadząc z żoną statystyki dotyczące liczby zadań do-
mowych przynoszonych do domu przez córkę pierwszo-
klasistkę.

Nie ulega wątpliwości, że mamy wiele wspaniałych szkół i wielu 
znakomitych nauczycieli. Ale równocześnie prawdą jest, że nasz sys-
tem edukacji stale pozostawia wiele do życzenia. W szkołach ciągle 
obecny jest duch dawnej epoki wynikający z faktu, że szkoła zmienia 
się wolniej i oporniej, aniżeli otaczający nas świat. Tak jak wiele lat 
temu zbyt duży nacisk kładzie się na ilość przerobionego materiału. 
Na Uniwersytecie w Memphis zbadano, że po tygodniu nauki dzie-
ciom zostaje w głowach mniej niż 10 proc. informacji. Czy aby na-
prawdę niezbędna będzie nam w życiu znajomość budowy ameby czy 
wykute daty przeróżnych wojen i innych nieszczęść? Myślę, że nie. 
Ciągle też za mało w naszych szkołach zajęć praktycznych, z defi nicji 
praktycznych, bo za takie nie uważam zajęć na szkolnej działce z mar-
chewkami i kalarepą. Edukacja stawia na suche zapamiętywanie reguł 
i formułek. Dzieci w efekcie nie uczą się samodzielnego myślenia i 
argumentacji, nie umieją oceniać faktów czy zjawisk. Boją się popeł-
niania błędów, bo błąd to gorsza ocena. A przecież błędy towarzyszą 
nam przez całe życie i to właśnie na nich się uczymy. 

Dzieci niechętnie eksperymentują, pracują też za dużo, często 
więcej i dłużej, aniżeli dorosły człowiek w jakimś zakładzie produk-
cyjnym. To z kolei sprawia, że ogromna część dzieci i młodzieży na-
rażona jest na ciągły stres. Po powrocie ze zdalnej nauki wzrosła dra-
matycznie liczba uczniów bojących się panicznie starych szkolnych 
porządków. Siedzenia w klasie, przerwy na pogawędki z kolegami. 
Przyzwyczaili się do komfortowej strefy własnego pokoju i nie potrafi ą 
się odnaleźć w kolektywie. To alarmujące zjawisko, którego nie roz-
wiążą wyłącznie szkolni psycholodzy, a już w ogóle nie youtuberzy, 
docierający ze swoimi fi lmikami do młodego pokolenia z łatwością 
dryblingu Cristiano Ronaldo.  

Wszyscy, także my rodzice, potrzebujemy nowego, świeżego spoj-
rzenia na edukację. Wystarczy skorzystać z cudzych doświadczeń lub 
chociażby sprawdzić, w jakim kierunku szkolnictwo podąża w innych 
krajach. Na przykład w Finlandii, która pod tym względem jest nie-
kwestionowanym prymusem Europy. Czy ogłoszony w środę nowy 
minister szkolnictwa Vladimír Balaš podejmie się tego wyzwania? 
Chciałbym wierzyć, że tak, ale w naszym kraju wszystko wydaje się 
być biegiem na długim dystansie.  

TRZYNIEC

Praca czeka na człowieka
Redakcja internetowa glos.live poszukuje nowego pracownika! Lubisz 
ludzi? Umiesz nakręcić komórką video lepsze niż wujek Kazek na weselu 
na VHS-ie? Kipi z ciebie kreatywność i chęć tworzenia czegoś nowego? 
Odezwij się do nas! 
Jeżeli mikrofon i kamera nie wywołują u ciebie palpitacji serca i czujesz nie-
znośną lekkość w posługiwaniu się ję-
zykiem polskim w mowie i piśmie.
Ponadto wiesz, co to deadline, ASAP, 
PZKO, KP w RC, MSZ, TT, IN i FB oraz 
nie tylko używasz mediów społecz-
nościowych, ale nawet umiesz z nich 
wycisnąć dobre zasięgi...
No to mamy dla Ciebie robotę! Dołącz 
do zespołu glos.live i twórz z nami no-
woczesne media!
Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas! Na zgłoszenia czekamy do piątku 
8 lipca.
Piszcie na: praca@glos.live.

Balaš obejmuje 
resort szkolnictwa 

Czeski rząd ma mieć od 
dziś nowego ministra. 
W fotelu szefa resortu 
szkolnictwa zastępuje 

Petra Gazdíka ze STAN jego kolega 
partyjny, specjalista w dziedzinie 
prawa konstytucyjnego i między-
narodowego Vladimír Balaš. To 
pierwsza zmiana w koalicyjnym 
rządzie Petra Fialy. 

Jak napisała agencja ČTK, Balaš 
zapowiedział, że będzie trzymał się 
strategii modernizacji kształcenia. 
Właściwą drogą nazwał przejście 

od uczenia się na pamięć do nauki 
bazującej na umiejętnościach. We-
dług agencji, niektórzy specjaliści 
mają niemniej wątpliwości, czy 
Balaš ma dostateczną wiedzę na 
temat resortu, którym będzie kie-
rował. Po wtorkowym spotkaniu 
z prezydentem Zemanem powie-
dział, że ten polecił mu zgłębienie 
tematu szkolnictwa regionalnego. 

Gazdík zrezygnował po pół roku 
ze stanowiska ministra ze względu 
na kontakty z oskarżonym lobby-
stą Michalem Redlem.  (dc)

• Vladimír Balaš został nominowany przez STAN na stanowisko ministra szkolnic-
twa. Fot. www.starostove-nezavisli.cz

1,306 mld koron wyniósł zysk wypracowany przez Hutę 
Trzyniecką w 2021 roku. Walne Zgromadzenie spółki 
podsumowało w poniedziałek ubiegły rok. Huta wy-

produkowała 2,4 mln ton stali (o 7 proc. mniej niż w poprzednim roku). Przychód 
– przeciwnie – wzrósł o 8,6 mld i osiągnął sumę 43,715 mld koron. Lekki spadek 
produkcji był spowodowany 60-dniowym wyłączeniem z ruchu jednego z dwóch 
wielkich pieców, który fi rma po 20 latach nieprzerwanej pracy wyremontowała. 
Najlepiej sprzedającym się wyrobem był drut, który w 72 proc. zmierzał na rynki 
zagraniczne, przeważnie europejskie. Huta zatrudnia aktualnie 6,9 tys. osób, prze-
ważnie mieszkańców regionu trzynieckiego i jabłonkowskiego.  (dc)

Strażnica wróciła
Po dwuletniej przerwie swoje bra-
my otworzył Międzynarodowy Fe-
stiwal Folklorystyczny w Strażnicy. 
Tegoroczna 77. edycja wypełniona 
była tańcami i muzyką. Pojawił się 
między innymi ciekawy przegląd 
programów telewizyjnych z  tema-
tyką folkloru i osobowości z  nim 
związanych czy tradycyjny kon-
kurs typowego tańca z południa 
Moraw znany pod nazwą werbunk. 

Na trzech scenach plenerowych, w 
skansenie oraz w zamku w Straż-
nicy, w ostatni weekend czerwca 
miłośnicy folkloru mogli nasycić 
się wieloma pięknymi i wartościo-
wymi występami folklorystyczny-
mi z  różnych regionów Republiki 
Czeskiej i zagranicy.

W sobotę na scenie „Bludník” 
odbył się pokaz „Zpěváčci”. Nazwa 
zapożyczona została z  konkursu 
odbywającego się w całej Republi-

ce Czeskiej na różnych szczeblach, 
wyłaniającego młodych wokali-
stów pieśni ludowych. W progra-
mie wystąpiło czternaścioro dzieci 
z  Czech, Moraw i Śląska, w tym, 
reprezentując Śląsk i naszą gwarę, 
Magdalena Wierzgoń, uczennica 
Polskiego Gimnazjum im. Juliusza 
Słowackiego w Czeskim Cieszynie. 
Do programu została zaproszona 
na podstawie wielokrotnych suk-
cesów w wyżej wymienionym kon-

kursie. Z  północnej części Moraw 
oraz Śląska wystąpili czterej śpie-
wacy, za akompaniament odpowia-
dała kapela ludowa „Tolar” z Ostra-
wy, a oprawą programu z  naszego 
regionu zajął się Jan Rokyta z Ra-
dia Ostrawa. Magda zaśpiewała 
dwie piosenki o tematyce górni-
czej, prezentując naszą gwarę i cie-
szyński strój. W tegorocznej edycji 
tego prestiżowego festiwalu był to 
jedyny akcent z Zaolzia.  (M.W.)

• Magdalena Wierzgoń na scenie 
w Strażnicy. Fot. ARC

Rys. JAKUB MRÓZEK

• Dawny dworzec we 
Frysztacie. Zdjęcie 
zrobione podczas Dnia 
Otwartego. 
Fot. DANUTA CHLUP

Istotne decyzje 
NATO
Utworzenie stałej kwatery głównej 
V Korpusu Armii USA w Polsce 
to jeden z punktów wzmocnienia 
NATO w Europie. Poinformował 
o tym w czasie szczytu Paktu 
Północnoatlantyckiego w Madry-
cie Joe Biden, prezydent Stanów 
Zjednoczonych. Zwiększenie 
bezpieczeństwa na Starym Konty-
nencie ma być realizowane także 
poprzez zwiększenie liczby nisz-
czycieli stacjonujących w Hiszpanii 
z czterech do sześciu i wysłanie 
dwóch dodatkowych szwadronów 
F-35 do Wielkiej Brytanii. Ponad-
to do NATO zostały zaproszone 
Finlandia i Szwecja. – Dla nas, dla 
Polski, dla naszej części Europy, dla 
wschodniej fl anki NATO, to jest 
decyzja o charakterze absolutnie 
fundamentalnym – powiedział 
w rozmowie z Polską Agencją 
Prasową prezydent RP Andrzej 
Duda, nazywając Szwecję i Fin-
landię dwoma „bardzo potężnymi 
państwami, o wielkiej historii”, 
posiadającymi „bardzo poważne 
zaplecze militarne”. Zaznaczył, że 
to państwa basenu Morza Bałtyc-
kiego. Duda wyliczył, że przyjęcie 
Szwecji i Finlandii do Sojuszu 
Północnoatlantyckiego będzie 
oznaczało to, że „granica wschod-
niej fl anki NATO z Rosją wydłuża 
się o ponad 1 600 km”. – I to jest 
informacja bardzo istotna – ocenił. 
 (wot)

Słoneczny początek wakacji
Dokończenie ze str. 1

Uczniowie i nauczyciele frysztac-
kiej podstawówki pożegnali szkołę 
w ogrodzie. W cieniu drzew obejrze-
li fragmenty programu klasy dzie-
wiątej, przygotowanego na wieczo-
rek pożegnalny. 

Dyrektor wraz z wicedyrektorką 
Renatą Słowik wymienili uczniów, 
którzy osiągnęli sukcesy w konkur-
sach przedmiotowych, zawodach 
sportowych, a także mogą się po-
chwalić osiągnięciami artystycznymi. 

Padły podziękowania pod adre-
sem nauczycieli, pozostałych pra-
cowników szkoły oraz rodziców. 

– W imieniu Macierzy Szkolnej ży-
czę wam wesołych, wymarzonych, 
pełnych słońca wakacji. Obojętnie, 
gdzie będziecie – w domu, u babci, 
nad morzem, na obozie, może nad 
„karwińskim morzem”, przeżyjcie 
każdą chwilę na „maksa”. Ale pa-
miętajcie o trzech rzeczach: gdzie 
jesteście, z kim jesteście i co tam 
robicie. Bo nawet w czasie wakacji 
trzeba trochę myśleć. Przełączcie 
tryb ze szkolnego nie na „off ”, tylko 
na wakacyjny. I róbcie tak, abyśmy 
wszyscy w zdrowiu wrócili 1 wrze-
śnia do naszej szkoły – zwrócił się 

do uczniów Michał Gomołka, pre-
zes Macierzy Szkolnej. 

Po wspólnym apelu uczniowie 
otrzymali w klasach świadectwa.

Jabłonków
Polska podstawówka w Jabłonko-
wie rok szkolny zakończyła o dzień 
wcześniej niż większość szkół. 
–  Udanych wakacji, dużo zdrowia i 
szczęśliwego powrotu do szkoły – 
życzyła uczniom i pracownikom pla-
cówki dyrektor Urszula Czudek.

Tradycyjnie pożegnały się ze 
swoją Alma Mater klasy dziewią-
te, śpiewając swoją wersję utworu 
Maryli Rodowicz, „Ale to już było”. 

– Nie zapominajcie o swojej szkole, 
o nauczycielach, o kolegach, o ję-
zyku polskim – mówiła Czudek do 
absolwentów. 

Kilkoma zdaniami refl eksji po-
dzielił się też prezes MK PZKO w 
Jabłonkowie, Jan Ryłko, który przy 
tej okazji wręczył legitymacje człon-
kowskie nowym członkom koła – 
dziesięcioro uczniom. Także prezes 
Macierzy Szkolnej Agnieszka Velec-
ka nie omieszkała życzyć wszystkim 
zdrowych i przyjemnych wakacji. 
A na koniec błogosławieństwo na 
okres wakacyjny wszystkim udzielił 
ojciec Cyriak Kotyczka OFM, jeden z 
nauczycieli religii.  

• Polska podstawówka w Jabłonkowie zakończyła rok szkolny już w środę. 
Fot. NORBERT DĄBKOWSKI
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Tomasz Wolff 

Dobrnęliśmy do końca roku szkol-
nego, na początku naznaczonego 
pandemią, a w ostatnich tygodniach 
obecnością uczniów z Ukrainy w 
naszych szkołach. Ilu Ukraińców 
pobierało naukę w województwie 
morawsko-śląskim?
– Dane nie są dokładne, a wzięło się 
to stąd, że przez pierwsze trzy mie-
siące uczniowie z Ukrainy nie mu-
sieli chodzić do szkoły. Mieli okres 
adaptacyjny, w którym mogli korzy-
stać z różnych kursów językowych. 
Z wiedzy, którą posiadam, możemy 
mówić o jednostkach w poszcze-
gólnych szkołach. Tak naprawdę 
prawdziwa nauka dla Ukraińców 
rozpocznie się wraz z nowym ro-
kiem szkolnym, a dokładne dane co 
do ich liczby poznamy 15 września. 

Dużo powiedziano już na temat 
wpływu pandemii koronawirusa na 
psychikę uczniów. Mało mówi się 
natomiast o nauczycielach. Jak oni 
przetrwali ten trudny czas?
– To był bardzo trudny okres. 
Wszystko ma swoje pozytywne i 
negatywne odcienie, ale ja staram 
się zawsze szukać pozytywów. Na 
plus na pewno trzeba zapisać fakt, 
że bardzo się podniósł poziom 
umiejętności pracy z technologia-
mi informacyjnymi – mam tutaj 
na myśli nie tylko komputer, ale 
wszystkiego rodzaju aplikacje. Na-
uczyciele, którzy kiedyś byli bar-
dziej ostrożni, jeżeli chodzi o no-
woczesne technologie, teraz zostali 
niejako zmuszeni do tego, żeby się 
tego nauczyć. Na pewno minusem 
był brak bezpośrednich kontaktów 
przez długie tygodnie, co zresztą 

odczuwamy do dziś. Mogę podać 
przykład jednej ze szkół, w której 
zaczął działać psycholog szkol-
ny. Dyrektor tej placówki myślał, 
że nie będzie zainteresowania, a 
tymczasem ustawiła się do niego 
całkiem pokaźna kolejka. Oczywi-
ście jest to kwestia bardzo indywi-
dualna – bo ekstrawertykom takich 
kontaktów „face to face” bardzo 
brakowało, ale introwertycy, czyli 
ludzie zamknięci w sobie, znosili to 
odosobnienie dużo lepiej. 

Przejdźmy do Gimnazjum Polskiego 
im. Juliusza Słowackiego. Woje-
wództwo morawsko-śląskie dość 
pokaźnie wspiera fi nansowo w 
ostatnich latach tę placówkę. Prze-
znaczyło ponad 70 milionów koron 

na generalny remont. Co udało się 
zrobić za tę kwotę i jakie są dalsze 
plany?
– Budynek Polskiego Gimnazjum 
został wzniesiony na początku lat 
90. poprzedniego wieku. Z każdym 
rokiem był w coraz gorszym stanie. 
Dlatego przed kilku laty rozpoczęły 
się rozmowy, co z tym fantem zro-
bić. Jedną z rozważanych opcji było 
przeniesienie placówki do obiektu 
szkoły gastronomicznej przy uli-
cy Frydeckiej. Ostatecznie do tego 
nie doszło, a władze województwa 
podjęły decyzję o przeprowadze-
niu kapitalnego remontu. Ten ma 
się w tym roku zakończyć. Została 
na przykład rozwiązana kwestia 
dachu na salą gimnastyczną, co od 
dawna stanowiło problem. Trzeba 
też powiedzieć o wymianie wszyst-
kich instalacji, dzięki czemu bu-
dynek nie będzie pochłaniał tyle 
energii, co dawniej.
Co dalej? Odnowiona zostanie ele-
wacja polskiej podstawówki. Ponad-
to województwo planuje kolejną in-
westycję – chodzi o część wspólną, 
podwórze pomiędzy budynkami 
podstawówki i gimnazjum.

W najbliższy poniedziałek przedsta-
wiciele ANO, KDU-ČSL i ODS pod-
piszą umowę koalicyjną, by rządzić 
województwem morawsko-śląskim 
przez najbliższą kadencję. Stanisław 
Folwarczny (ODS) zatroszczy się 
o resort szkolnictwa. Coś to panu 
mówi?
– Mówi. To jest chyba sprzed sze-
ściu lat.

Dokładnie tak, internetowe wyda-
nie „Głosu” z 15 października 2016 
roku. Dziś natomiast, sześć lat póź-
niej, jest pan kandydatem koalicji 
SPOLU w wyborach do Senatu. Na 
konferencji prasowej otwierającej 

kampanię powiedział pan między 
innymi tak: – Przed nami bardzo 
trudny i burzliwy gospodarczo 
okres, który wymaga silnej i dobrze 
pracującej reprezentacji w najwyż-
szych urzędach naszego państwa. 
Konieczny moim zdaniem jest prze-
gląd ustawodawstwa w zakresie 
energetyki, ekologii oraz zmiany w 
zakresie podatków na rzecz gminy”. 
Ja tylko przypomnę, że dokładnie 
30 lat temu Bill Clinton wygrał 
kampanię prezydencką w USA pod 
hasłem „Liczy się gospodarka, głup-
cze!”. Czy teraz wszystko będzie się 
kręciło wokół gospodarki?
– Na pewno tak. Ten okres będzie 
bardzo trudny – weźmy choćby 
infl ację, która się wszystkim daje 
we znaki. Trzeba do tego podejść 
w sposób ostrożny i spokojny. De-
cyzje, które będą podejmowane na 
najwyższym szczeblu, nie mogą 
jeszcze bardziej nakręcać infl acji. 
Możemy powiedzieć, że za nami 
10 bardzo tłustych, dostatnich lat, 
ale tak to już jest w naszym życiu i 
na świecie, że raz jest lepiej, a raz 
gorzej. Teraz będzie trochę gorzej i 
wszyscy musimy się do tego dosto-
sować. Na pewno musimy chronić 
najbardziej zagrożone grupy oby-
wateli. Będę robił wszystko, żeby 
nie zwiększały się koszty rodzin, 
które posiadają dzieci. Polityka 
prorodzinna musi być nakierun-
kowana przede wszystkim na po-
datki. Nie możemy sobie pozwolić 
na podnoszenie kosztów edukacji, 
w tym tej pozaszkolnej. W sytuacji 
kiedy wszystko drożeje, musimy 
zrobić wszystko, żeby rodziny nie 
wydawały jeszcze więcej pieniędzy 
na dzieci. 

Wszyscy polscy kandydaci zapew-
niają, że będą dbać o interesy naszej 
grupy narodowej w Pradze. Jakie 

konkretne sprawy można załatwić 
w najbliższej kadencji?
– Jak dla mnie, priorytetem powin-
no być szkolnictwo. Trzeba pilno-
wać, żeby szkoły dalej były w bardzo 
dobrej kondycji, z czym mamy do 
czynienia aktualnie – mam na my-
śli zarówno bazę, jak i liczbę dzieci. 
Trzeba to powiedzieć jasno – gminy 
o nasze polskie placówki dbają bar-
dzo dobrze, weźmy choćby szkoły 
i przedszkola w Gnojniku czy Ja-
błonkowie. Województwo, o czym 
już mówiliśmy w tym wywiadzie, 
troszczy się o Polskie Gimnazjum. 

Wróćmy do wyników spisu ludności 
– globalnie jest nas mniej, ale w tyl-
ko jednej gminie spadliśmy poniżej 
10-procentowego progu…
– Wyniki są trochę rozmyte przez 
to, że można deklarować różne 
narodowości i każdy może sobie 
wyniki spisu interpretować tak, 
jak mu to odpowiada. Ważne na-
tomiast jest to, co pan powiedział, 
że w tylko jednej gminie spadliśmy 
pod ustawowe 10 procent. Przy tym 
wszystkim jest bardzo duża grupa 
obywateli, która w ogóle nie dekla-
ruje narodowości. 

Na koniec możemy uchylić trochę 
rąbka kuchni dziennikarskiej – ten 
wywiad przeprowadzamy o siódmej 
rano. Jest pan tak zabiegany, że po 
prostu trudno było znaleźć inny ter-
min. Nie ma pan czasami wrażenia, 
że doba mogłaby trwać dłużej niż 24 
godziny?
– Jak ktoś mnie pyta, jak mi się 
powodzi, to mu odpowiadam, że 
bardzo szybko mi się powodzi. 
Obowiązków, spotkań mam bar-
dzo dużo na co dzień, a jak do tego 
dochodzi jeszcze kampania wybor-
cza, to naprawdę nie jest łatwo wy-
trzymać takie tempo. 

W Y W I A D R E G I O N

Świętojańskie zwyczaje i obrzędy

Noc Świętojańska, czy-
li najkrótsza noc w 
roku, związana jest z 
wieloma wierzeniami 

i obrzędami. PZKO-wcy z Trzy-
cieża postanowili bliżej się z nimi 
zapoznać i przekazać je swoim 
dzieciom. W sobotę w ogrodzie 
państwa Zawadzkich odbyło się 
premierowe Ognisko Świętojań-
skie. 

–  W czerwcu nasze koło PZKO 
miało zwyczaj organizowania 
ogniska połączonego z brygadą 
obok Domu PZKO. W tym roku 
mamy już za sobą porządkowanie 
ogrodu, a nasze ognisko przenieśli-
śmy nad potok Czyrno, by zgodnie 
z tradycją móc rzucać wianki na 
wodę – wyjaśniła prezes MK PZKO 
w Trzycieżu Halina Zawadzka.

Imprezę zorganizowano głów-
nie z myślą o najmłodszych. – Na-
sze koło liczy tylko 35 członków, 

postanowiliśmy więc przerzucić 
się na pracę z dziećmi i młodzie-
żą, zwłaszcza że w naszej wiosce 
przybyło młodych rodzin – stwier-
dziła prezes. W efekcie średnia 
wieku uczestników spotkania była 
taka, że mogłoby jej pozazdrościć 
niejedno dobrze działające koło 
PZKO.

Podczas sobotniego popołudnia 
dzieci i ich rodzice dowiedzieli się 
o tym, czym była Noc Kupały i jak 
później zmieniła się w Noc Świę-
tojańską, nazwaną na pamiątkę 
Jana Chrzciciela. Wysłuchali opo-
wieści o wierzeniach związanych z 
oczyszczającą mocą wody, ognia i 
ziół, a także zapoznali się z tech-
niką robienia wianków, w których 
nigdy nie powinno zabraknąć ta-
kich ziół, jak bylica, piołun i dziu-
rawiec. To one najlepiej chroniły 
przed czarami i złymi mocami. 
Jak się jednak okazało, na oko-

licznych łąkach na darmo ich dziś 
szukać, w związku z czym musia-
no się zadowolić bardziej popular-
nym polnym kwieciem.

Dla dzieci specjalną atrakcją 
była gra terenowa połączona z 
szukaniem kwiatu paproci i skar-
bu. Zadania przygotowano odpo-
wiednio dla poszczególnych grup 
wiekowych, ponieważ brały w niej 
udział zarówno kilkulatki, jak i 
dzieci szkolne.

Sobotnie Ognisko Świętojańskie 
było jedną z trzech części projek-
tu, który trzycieskie MK PZKO na-
pisało do Konsulatu Generalnego 
RP w Ostrawie i na który otrzyma-
ło również dofi nansowanie. Pierw-
sze działania podjęto już wiosną. 
Zorganizowano wówczas warsz-
taty wielkanocne. Natomiast pod 
koniec roku dzieci zapoznają się 
z obrzędami andrzejkowymi oraz 
zwyczajami związanymi z okre-

sem „od Łucyje do wilije”. – Myślę, 
że na tym się nie skończy, bo mam 
już w głowie pomysły na drugi 

cykl przybliżający dawne zwyczaje 
i wierzenia ludowe – zaznaczyła 
Halina Zawadzka. (sch)

• Dzieci wysłuchały opowieści o dawnych wierzeniach ludowych związanych z 
Nocą Świętojańską. Fot. BEATA SCHÖNWALD

Przestronne drukarstwo
Po trzech latach przerwy związanej z remontem, w ubiegły piątek 24 czerwca zostało ofi cjalnie otwarte Muzeum 
Drukarstwa w Cieszynie. W wydarzeniu wzięli udział m.in. Karol Franek, założyciel tej placówki, władze miasta 
i przedstawiciele Muzeum Ziemi Cieszyńskiej oraz drukarni z Czeskiego Cieszyna. 

Łukasz Klimaniec

C
hoć Muzeum Dru-
karstwa w Cie-
szynie otworzyło 
swoje podwoje 
dla zwiedzających 
podczas majowej 
Nocy Muzeów, na 

ofi cjalne otwarcie tej placówki po 
gruntownym remoncie trzeba było 
poczekać do czerwca. Symboliczna 
wstęga została przecięta w piątkowe 
wczesne popołudnie przez Karola 
Franka, założyciela tego miejsca, 
Jarosława Temkina-Gołaszewskie-
go, nowego prezesa Stowarzyszenia 
Muzeum Drukarstwa w Cieszynie, 
Magdalenę Chorąży-Suchy, dyrek-
torkę Zamku Cieszyn, który ofi cjal-
nie przejął pieczę nad tą placówką, 
a także Gabrielę Staszkiewicz, bur-
mistrz Cieszyna.

– Jest przede wszystkim jasno 
i to jest naprawdę bardzo fajna 
rzecz. Warto było dożyć tej chwili, 
by zobaczyć to wszystko – mówił 
wyraźnie wzruszony Karol Franek. 

Wymyślone przez niego muzeum 
w celu zachowania i pielęgnowa-
nia drukarskich tradycji regionu 
doczekało się przestrzeni, która w 
pełni może rozwinąć potencjał tego 
miejsca. Maszyny drukarskie, które 
niegdyś upchnięte były jedna obok 
drugiej, co z trudem umożliwia-
ło pokazanie ich pracy oraz prze-
prowadzanie warsztatów, teraz są 
eksponowane, jak na to zasługują. 
Osobno prezentowany jest sprzęt do 
druku wypukłego, osobno do druku 
płaskiego. Wrażenie robi pomysło-
wo urządzone piętro, gdzie znalazła 
się przestronna sala do prowadzenia 
warsztatów. Są w niej stoły, ławki i 
duży telewizor do pokazywania in-

struktażowych fi lmów. Na piętrze 
znalazły się także pomieszczenia 
biurowe i taras. Nowością jest win-
da, dzięki której można dostać się do 
muzeum. Niezmiennie dużą atrak-
cją pozostaje zecernia wraz z kaszta-
mi (szufl adami) pełnymi czcionek, z 
których niegdyś zecer ręcznie przy-
gotowywał skład gazety.

Gabriela Staszkiewicz przypo-
mniała całą „epopeję” związaną z 
remontem obiektu, wskazując, że 
dużym sukcesem było zdobycie 
pieniędzy na modernizację oraz po-
rozumienia osiągnięte z konserwa-
torem zabytków w temacie różnych 
aspektów prowadzonych prac. 

– Przestrzeń jest nowa i piękna, 
przygotowana dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych, o czym za-
wsze marzyliśmy – podkreśliła. 
Jednocześnie wyraziła nadzieję, że 
Cieszyn z Muzeum Drukarstwa po-

wróci na szlak Industriady (Święto 
Szlaku Zabytków Techniki Woje-
wództwa Śląskiego – przyp. red.) i 
będzie jego ważnym punktem. 

– Być może uda nam się kiedyś 
z Czeskim Cieszynem pokazać, jak 
kiedyś wyglądała praca w drukar-
ni, a jak prezentuje się teraz. Dru-
karnia, jaką mają nasi partnerzy, 
znajduje się kilkaset metrów stąd, 
jest nowoczesna i można pokazać 
te przestrzenie. Będziemy dążyli, 
by zaproponować taki nowy szlak 
– historii drukarstwa od przeszło-
ści do przyszłości – zapowiedziała 
burmistrz Cieszyna.

– Dlaczego warto zajrzeć do Mu-
zeum Drukarstwa w Cieszynie? 
– Jarosław Temkin-Gołaszewski, 
nie zastanawiał się ani chwili nad 
odpowiedzią na to pytanie. – Bo to 
jedyne takie miejsce w Polsce – za-
znaczył. 

Godziny otwarcia
Muzeum w wakacje jest czynne 
od poniedziałku do czwartku w 
godzinach 10.00-15.00, w piątki 
od 14.00 do 20.00, a w soboty 
i niedziele od 11.00 do 18.00 
(wejścia o pełnych godzinach). Jak 
zapowiedział Jarosław Temkin-
Gołaszewski, warsztaty dla dzieci 
i młodzieży w Muzeum Drukar-
stwa wrócą od września. – Potrze-
bujemy trochę czasu na rozruch, 
ale warsztaty na pewno będą. Pla-
nujemy nowe zajęcia, ponad to, co 
było do tej pory – zapowiedział.

Małe dzieła Zbigniewa Kubeczki
Na piętrze w wyremontowanej sali Muzeum Drukarstwa można oglądać wysta-
wę „Motywy Śląska Cieszyńskiego w twórczości Zbigniewa Kubeczki”. Ekspo-
zycja pokazuje tę część prac artysty z Orłowej, które są związane ze Śląskiem 
Cieszyńskim. Bardzo często bowiem na jego grafi kach, ekslibrisach czy innych 
miniaturach pojawiają się charakterystyczne elementy architektoniczne czy też 
znane nazwi-
ska twórców 
regionu, któ-
rym często są 
dedykowane. 
W swej twór-
czości Kubecz-
ka korzysta z 
jednej z kla-
sycznych tech-
nik grafi cznych 
– linorytu, w 
której osiągnął 
mistrzostwo. 
Twórca z Orło-
wej stale przekonuje, że dłutkiem na płytce linoleum jest w stanie wyczarować 
niezwykłe dzieła. Najczęstszymi motywami ekslibrisów Zbigniewa Kubeczki 
są przyroda, często wyidealizowana, nierealnie piękna – drzewa, lasy, zarośla, 
rośliny, kwiaty oraz architektura, także idealizowana i stylizowana. Architektura 
zarówno wiejska, drewniana, jak i miejska – w formie panoram, murowanej za-
budowy zwartej czy pojedynczych obiektów.

• W wyremontowanych pomieszcze-
niach jest jaśniej i więcej przestrzeni, co 
pozwala wykorzystać potencjał muzeum. 
Zdjęcia: ŁUKASZ KLIMANIEC
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STANISŁAW FOLWARCZNY, WICEHETMAN DS. SZKOLNICTWA I SPORTU, DLA »GŁOSU«

Jak mi się powodzi? 
Bardzo szybko…
Gdyby doba trwała nie 24, ale na przykład 30 godzin, Stanisław Folwarczny z pewnością nie miałby problemu 
z zagospodarowaniem dodatkowego czasu. Wicehetman województwa morawsko-śląskiego ds. szkolnictwa 
i sportu w rozmowie z „Głosem” podsumowuje ostatnie miesiące w edukacji, ale także snuje plany.

• Stanisław Folwarczny (z prawej) 
w rozmowie z Tomaszem Wolf-
fem. Fot. ARC
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S T R E FA  M Ł O D Y C H

GŁOSIKOWA KORESPONDENCJA

GŁOS
MŁODYCHE-mail: danuta.chlup@glos.live  

Pisząc do nas, podaj swój wiek, klasę i adres szkoły, do której uczęszczasz. 
Prosimy o nadsyłanie listów o objętości do 2000 znaków ze spacjami.

Talent wciąż 
trzeba rozwijać
„O wronie i klatce” (po czesku „O vráně i kleci”) to tytuł opowiadania Doroty 
Baszczyńskiej, uczennicy klasy 3c Polskiego Gimnazjum w Czeskim Cieszynie. 
W konkursie literackim „Mój świat”, ogłoszonym przez Bibliotekę we Frydku-Mistku, 
zdobyła za nie drugie miejsce w kategorii prozy do lat 18.

Beata Schönwald

Jak dowiedziałaś się o tym konkur-
sie?
– Informację znalazłam w Interne-
cie. Wcześniej udawało mi się pisać 
po polsku w miarę dobre teksty 
(w konkursie na recenzję pn. „Tu 
się czyta”, zorganizowanym przez 
Bibliotekę Miejską w Czeskim Cie-
szynie, zajęła 2. miejsce – przyp. 
B.S.), postanowiłam więc spróbo-
wać swoich sił również w języku 
czeskim. 

O czym jest twoje opowiadanie?
– Jest to opowieść o dziewczynie, 
która dowiaduje się o swojej cho-
robie w poniekąd dramatycznych 
okolicznościach. Sądzi, że epilep-
sja oznacza koniec normalnego ży-
cia, tym bardziej że po powrocie ze 
szpitala czuje się odrzucona przez 
swoich rówieśników. Bywa tak, że 
ludzie nie wiedzą, jak zareagować 
wobec nieznanej im dotąd sytuacji 
i wolą odsunąć się od, w ich prze-
konaniu, „problematycznej” osoby. 
Moja bohaterka sama więc musi so-
bie poradzić z zaistniałą sytuacją. 
Wziąć się w garść, nie rezygnować, 
bo dopiero wtedy ma szansę na 
powrót do może trochę innego, ale 
pomimo wszystko normalnego ży-
cia. 

Czy pisząc ten tekst, opierałaś się na 
konkretnym wydarzeniu?
– Kiedyś słyszałam o podobnym 
przypadku niespodziewanego ata-
ku epilepsji i zastanawiałam się, 
jak taka osoba mogła się potem 
czuć. Resztę sama wymyśliłam.

Organizatorzy konkursu wymagali, 
żeby zmieścić się w trzech stronach 
maszynopisu. To dużo, czy mało?
– Zależy od tematu. Postanowiłam 
skupić się tylko na najważniejszych 
momentach i wybrać najistotniej-
sze fragmenty opowiadania. Regu-
lamin konkursu zezwalał na taką 
formę. 

Mówiłaś, że wcześniej pisałaś po 
polsku i dobrze ci wychodziło. 
Trudno było przestawić się na język 
czeski?
– Tu nie chodziło o przestawienie 
się na czeski, a raczej o to, że wcze-
śniej nie wysyłałam prac na konkur-
sy ogłoszone w tym języku. Bardzo 

lubię czytać, w związku z czym czy-
tam zarówno po polsku, jak i po cze-
sku. Wolę książki beletrystyczne, 
które z jednej strony rozwijają moje 
słownictwo w obu językach, z dru-
giej zaś pokazują rozmaite sytuacje, 
które rzeczywiście mogą się w życiu 
wydarzyć. Uważam, że bardzo do-
brą szkołą są również powieści hi-
storyczne. Lubię historię, bo dzięki 
niej dowiadujemy się zarówno o lo-
sach społeczeństw, jak i jednostek. 
To powoduje, że swoje opowiadania 
często osadzam w przeszłości.

Skąd czerpiesz pomysły?
– Są takie chwile, kiedy nie potrafi ę 
niczego wymyślić, ale są też mo-
menty, kiedy pomysł przychodzi 
sam. Wtedy go zapisuję i zosta-
wiam do późniejszej realizacji. 

Czy to oznacza, że piszesz opowia-
dania również dla przyjemności, 
nie tylko po to, by wysłać je na 
konkurs?
– Można powiedzieć, że piszę do szu-
fl ady, ot, tak, dla treningu. Uważam, 
że talent, owszem, jest ważny, ale aby 
cokolwiek osiągnąć, wciąż trzeba go 
rozwijać, a do tego z kolei potrzeb-

na jest praca. Czyli pisanie, pisanie 
i jeszcze raz pisanie. Kiedy wracam 
do swoich opowiadań sprzed kilku 
lat, widzę pewnie niedociągnięcia, 
braki i wiem, że dziś ten sam temat 
ujęłabym inaczej – inny byłby zasób 
słów, inna konstrukcja zdań, w ogóle 
inna koncepcja. 

Powieści do szufl ady nie próbowa-
łaś pisać?
– Powieść to zbyt poważna sprawa, 
która wymaga koncepcyjnej pracy, 
ponieważ musi być bardziej rozbu-
dowana. Opowiadanie jest łatwiej-
sze w tym, że porusza mniej wąt-
ków, skupia się na jednym temacie. 
W krótszych formach po prostu 
czuję się pewniej. 

Czy z pisaniem wiążesz swoją przy-
szłość?
– Nie myślę o tym, żeby zostać pi-
sarką. Pisanie to moje hobby, for-
ma relaksu, sposób na poukładanie 
własnych myśli i chciałabym, żeby 
tak właśnie zostało. W szkole lubię 
chemię, która jest trudna i zarazem 
bardzo ciekawa oraz biologię. To 
z tymi przedmiotami chciałabym 
związać swoje życie zawodowe.  

• Dorota Baszyńska z dyplomem i almanachem zwycięskich prac. 
Fot. BEATA SCHÖNWALD

Wrocław 
zrobił wrażenie

Wcześniej większość 
z nich nie znała 
tego miasta. Wrócili 
jednak zachwyceni. 

W dniach 15-16 bm. uczniowie 
Akademii Handlowej w Czeskim 
Cieszynie zwiedzili stolicę Dolne-
go Śląska, Wrocław. – Wycieczka 
została zorganizowana z myślą 
o polskojęzycznych uczniach 
naszej szkoły. Aby zapełnić cały 
autokar, zaproponowałam wy-
jazd również ich czeskim kole-
gom. Zainteresowanie było duże 
– zaznaczyła zastępca dyrektora 
szkoły oraz nauczycielka języka 
polskiego Beata Hupka.

W programie wycieczki, której 
organizatorem było cieszyńskie 
biuro podróży, znalazły się Stare 
Miasto, Ostrów Tumski, ogród 
japoński, Hala Stulecia, Panora-
ma Racławicka oraz ogród zoolo-
giczny. – Bardzo lubię wycieczki, 
dlatego pomysł wyjazdu do Wro-
cławia od razu mi się spodobał. 
A sam Wrocław? Uważam, że jest 
ładniejszy od Krakowa ze wzglę-
du na płynącą przez miasto Odrę 
i liczne mosty, z których każdy 
jest inny – stwierdziła Dorota 
Szotkowska z klasy 1c.

Architektura Wrocławia, inna 
niż w pozostałych miastach, za-
chwyciła również jej koleżankę 
Karolinę Jochymek. – Zaintere-
sowała mnie historia wrocław-
skich krasnali, dlatego chociaż 
byłam we Wrocławiu już jako 
dziecko, chciałam lepiej poznać 
to miasto – przyznała.  

Sławomir Štirba zwrócił z kolei 
uwagę na duże, piękne kościo-
ły, które w tym mieście można 
spotkać niemal na każdym rogu, 
a także na gmach dworca głów-
nego przypominającego bardziej 
zamek niż stację kolejową. Nie-
zatarte wrażenie wywarł zarów-
no na nim, jak i na pozostałych 
uczestnikach również wrocław-
ski ogród zoologiczny z  oceana-
rium afrykańskim, niemającym 

sobie równych bodaj w całej Eu-
ropie.

Nawet dla tych, którzy nie prze-
padają za historią, niezapomnia-
na i niesamowita zarazem okaza-
ła się Panorama Racławicka. – To 
nie do wiary, z jaką dokładnością 
autorzy tego dzieła potrafi li na-
malować aż tylu ludzi – zauważył 
Sławek. Karolina z kolei była pod 
wrażeniem tego, jak sceneria bi-
twy pod Racławicami naturalnie 
zlewała się z  kulisami wnętrza 
wrocławskiej rotundy. – Trudno 
było rozróżnić, co zostało nama-
lowane na płótnie, a co jest rze-
czywistym kawałkiem ogrodze-
nia lub drzewem – przekonywała. 

Polscy pierwszoklasiści przy-
znali, że wyjazd do Wrocławia 
był dobrą okazją po temu, żeby 
bardziej zintegrować się w ra-
mach dwujęzycznej klasy i po-
znać starszych kolegów. – Kiedy 
wyjeżdżaliśmy z  Czeskiego Cie-
szyna, tworzyliśmy oddzielne 
grupki. Z  powrotem już jednak 
wracaliśmy jako jedna wielka 
paczka – stwierdzili. Na przykła-
dzie czeskich kolegów przekonali 
się również, że bez znajomości ję-
zyka polskiego trudno zrozumieć 
wykład polskiego przewodnika. 
– Wrocław zwiedzałam z  czeską 
koleżanką. Kiedy pilot pytał nas 
o coś, musiałam jej tłumaczyć – 
przyznała Dorota.  

Sławek, Dorka i Kaja są zda-
nia, że dwa dni w stolicy Dolne-
go Śląska to stanowczo za mało, 
żeby poznać tak ciekawe miasto. 
Dlatego mają nadzieję, że w przy-
szłym roku uda im się wyjechać 
do Wrocławia na dłużej. – Chce-
my zorganizować staż w tym 
mieście w ramach programu Era-
smus. Na razie wszystko jest na 
najlepszej drodze, żeby mógł się 
odbyć – potwierdziła Beata Hup-
ka. Oferta ma być skierowana do 
12 uczniów klas 2. i 3. Tegoroczni 
pierwszoklasiści mają więc dużą 
szansę, by się „załapać”. (sch)

• Uczestnicy wycieczki przed wrocławskim ratuszem. Fot. archiwum AH

Klocki uczą 
programowania 
Lego na lekcjach informatyki? Po wakacjach nie będzie niczym 
wyjątkowym. Specjalne zestawy klocków mają charakter pomocy 
dydaktycznych. Uczniowie i nauczyciele niektórych szkół w regionie 
zapoznali się z nimi na lekcjach pokazowych w sali edukacyjnej 
fi rmy Insgraf w Czeskim Cieszynie.

Danuta Chlup

S
zkoły podstawo-
we będą miały 
obowiązek prowa-
dzenia lekcji in-
formatyki według 
nowej podstawy 
p r o g r a m o w e j . 

Mamy informację z Minister-
stwa Szkolnictwa, że 70 procent 
szkół zadeklarowało, iż z nowym 
programem będą startowały już 
we wrześniu – powiedziała nam 
prowadząca zajęcia Irena Machů. 
Zmiany dotyczą zarówno klas 
pierwszego stopnia (4.-5.), jak i 
drugiego. 

Pani Irena wyciąga zestaw 
Lego, który służy do praktycznej 
nauki podstaw programowania. 

– Dzieci bardzo entuzjastycznie 
reagują na to, że będą się bawić 
klockami Lego i nawet nie zdają 
sobie sprawy, że się przez to uczą 
– uśmiecha się, rozkładając kloc-
ki. W zestawach oprócz klasycz-
nych elementów są dodatkowe, 

zawierające części elektroniczne. 
Sercem i mózgiem tego wszyst-
kiego jest tak zwany hub, czyli 
deska sterująca, do której pod-
łączamy kolejne urządzenia, na 
przykład silnik, matrycę świetl-
ną, czytnik kolorów. Do zestawu 
dołączony jest tablet zawierający 
interaktywną instrukcję budowy 
modelu i jego programowania 
za pomocą tak zwanych bloków 
z komendami. Dzieci budują na 
przykład samochód, który ma się 
poruszać po określonej trasie. Dla 

polskich szkół jest polska wersja 
oprogramowania. 

Prócz kompletów dla szkół ist-
nieją także zestawy Lego Duplo 
dla przedszkoli. Dzieci budują tory 
i wstawiają pomiędzy szyny kolo-
rowe wtyczki. Pociągi wyposażo-
ne w czytniki kolorów kierują się 
zawartymi w nich instrukcjami. Z 
lekcji pokazowej dla przedszkoli 
skorzystała m.in. polska placówka 
w Mostach koło Jabłonkowa, z lek-
cji dla szkół – polska podstawówka 
w Czeskim Cieszynie.   

• Uczniowie polskiej podstawówki w Czeskim Cieszynie budują modele na lekcji pokazowej. Fot. IRENA MACHŮ

Ewa Troszok, 
nauczycielka informatyki w Szkole Podstawowej 
z Polskim Językiem Nauczania w Czeskim Cieszynie:
Wzięliśmy udział w tych zajęciach, ponieważ od nowego roku szkolnego docho-
dzi w szkołach do dużych zmian w szkolnych programach nauczania, konkretnie 
w informatyce, która zupełnie się zmienia. Nie chodzi tylko o to, że będzie dużo 
więcej informatyki, ale o zmianę zakresu nauczania. Do tej pory o algorytmizacji 
albo programowaniu nie było raczej mowy. Cztery nowe obszary informatyki 
otwierają dużo możliwości, jak do tego podchodzić. Dzięki warsztatom organizo-
wanym przez Insgraf mieliśmy możliwość zapoznania się z pomocami naukowy-
mi, które na pewno ułatwią nam podołanie tym wszystkim zmianom. Dzieci były 
bardzo zadowolone i już się nie mogą doczekać lekcji w nowym roku szkolnym.

Pierwszoklasiści w szkolnej bibliotece

Odkrywali tajniki pracy detektywa 
W przepiękne, słoneczne piątkowe popołudnie odbył się festyn rodzin-
ny, podczas którego przedszkolaki zaprezentowały się w programie 
„Zupa Romana”, natomiast dzieci szkolne pokazały swoje umiejętno-
ści taneczne w rytmie popularnych hitów. Po występach na dzieci cze-
kały atrakcje w postaci dmuchanych zamków, gier zręcznościowych 
oraz robienie własnych 
broszek, co cieszyło 
się ogromną popular-
nością. Nie zabrakło 
dobrze zaopatrzonego 
bufetu oraz doskonałej 
oprawy muzycznej.

W poniedziałek 20 
czerwca uczniowie na-
szej szkoły udali się z 
wizytą do karwińskiej 
biblioteki. Przygoto-
wana lekcja detektywi-
styczna  „Różowe okulary” wszystkim bardzo się podobała. Nie za-
brakło zagadek, zakodowanych haseł oraz lektury książki Grzegorza 
Kasdepke „Detektyw Pozytywka”, która odkryła tajniki pracy detek-
tywa. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim paniom z polskiego 
oddziału bibliotecznego w Karwinie za zorganizowanie spotkania dla 
naszych uczniów.

Mirela Solich i Kinga Sýkorowa-Czakon, 
nauczycielki SP i Przedszkola w Orłowej-Lutyni 

• Nauczycielka Renata 
Gąsiorowska prowadzi 
w polskiej szkole w 
Jabłonkowie „Klub 
Książkomaniaka” dla 
pierwszoklasistów. 
Dzieci słuchają bajek, 
wykonują do nich 
rysunki. Podczas 
ostatnich zajęć w roku 
szkolnym otrzymały 
pamiątkowe dyplomy. 
Fot. DANUTA CHLUP

GŁOSIK I LUDMIŁKA

Niech żyją wakacje!
– Chociaż nie chodzimy do szko-
ły i tym samym nie mamy ani roku 
szkolnego, ani wakacji, urządźmy 
sobie dzisiaj prawdziwie wakacyjny 
dzień! – zaproponowała Ludmiłka. 

Głosik rzucił okiem na wyświe-
tlacz telefonu. Pokazywał datę 1 lip-
ca. Dzień, który kochają wszystkie 
dzieci. 

– Dlaczego nie? Jestem za – zgo-
dził się chętnie, po czym podrapał 
się po głowie. – Ale co trzeba robić w 
takim dniu, aby był wakacyjny? 

– Wykąpać się w rzece! – odparła Ludmiłka bez namysłu. – Jak w tej 
piosence „Lato, lato, lato czeka, razem z latem czeka rzeka…”. 

– I wybrać się w góry. 
– No i na lody!
– Opalać się na leżaku w ogrodzie, sącząc chłodny napój – rozmarzył 

się Głosik. 
– A wieczorem, kiedy wiatr ucichnie, pograć w badmintona! – doda-

ła Ludmiłka. 
Skrzaty postanowiły zrealizować wszystko, co sobie zaplanowały. 

Wybrały się w góry, po zejściu ze szczytu wykąpały w rzece, w drodze 
powrotnej kupiły lody, potem wypoczywały w ogrodzie, ale krótko, bo 
zbliżał się wieczór. Nim zapadł zmrok, zdążyły jeszcze pograć w ko-
metkę. 

Kiedy wieczorem padły zmęczone do łóżek, Głosik zapytał: 
– A co będziemy robili jutro, skoro dzisiaj zaliczyliśmy tyle wakacyj-

nych zajęć?
Ludmiłka nie miała siły odpowiedzieć, bo już odpływała w sen. (dc)

Rys. WŁADYSŁAW OWCZARZY
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Fot. ARC

Dobrego lotu, 
panowie gołębiarze!
Antonin Ćmiel mieszka w Bukowcu, Ryszard Motyka w Jasnowicach. Hodowanie gołębi pocztowych nie tylko ich 
połączyło, ale też pozwoliło odnowić rodzinne więzi. A wszystko zaczęło się od gołębia, który nocą przez otwarte 
okno wleciał do kuchni…

Łukasz Klimaniec

W 
o g r o m -
nym go-
ł ę b n i k u , 
jaki stoi 
na ojco-
w i ź n i e 
Antonina 

Ćmiela w Bukowcu, znajduje się 
dwieście gołębi pocztowych. 80 to 
zawodowe ptaki biorące udział w 
lotach, 40 to tak zwane gołębie roz-
płodowe oraz 80 młodych.

– Do środka pan nie wejdzie. 
Przed zawodami obcych nie 
wpuszczam, bo gołębie się boją – 
wyjaśnia i znika w drzwiach. Po 
chwili wychodzi z dwójką dorod-
nych ptaków, które dumnie pre-
zentuje przed obiektywem apara-
tu. To gołębie z 2018 roku, które 
mają najwięcej „nalatane” – jak 
mówią gołębiarze. Między innymi 
dzięki tym ptakom Antonin Ćmiel 
i Ryszard Motyka z Jasnowic zajęli 
pierwsze miejsce w mistrzostwach 
w swojej kategorii w okręgu trzy-
nieckim w 2019 r., a przez kolejne 
lata utrzymują się w ścisłej czołów-
ce będąc najlepszymi hodowcami z 
Jabłonkowa.

Wleciał gołąb 
cały ubrudzony 
od prochu i mazi…
Antonin Ćmiel przez 40 lat pasjo-
nował się rybami i wędkarstwem. 
Gołębiami zainteresował się w la-
tach 90., a wszystko zaczęło się w 
Trzyńcu, gdzie wówczas pracował 
i mieszkał.

– Nade mną w domu mieszkał 
sąsiad, Władek Pytlorz z Radomia, 
który zajmował się hodowlą gołę-
bi. Mieliśmy raz otwarte okno i w 
nocy, około 23.00, wleciał przez nie 
do kuchni gołąb. Cały ubrudzony 
od tego prochu i mazi. Początko-
wo sąsiad twierdził, że to nie jego 
ptak, tylko mój, bo już wtedy coś 
tam zaczynałem hodować, ale ko-
niec końców okazało się, że jednak 

jego. Od momentu, gdy ten gołąb 
wpadł do mojej kuchni, tak mnie to 
oczarowało, że zacząłem na całego 
„gołębiorzyć” – opowiada pan An-
tonin.

Ryszard Motyka pierwszego 
gołębia pocztowego dostał jako 
dziecko. Miał wtedy 6 lat. Miesz-
kał wówczas w Jaworzynce. Gdy 
poszedł do wojska, gołębiami zaj-
mowali się jego bracia. Z hodowli 
mogli być dumni, bo dobrze się 
rozwijała. Po ślubie przeprowadził 
się sąsiednich do Jasnowic. Proza 
życia, dzieci, praca i koszty utrzy-
mania gołębi spowodowały, że nie 
było ani miejsca, ani czasu, ani pie-
niędzy na taką zabawę. 

– Ale poznałem wujka i nada-
rzyła się okazja, by do tego wrócić 
– uśmiecha się Ryszard Motyka. 
Okazało się bowiem, że przyżenił 
się do rodziny – jego żona jest cór-
ką siostrzenicy Antonina Ćmiela.

– Kiedyś przy okazji pogrzebu 
dowiedziałem się, że tu, w Bukow-
cu, są gołębie i że hoduje je osoba 
z rodziny. Zacząłem szukać i trafi -
łem na wujka – opowiada. Odtąd 
panowie wspólnie dzielą gołębiar-
skie hobby, doglądają gołębi, jeż-
dżą na zawody i odnoszą sukcesy. 

Potrafi ą przelecieć 
nawet 1150 km
Każdy dzień zaczyna się od obo-
wiązkowego treningu – gołębie 
latają przez godzinę, czasem dwie. 
Potem trzeba je nakarmić, a wie-
czorem znów wypuścić na lotny 
trening. W ten sposób nabierają 
siły, szybkości i poznają okolicę 
kodując, gdzie mają wrócić. Tury 
lotów rozgrywane w Czechach li-
czą od 300 do 500 kilometrów. Ale 
gołębie wypuszczane z Niemiec 
potrafi ą przelecieć nawet 1150 km!

– Jak wypuścili je rano, to przed 
zmrokiem już przyleciały. To wy-
daje się niemożliwe, ale one tak 
potrafi ą. Już w tym roku mieliśmy 
takie loty, gdzie gołębie leciały 
z prędkości ponad 100 kilome-

trów na godzinę – mówią zgodnie 
Ćmiel i Motyka.

Na takie loty hodowcy udają się 
z gołębiami do Jabłonkowa, gdzie 
czeka już specjalny samochód, któ-
ry zabiera ptaki i wywozi do róż-
nych części Czech lub do Niemiec. 
Każdy gołąb prócz obrączki ze swo-
im numerem identyfi kacyjnym ma 
obrączkę-chipa, którą odbija się 
przed startem na elektronicznym 
zegarze. Dzięki temu odbywa się 
pomiar czasu lotu. Gdy samochód 
z gołębiami dotrze na miejsce, star-
ter wypuszcza ptaki. Wszystko od-
bywa się pod ścisłą kontrolą.

– Dostajemy też SMS-a z infor-
macją o starcie i dzięki temu mniej 
więcej wiemy, o której godzinie 
możemy się spodziewać przylotu 
gołębi. Patrzymy też na wiatr, z 
której strony wieje i jak mocno, bo 
to też ma znaczenie. Najlepiej, jak 
wieje w kierunku Polski – mówi 
Antonin Ćmiel.

Przygotowując gołębie do lotów 
– poza treningiem – trzeba wie-
dzieć czym i jak je karmić, czym 
poić, kiedy dodać do wody glukozę 
i cytrynę. Takiej wiedzy nabywa się 
z czasem, przez lata doświadczeń. 
Hodowcy z Bukowca i Jasnowic 
karmę sprowadzają z Jasienicy. Bo 
jest w dobrej cenie i na bazie natu-
ralnych składników. Jak wszyscy 
gołębiarze borykają się z rosną-
cymi cenami pszenicy – teraz za 
kilogram trzeba zapłacić 11 koron, 
a przecież jeszcze niedawno psze-
nica była do kupienia okazyjnie 
nawet za 2-3 korony za kilo. Koszty 
utrzymania gołębi są jedną z prze-
szkód, by młodzi zainteresowali się 
tym hobby, inną przeszkodą jest 
popularność smartfonów i kompu-
terów. Młodzi wolą, żeby rodzice 
wydali 30 tys. koron na te rzeczy, 
niż na hodowlę gołębi, które trzeba 
doglądać, karmić i wokół których 
trzeba sprzątać.

– Pierwsze gołębie kupiłem od 
Emila Suszki z Piosecznej i od pana 
Balona z Czeskiego Cieszyna, do-

brych gołębiarzy. Kolega, który 
kiedyś ze mną pracował poradził 
mi: jeśli zaczynasz, to musisz mieć 
dobre gołębie. I takie właśnie mia-
łem – wspomina Antonin Ćmiel. 

Zajmując się gołębiami poczto-
wymi poznał znanych hodowców, 
m.in. Wojciecha Hańderka z Łody-
gowic czy Karola Paszka z Ustronia, 
jednego najwybitniejszych hodow-
ców gołębi pocztowych w Polsce 
– właściciela słynnego w świecie 
gołębia „808”, złotego medalisty 
wielu zawodów. 

– To człowieka cieszy, ten powrót 
gołębia z lotów. To jest fantastycz-
ne. Jak widzę, jak gołąb składa 
skrzydła… To jest coś pięknego – 
mówi Antonin Ćmiel, gdy pytam 
co sprawia mu największą frajdę 
w gołębiarstwie. – Albo gdy pod 
wieczór, jak się złączą wszystkie i 
nadlatuje ich 500. To jest efekt. A 
ten mój odłączy się w pewnym mo-
mencie i przyleci do mnie – dodaje.

– Czego życzy się gołębiarzom? 
– pytam hodowcę. – Dobrego lotu 
– uśmiecha się Antonin Ćmiel. 

Warto wiedzieć
Gołąb pocztowy to jedna z odmian gołębia skalnego, odznaczająca się zdolno-
ścią powracania do gołębnika z dużych odległości. Praktyczne wykorzystanie 
gołębi pocztowych do przesyłania wiadomości znane jest ze starożytnej Persji i 
Egiptu; w Grecji wykorzystywano je jako posłańców przekazujących informacje 
o zwycięzcach Igrzysk Olimpijskich. Gołębie powszechnie wykorzystywano w 
czasie I wojny światowej. Natomiast w czasie II wojny światowej zniszczona zo-
stała populacja polskiej hodowli gołębi pocztowych, kiedy Niemcy w 1940 roku 
zarekwirowali na terenie Kraju Warty wszystkie te ptaki.
Zawody gołębi pocztowych polegają na wypuszczaniu kilkuset do kilku tysięcy 
ptaków ze wspólnego startu, z odległości dochodzących czasem do 2000 km. 
Ich średnia prędkość przelotu na umiarkowanym dystansie (około 800 km) to 80 
km/h, jednakże prędkości do 94,5 km/h obserwowano w zawodach na krótkich 
dystansach (160 km).
Jednym z najsłynniejszych hodowców gołębi w Polsce jest Karol Paszek z Ustro-
nia, którego gołąb „808” Płowy za sprawą niezwykłych wyczynów w lotach zyskał 
miano najlepszego gołębia świata. W latach 2007-2009 był najlepszym gołębiem 
w Polsce. Jego osiągnięcia doceniono złotymi medalami w Nitrze, Dortmundzie 
oraz na wystawie gołębi pocztowych państw Europy Centralnej.

● Gołąb układający skrzydła do lotu… To jest coś pięknego – przekonują gołę-
biarze. Zdjęcia: ŁUKASZ KLIMANIEC

● Antonin Ćmiel prezentuje gołębie 
z 2018 roku, które mają najwięcej 
„nalatane” – jak mówią gołębiarze.

● Ryszard Motyka i Antonin Ćmiel wspólnie dzielą pasję do gołębi i odnoszą sukcesy.

S P O R T 

Marek Grycz: 
Czuję moc!
Tego sezonu Marek Grycz na pewno nie spisze na straty. Pięcioboista nowoczesny klubu 
SC Bystrzyca w Pucharze Świata w Ankarze zajął świetne siódme miejsce, a przed nim 
jeszcze tegoroczny start w mistrzostwach świata w Aleksandrii. 

Janusz Bitt mar 

Wróciłeś Marku z Pucharu Świata 
w Ankarze w świetnym nastroju. 
Wprawdzie zabrakło miejsca na 
podium, ale siódme miejsce to twój 
najlepszy rezultat w seniorskiej ka-
rierze. Liczyłeś na tak dobry wynik?
– Przyznam szczerze, że liczyłem. 
Czuję moc. Ankara była już trze-
cim startem w Pucharze Świata w 
tym sezonie. Po dwunastym i szes-
nastym miejscu, co też traktuję w 
kategoriach dobrego wyniku, tym 
razem wszystko wypaliło. Mówisz, 
że zabrakło podium, ale ja cieszę 
się z tego siódmego miejsca, bo w 
Ankarze wystartowali klasowi ry-
wale. 

Czy oprócz Rosjan i Białorusinów, 
którzy zostali wykluczeni z rywa-
lizacji z powodu rosyjskiej agresji 
na Ukrainie, na starcie pojawili się 
wszyscy czołowi pięcioboiści?
– Można to w ten sposób ująć. Naj-
mocniejsza stawka zawodników 
pojawi się oczywiście podczas mi-
strzostw świata za miesiąc w Alek-
sandrii. 

Na pewno przygotowałeś sobie listę 
rzeczy do poprawy…

– Muszę poprawić pierwszą serię 
strzelecką. Nie było idealnie za-
równo w półfi nale, jak też w fi nale 
Pucharu Świata w Ankarze. Gdy-
bym celniej strzelał, być może za-
jąłbym czwarte miejsce, ale to już 
„gdybanie”. Analizując swój ostat-
ni start już teraz wiem, że mogło 
być znacznie lepiej również w szer-
mierce. 

Czy szermierka nadal pozostaje 
twoją ulubioną konkurencją?
– Tak, właśnie dlatego wiem, że 
miałem w Ankarze jeszcze spore 
rezerwy. Ten element rywalizacji 
też trzeba poprawić, żeby myśleć o 
dobrym wyniku w mistrzostwach 
świata. 

Jaki plan obrałeś przed czempiona-
tem? Odpuszczasz już starty i sku-
piasz się na treningach? 
– Cała reprezentacja od poniedział-
ku rozpoczyna trzytygodniowy 
blok treningowy. W planach jest 
m.in. zgrupowanie w Szwajcarii 
nastawione na szermierkę. Cały 
sezon to w zasadzie przygotowa-
nia do mistrzostw świata w Alek-
sandrii. Większość zawodników 
nawet Puchar Świata traktuje jako 
trening przed mistrzostwami świa-
ta. To idealna okazja, żeby wyłapać 

błędy w ostrej rywalizacji. Humor 
w czeskiej kadrze dopisuje, bo nie 
tylko ja, ale też reszta członków ze-
społu w tym sezonie pokazuje się 
z korzystnej strony. Przewidywal-
ną formą błyszczą chociażby Jan 
Kuf i Veronika Novotná, co dobrze 
wróży przed mistrzostwami świata 
m.in. z perspektywy startu w dru-
żynówce.  

Środowisko twojego sportu jest 
ostatnio bardzo rozczarowane decy-
zją włodarzy Międzynarodowej Unii 
Pięcioboju Nowoczesnego, którzy 
po igrzyskach w Paryżu zaplanowa-
nych na 2024 rok zamierzają skre-
ślić jazdę konną, a dokładnie parkur, 
zastępując tę piątą konkurencję ja-
kimiś dziwacznymi skokami w stylu 
kung-fu…
– To temat na osobny artykuł. 
Wszystko zaczęło się na ostatnich 
igrzyskach olimpijskich, gdzie 
napompowano aferę z udziałem 
niemieckiej zawodniczki, która 
podobno maltretowała swojego ko-
nia. Moim zdaniem to duża przesa-
da, ale niemieccy aktywiści temat 
mocno podkręcili i wyszło, że par-
kur w ramach pięcioboju nowocze-
snego jest konkurencją nieludzką. 
Wyszły na jaw jednak inne sprawy, 
bo okazało się, że włodarze związ-

ku po cichu planowali zmiany na 
przestrzeni ostatnich pięciu lat. I 
myślę, że tylko czekali na pretekst, 
żeby móc swoje założenia zrealizo-
wać. Większość zawodników jest 
kategorycznie przeciwna tym pla-
nom.

Jest szansa, że pomysłodawcy tej 
dziwacznej rewolucji zmienią swoje 
zdanie?
– Szansa jest znikoma, to już zosta-
ło postanowione. I kiedy do końca 
nie wiadomo, o co chodzi, to za-
wsze chodzi o pieniądze. Zamiast 
parkuru, pięknej konkurencji wy-
wodzącej się skądinąd z wojskowej 
tradycji pięcioboju nowoczesnego, 
przygotowano coś w rodzaju „nin-
ja warriors”. To mają być jakieś 
skoki przez przeszkody, ale bez 
koni. Trzeba samemu pokonać 
taki tor przeszkód, trochę jak w 
grze komputerowej. Po raz ostatni 
parkur z prawdziwego zdarzenia 
pojawi się na igrzyskach olimpij-
skich w 2024 roku w Paryżu. I w 
nowej postaci pięciobój nowocze-
sny może zostać skreślony z listy 
sportów olimpijskich, począwszy 
od Los Angeles 2028. Żyjemy w 
czasach poprawności politycznej, 
zdanie nas, sportowców, raczej się 
nie liczy.  

● Marek Grycz podczas Pucharu Świata 
w Ankarze. Fot. ARC zawodnika

Plaża Open
Na rynku w Czeskim Cieszynie rusza 
dziś Plaża Open, kolejny przystanek 
letniego cyklu turniejów w siatkówce 
plażowej. Dla Czeskiego Cieszyna to 
debiut w tej presti żowej imprezie. Na 
starcie nie brakuje znanych zawodni-
ków z Polski i Czech. Finały zaplano-
wano na niedzielę. 
Jak podają organizatorzy, u siebie 
zagra duet Jan Mrkous i Franti sek Pi-
hera, którzy znani są polskim kibiców, 
m.in. z zeszłorocznych występów w 
Plaży Open. W Czeskim  Cieszynie 
o kolejne zwycięstwo w tegorocznej 
Plaży Open zagrają triumfatorzy z 
Łodzi Jędrzej Brożyniak i Piotr Janiak. 
Ich najpoważniejszymi rywalami do 
najwyższego stopnia podium będzie 
duet Michał Kądzioła i Marcin Ociep-
ski, który rozpoczyna swoją tego-
roczną przygodę z Plażą Open.
 (jb)

Medale z kortów

Za nami II Międzynarodowy Polo-
nijny Turniej Tenisa Ziemnego, w 
którym dobrze spisali się również 
reprezentanci Zaolzia startujący pod 
szyldem PTTS „Beskid Śląski”. Do 
wczorajszego zamknięcia numeru 
dwa srebrne medale (w singlu i grze 
podwójnej mieszanej) zdobył Bogdan 
Piwko (na zdjęciu z lewej), natomiast 
brąz w singlu wywalczyła Alena Siko-
ra. Mistrzostwa odbyły się na nowo-
czesnych kortach w Gdyni.  (jb)

Igrzyska w Łomży

Od 22 lat Łomża jest gospodarzem 
Igrzysk Polonijnych dla dzieci i mło-
dzieży. W XX edycji z korzystnej stro-
ny pokazała się też kameralna ekipa 
reprezentująca Zaolzie. 
W zawodach, które od niedzieli do 
piątku zwabiły do Łomży ponad 700 
uczestników z całego świata, złoty 
medal w szachach wywalczył Marian 
Cieślar, zaś w tenisie na najwyższym 
stopniu podium stanął Tobiasz Byrtus 
– wygrywając rywalizację w swojej 
kategorii wiekowej w singlu. 
 (jb)

● W Łomży pojawiła się m.in. pokaźna 
reprezentacja z Irlandii. Fot. ARC
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Fot. JAKUB SKAŁKA

Jakub Skałka

PODRÓŻE MAŁE I DUŻE. Poleca Jakub Skałka /22/

Wieszczenie

Sytuacje kryzysu – wojny, epidemii 
– to czas, kiedy łatwiej do głosu 
dochodzą stare przepowiednie. I 
szybciej się produkuje nowe. Tak 

było od zawsze. Nie powinno więc dziwić, 
że u progu wojny peloponeskiej, w której 
Sparta wraz z sojusznikami mierzyła się 
z Atenami i ich Związkiem Morskim (431- 
-404 p.n.e.) – pojawiło się „wiele przepo-
wiedni i wielu wróżbiarzy głosiło różne 
wyrocznie” (Tukidydes, „Wojna pelopo-
neska”). Gdy spojrzeć na naszą współ-
czesność, to nie zawsze w grę wchodzą 
wróżbiarze. Nie tak dawno przeczytałem 
w Internecie, że „Krzysztof Jackowski 
wieszczy III wojnę światową od lat, ale te-
raz jego przepowiednia dosłownie spełnia 
się na naszych oczach. Wygląda na to, że 
jasnowidz z Człuchowa miał... rację”. No 
cóż, wykształceni ludzie chcą zwykle wie-
rzyć, że bardziej wiarygodnie i precyzyj-
nie widzi przyszłość świata amerykański 
polityk i teoretyk Henry Kissinger.

I
Znacznie mniej znany niż Kissinger po-
lityk, ambasador Bułgarii w  Rosji Igor 
Stamenow, został w czerwcu 1941 roku 
poproszony na Kreml. Sytuacja zaatako-
wanej przez Wehrmacht Armii Czerwonej 
wydawała się – i zresztą taka była – kata-
strofalna. Stalin i jego zausznicy zaczęli 
się zastanawiać, czy nie zaproponować Hi-
tlerowi korzystnych dla III Rzeszy warun-
ków pokojowych – oddać część Ukrainy, 
Białorusi, państw bałtyckich. Chciano, by 
Stamenow pośredniczył w rokowaniach 
z Niemcami. Ten jednak, zaskakując so-
wieckich przywódców – odmówił. – Na-
wet jeśli wycofacie się aż za Ural – odpo-
wiedział – w końcu wy zwyciężycie.

Jak doskonale wiemy – Stamenow się 
nie mylił.

II
Cofnijmy się nieco w czasie – jak mawiają 
w polskim parlamencie. A nawet bardziej 
niż nieco. Nie wiadomo, czy król Sparty 
Leonidas, ginąc z rąk perskich siepaczy 
pamiętał o przepowiedni delfickiej, zgod-
nie z którą „w wojnie z Persją zginie albo 
król Sparty, albo sama Sparta”. Kilkadzie-
siąt lat później, kiedy Spartanie uznali, że 
zawarty z Ateńczykami pokój został przez 
tych ostatnich zerwany, „(w)ysłali posel-
stwo do Delf z zapytaniem, czy korzystniej 
będzie wojnę prowadzić, czy nie. Bóg im 
podobno odpowiedział, że jeśli będą pro-
wadzić wojnę z całą energią, to odniosą 
zwycięstwo; oświadczył również, że sam, 
czy to proszony, czy nie proszony, będzie 
im pomagał”. Nie jest to jedyna bardziej 
znana przepowiednia z czasów wojny pe-
loponeskiej. Kiedy w jej trakcie na Ateny 
spadła klęska zarazy, przypominano inną 
„która – jak starsi ludzie mówili – z da-
wien dawna była znana: przyjdzie wojna 
dorycka, a z nią nadejdzie zaraza”. Spór 
więc powstał między ludźmi; niektórzy 
utrzymywali, że dawni wróżbiarze mówi-
li nie o lojmos (o zarazie), lecz o limos (o 
głodzie). Naturalnie w ówczesnej sytuacji 
zwyciężyło zapatrywanie, że mowa była 
o zarazie. „Ludzie bowiem stosowali sło-
wa wyroczni do tego, co ich bolało. Jeżeli 
jednak, jak sądzę, dojdzie kiedyś jeszcze 
do jakiejś drugiej wojny doryckiej i zdarzy 
się, że będzie głód, prawdopodobnie obja-
śniając wyrocznię będą mówić o głodzie” 
– tak komentował to Tukidydes. 

Dalej. W czasie wyprawy sycylijskiej 
(415-413 p.n.e.) wojska ateńskie znalazły 
się w sytuacji prawie bez wyjścia. Prawie 

– bo mogli próbować odpłynąć do Aten. 
Ba, „zapowiedzieli więc całej armii w jak 
największej tajemnicy odjazd i kazali cze-
kać w pogotowiu na umówione hasło. Kie-
dy już wszystko było gotowe do odjazdu, 
nastąpiło zaćmienie księżyca, który wła-
śnie był w pełni. Zastraszona większość 
Ateńczyków zażądała od wodzów wstrzy-
mania odjazdu; Nikias, który też nazbyt 
powodował się wiarą w niezwykłe znaki i 
tym podobne zjawiska, oświadczył wręcz, 
że nie będzie się nawet nad tym naradzał 
i że nie ruszy przed upływem dwudziestu 
siedmiu dni, taki bowiem termin poda-
wali wróżbici. Z tego powodu Ateńczycy 
odłożyli odjazd i pozostali pod Syrakuza-
mi”. I doznali straszliwej klęski. 

III
W czasie wojny galijskiej Juliusz Cezar od-
krył, że wódz Germanów Ariowist zamie-
rza założyć ufortyfikowaną bazę w dzisiej-
szym Besançon. Ruszył przez Galię, by go 
powstrzymać. Na widok rzymskich legio-
nów Germanie zwrócili się o radę do swo-
ich bogów. Wieszczki spytano – czy bo-
gowie zgadzają się na walkę? Broń, woda, 
układ gwiazd: wszystko to mogło zawierać 
przesłanie od bogów. Kapłanki orzekły, 
że Ariowist nie wygra bitwy, jeśli uderzy 
przed pełnią księżyca. Musiał zatem cze-
kać. Musiał. Tego typu informacje mogą 
zadecydować o losach wojny – zwłaszcza 
jeśli wpadną w ręce wroga. Na nieszczę-
ście dla Ariowista przepowiednie dotarły 
do uszu Cezara. A ten wiedział, że jeśli 
zmusi barbarzyńców do walki w czasie, 
który ich bogowie uznali za niesprzyja-
jący, będzie dysponował olbrzymią prze-
wagą psychologiczną. Cezar zaatakował. 
Sprowokowany Ariowist nie wytrzymał i – 
to prawda, bez entuzjazmu – wyprowadził 
swe oddziały do bitwy. Germanie walczyli 
jednak z przekonaniem, że robią to wbrew 
woli bogów. Cezar zwyciężył. Ariostowi 
udało się uciec do Germanii. To jeden z 
tych tryumfów rzymskiego wodza, które 
zmieniły ówczesny świat.

IV
Meksyk, przełom XV i XVI wieku, na 
niewiele lat przed hiszpańską kon-
kwistą. Montezuma, król Azteków, był 
wszechpotężny. Obwiał się jednak pra-
starego proroctwa przepowiadającego 
powrót białego boga imieniem Quetzal-
coatl, który odszedł wieki wcześniej. 
Obiecał jednak, że pewnego dnia powró-
ci. Co może zaskakiwać, przedstawiano 
go jako białego człowieka z brodą. Mia-
ło to mieć potem wielkie znaczenie dla 
hiszpańskiego podboju Meksyku. Mógł 
to być wytwór mezoamerykańskiej mi-
tologii, ale wyobrażenie Quetzalcoatla 
dziwnie przypominało hiszpańskiego 
brodatego szlachcica. Jak skutecznie 
walczyć z białym bogiem?

V
Nie jest to jedyna przepowiednia, która 
zaważyła na losach Azteków. Osiedlili 
się oni na wyspie na jeziorze Texcoco, a 
zadecydowała o tym starożytna przepo-
wiednia. Bowiem według azteckiej mito-
logii bogowie kazali im wznieść stolicę w 
miejscu, gdzie zobaczą orła na kaktusie 
pożerającego węża. A taki widok pojawił 
się przed nimi właśnie na wyspie na środ-
ku jeziora. Co ciekawe – scena ta widnieje 
dzisiaj na meksykańskiej fladze. 

A właśnie: jaki przepowiadacie wynik 
meczu Polska – Meksyk na katarskim 
mundialu?  

Podkarpacki rechtor

Lipiec. Czas wakacji, długo oczeki-
wanych urlopów, początek najgo-
rętszego okresu dla pracowników 
branży turystycznej. Między tury-

stów na krakowskiej starówce nie wciśnie 
się szpilki, a na agendy internautów wracają 
memy o „Januszach parawaningu” zdoby-
wających wybrzeża Bałtyku. Tymczasem, 
jakby na przekór wszystkiemu, cieszyńskie 
centrum się rozluźnia, średnia wieku mija-
nych osób gwałtownie rośnie. Jak gdyby z 
końcem czerwca całe miasto postanowiło 
zrobić sobie wolne i rozesłać mieszkańców 
po odległych kurortach.

•••
Wygląda na to, że tłumów młodzieży ścią-
gających z całego powiatu na lekcje nie za-
stąpią ani gwarne półkolonie, ani wycieczki 
ustrońskich kuracjuszy, ani weekendowe 
imprezy, w czasie których na czas pewien 
miasto pęka w szwach. Cieszyn najwyraź-
niej wciąż szkołami stoi! Wykorzystując wa-
kacyjną nieobecność gron pedagogicznych, 
chciałbym więc opowiedzieć o nauczycie-
lach, którzy zrządzeniem losu, w poszuki-
waniu pracy lub sensu, różnymi ścieżkami 
do Cieszyna docierali i dołożyli do budowy 
naszej oświaty swoją cegiełkę. Na pierwszy 
ogień (jak przystało na awangardzistę) pój-
dzie raczej zapomniany w regionie – choć 
upamiętniony przez ulicę i  tablicę – Julian 
Przyboś.

 Zapewne wiele osób przechadzających 
się Górnym Rynkiem przynajmniej raz za-
dało sobie pytanie, kim był ów „wielki poeta 
nowator”, który „w tym domu mieszkał”, 
jak głosi napis na tablicy pamiątkowej (na 
zdjęciu). Tym, których nie nurtowało ono 
na tyle, by znaleźć odpowiedź, już tłuma-
czę. Julian Przyboś urodził się w Gwoźnicy 
na Podkarpaciu. W historii zapisał się przede 
wszystkim jako jeden z czołowych twórców 
Awangardy Krakowskiej. Kilka spośród kil-
kunastu wydanych przezeń tomików wier-
szy powstało w Cieszynie, w tym „Sponad”, 
zbiór uchodzący za jego najważniejsze dzie-
ło awangardowe, które własnym sumptem 
wydał i  wydrukował w drukarni Prochaski. 
Można śmiało powiedzieć, że na okres cie-
szyński (1927-1939) przypadły najważniejsze 
lata rozwoju artystycznego Przybosia. Nim 
jego twórczość zasłynęła w kraju, a on sam 
zaczął piąć się po stopniach kariery publicz-

nej, był bowiem jednym z tutejszych nauczy-
cieli.

•••
Po skończeniu polonistyki na Uniwersytecie 
Jagiellońskim i pierwszych latach pracy w 
zawodzie: najpierw w Sokalu nad Bugiem, 
następnie Chrzanowie, przeniósł się do 
Cieszyna, ponoć za namową Franciszka Po-
piołka, ówczesnego dyrektora Gimnazjum 
im. A.  Osuchowskiego. Dla „tępymi pałami 
uczniów utłuczonego belfra”, jak określić go 
można słowami podmiotu lirycznego jedne-
go z wierszy, praca nauczycielska była „przy-
krą i  przejściową tylko niewolą”. Nic więc 
dziwnego, że we wspomnieniach wychowan-
ków, których uczył propedeutyki filozofii, lo-
giki i języka polskiego, jawi się bardzo różnie: 
jako inspirujący, rozbudzający wyobrażenia 
twórcze z jednej, złośliwy i zadufany w sobie 
z drugiej strony. 

Czym dla Przybosia był Cieszyn? Tu 
również spotyka się bardzo różne opinie... 
Rozmaicie opisuje go zresztą sam autor. W 
listach utyskuje na swoje „prowincjonal-
ne bytowanie” w mieście, które „gniecie go 
bezczynnością”. Kiedy indziej określa Cie-
szyńskie „najpiękniejszym kraikiem Polski” i 
pisze o „przestrzeni, która porywa ku sobie”. 
Niezależnie od walorów miasta, na pewno 
dostrzegał walory tutejszych dziewcząt – 
głośną sprawą był romans pedagoga z nielet-
nią uczennicą. Po jej tragicznej śmierci w Ta-
trach poślubił swoją pierwszą żonę, również 
byłą uczennicę.

•••
Przyboś rozpoczynał pracę w Gimnazjum im. 
A. Osuchowskiego. Dwa lata później doszło do 
podziału szkoły, w wyniku którego powstało 
Państwowe Gimnazjum Matematyczno-Przy-
rodnicze (które wkrótce, znów przemiano-
wane, otrzymać miało patrona – Kopernika). 
Siedzibą szkoły był zaś okazały gmach przy 
placu Londzina, gdzie obecnie mieści się Ze-
spół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych. 
Artysta zapisał się więc w historii najwięk-
szych placówek edukacyjnych miasta, które 
mogłyby dziś szczycić się ścisłymi związkami 
z bohemą artystyczną międzywojnia. Wielka 
szkoda – choć i znamienny fakt – że tak nie-
znaczna część ich wychowanków w ogóle o 
Przybosiu pamięta. 

Krzysztof Łęcki
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Młodzież ma często w głowie »mętlik«

Szanowny Panie Redakto-
rze Naczelny, dziękuję ser-
decznie za jednoznaczną 
postawę w kwestii hymnu 

polskiego w artykuliku Klary.
Jestem absolwentką Polskiego 

Gimnazjum w Czeskim Cieszynie, 
uczęszczały tam moje dzieci i wnu-
częta. Nie widzę w nich żadnych ele-
mentów dywersyjnych od polskości. 

Wręcz odwrotnie. Wiedzą dobrze, 
do którego narodu należą, jakim ję-
zykiem literackim mają obowiązek 
posługiwać się w szkole, w miej-
scach wyższej kultury społecznej, 
szanują gwarę. Od małego dziecka 
uczą się pacierzy w j. polskim, póź-
niej pomagają chętnie przy różnych 
polskich imprezach, czytają polskie 
bajki, potem czytają polską literatu-

rę obowiązkową i – o ile im czas na to 
powala – literaturę klasyczną. Lubią 
wyjeżdżać do Polski na urlop.

Z tego także wychodzi, że Kla-
ra z domu wyniosła bardzo letni 
stosunek do polskości, czego tak 
całkiem nie można jej zarzucać. To 
dom rodzinny od małego dziecka 
kształtuje poczucie przynależno-
ści do narodu. Klara chyba wyrosła 

w tzw. mieszanym małżeństwie, 
co nie wyklucza przychylności do 
obu narodów, wręcz ją warunkuje. 
Tym samym nie powinno nikomu 
przeszkadzać zagranie polskiego 
hymnu, zwłaszcza jeśli chodzi o 
imprezę polską i uroczystą. Jak wi-
dać, młodzież ma często w głowie 
„mętlik”, dlatego trzeba jej raczej 
pomóc, niż ganić.

Świetnie ujął ten temat emeryto-
wany nauczyciel Polskiego Gimna-
zjum, Lech Biernat. Mnie artykuł 
także zwalił z nóg. Obawiam się 
jednak, że młodzi ludzie czasami 
potrafią walczyć ze wszystkim, 
byle walczyć i być interesującym 
dla otoczenia.

Imię i nazwisko  
do wiadomości redakcji

Śladami naszych publikacji 
Szeroko komentowany był w mediach społecznościowych komentarz Tomasza Wolffa, redaktora naczelnego „Głosu”, który ukazał się przed 
tygodniem na naszych łamach. Publikujemy różne opinie na ten temat (pisownia oryginalna, oryginalne nicki), które ukazały się pod postem 
na Facebooku. Gwoli ścisłości, list, od którego zaczęła się cała dyskusja, nie był anonimem, co zarzucili nam niektórzy. Był podpisany „Imię 
i nazwisko do wiadomości redakcji”. Wysłała go do redakcji osoba, która nie życzyła sobie podawania swoich danych. 

Otilie Tobola
Nie wiem, jak było w tym 
roku, ale jeszcze do nie-
dawna dla mnie najbar-
dziej wzruszającą chwilą w 
programie takich gimna-
zjalnych uroczystości było 
wykonanie hymnu Gim-
nazjów-Słowaków – „Te-
stament mój”, w nieza-
pomnianym wykonaniu 
Jacka Rybickiego czy póź-
niej Przemka Orszulika i 
innych. To jednak bardzo 
podnosiło na duchu. O szu-
miących jaworach można 
śpiewać przy innych oka-
zjach.

Maryla Adamcová
Nie czytałam tego na co 
odpowiada pan Redaktor 
Naczelny, ale jakbym ja 
przypadkiem była w tym 
Paryżu czy Londynie to na 
pytanie skąd jestem nie 
powiedziała bym, że z Za-
olzia. Powiedziała bym, że 
z Czeskiej Republiki. Bo tak 
jest.
A dopiero potem bym wy-
jaśniła, że nie jestem Cze-
szką, tylko Polką ze Śląska. 
(Choć wątpię czy w tym Paryżu czy 
Londynie by to zrozumieli, skoro 
nawet w Polsce o nas niektórzy nie 
wiedzą).

Rudolf Klus
Dla Polaków nad Wisłą są Polacy 
z nad Olzy zupełnie nieznani. Jak 
się przypadkowo dowiedzą, że są, 

to dziwią się, że się nie poczesz-
czyli!!!

Ewa Szczerbova

Nic sie stym niedo robić, jednym 
słowym a krótko wynzłowato, my 
sóm TUSTELA. Tu my sie narodzi-
li i wtej ziymi spocznymy. Roz nas 

chcieli jedni, potym jeszcze drudzy 
a u tych trzecich my zostali. Ale 
niedopuścmy do tego, aby my sie 
zaś tu gwóli narodowości wadzili.

Ile wart jest mój „Głos”?

Pierwotnie poniższy arty-
kuł miał inny wstęp, ale 
po pierwszej nieudanej 
próbie jego publikacji, do-

wiedziałem się, że tekst jest jałowy 
i niewiele nowego wnosi do tema-
tu, o którym piszę. Dodatkowo le-
piej, gdyby był bardziej krytyczny 
i wskazywał jasno konkretne kro-
ki... Tak sobie jednak myślę, że nie 
jest moim celem obrażenie połowy 
Zaolzia i kreślenie obrazów rodem 
z Apokalipsy. Po prostu widzę 
problem i uważam, że zwrócenie 
na niego uwagi czytelników może 
coś zmienić, dlatego resztę mojego 
materiału pozwoliłem sobie zosta-
wić bez zmian.

Nie przedłużając, zapraszam do 
wspólnych przemyśleń na temat 
jednego z symboli naszej wspólnoty.

Nasi przodkowie wykonali nie-
zmiernie trudną i odpowiedzialną 

pracę, której plony wszyscy do dziś 
zbieramy. Dzięki ich wysiłkowi po-
wstało „aktywo kulturowe”, które 
przekazali kolejnym pokoleniom, 
a wielu z czytelników „Głosu” 
przyczyniło się swoim zaangażo-
waniem i determinacją do jego roz-
woju i tym samym do kontynuacji 
wytyczonych celów. Trzeba podsu-
mować, że został wykonany kawał 
dobrej roboty!

Jaka nas zatem czeka przyszłość? 
Czy nie dobrnęliśmy przypadkiem 
do momentu, gdy zamiast po-
mnażać otrzymane „talenty”, nie 
koncentrujemy się aż nadto na ich 
konsumpcji? Przywileje, z których 
wszyscy korzystamy, nie wzięły się 
znikąd i nie jest powiedziane, że 
tak musi być już zawsze.

W dzisiejszym artykule chciał-
bym poruszyć temat moim zda-
niem kluczowy, który jest niewąt-

pliwie jednym z symboli naszej 
mniejszości. Pierwszy numer uka-
zał się w 1945 i od tego czasu po-
kolenia Polaków na Zaolziu zapra-
szały go do swoich domów, dzięki 
czemu wydawany jest po dziś 
dzień. „Głos”, bo oczywiście o nim 
mowa, jest obecny w moim domu 
od zawsze. Rodzice moi czy mojej 
żony zawsze dbali o to, by polska 
prasa była pod ręką i chociaż prze-
wijają się również inne wydawnic-
twa, to tylko „Głos” pojawia się re-
gularnie i bez przerwy. 

Mam od dłuższego czasu takie 
nieodparte wrażenie, że jako jedy-
na „naszyńska” gazeta z taką tra-
dycją, ma status świętości, a tym 
samym zapewnienie pojawienia 
się kolejnego wydania stało się ce-
lem nadrzędnym. W związku z tym 
treść i wymagania czytelników ze-
szły na dalszy plan. 

Zależy mi na tym, by „Głos” na 
powrót stał się platformą, która 
przyciąga do siebie swoją treścią. 
By potrafił połączyć pokolenia 
Zaolziaków, a wykupienie abo-
namentu nie stało się wyłącznie 
„obowiązkiem patriotycznym”, 
ale w szczególności promocją pol-
skiego głosu za granicą!

W każdym bądź razie raczej nie 
jestem sam, który gryzie się z tą 
myślą. Trend jest jednoznaczny. 
Odbiorcami „Głosu” są przeważ-
nie osoby w wieku emerytalnym, a 
młodsze pokolenia raczej nie gar-
ną się do prenumeraty. Przeciętna 
cena nie jest wysoka, ponieważ 
za jedno wydanie wraz z doręcze-
niem zapłaciliśmy w zeszłym roku 
ok. 14 koron, co daje za prawie 100 
egzemplarzy kwotę ok. 2000 koron  
w ciągu roku. Taką kwotę ze swo-
jej kieszeni wykłada prawie 2800 

osób. Proszę wziąć jednak pod 
uwagę, że bez dotacji, która wyno-
si ok. 7 mln koron rocznie, prze-
ciętna cena sprzedaży jednego 
egzemplarza byłaby wtedy prawie 
dwa razy większa i ciekawiłoby 
mnie, jak przełożyłoby się to na 
liczbę wykupionych abonamen-
tów?

Dostępu do własnej prasy w ję-
zyku ojczystym nie powinniśmy 
traktować jako oczywistości. Po-
wyższe suche liczby potwierdza-
ją tylko fakty, o których wszyscy 
wiemy. Pytanie jednak brzmi, w 
jaki sposób jako społeczeństwo 
możemy zmienić ten nieprzychyl-
ny trend?

Tomasz Onderek, 
pełnomocnik Kongresu 

Polaków w Republice Czeskiej 
dla Czeskiego Cieszyna  

w nowej kadencji
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Weronika Nowakowska, 
polska biathlonistka w oczekiwaniu na igrzyska w Pjongczangu

W I E Ś C I  P O L O N I J N E K U LT U R A

Lekkie kino letnie. 
Czarne chmury  
Poniedziałek 4 lipca, godz. 17.20 

PIĄTEK 1 LIPCA 

6.00 Polonia 24 6.30 Zakochaj się w 
Polsce. Kraśnik 7.00 Wojciech Cejrow-
ski - boso przez świat. Wenezuelscy 
kowboje 7.30 Pytanie na śniadanie 
10.35 Panorama kraj 10.45 Pytanie 
na śniadanie 11.10 Poland in Undisco-
vered. Moszna 11.30 Na sygnale (s.) 
12.00 Wiadomości 12.15 Za marzenia 
(s.) 14.00 Szansa na sukces. Opole 
2022. Shakin’ Dudi 15.00 Wiadomo-
ści 15.20 Bajki naszych rodziców. Bo-
lek i Lolek na wakacjach 15.40 Bajki 
naszych rodziców. Wyprawa profeso-
ra Gąbki 16.00 Zakochaj się w Polsce. 
Chełmża 16.30 Na sygnale (s.) 17.00 
Teleexpress 17.20 Lekkie kino letnie. 
Czarne chmury 18.20 W rytmie disco. 
Izabela Trojanowska 18.30 Informa-
cje kulturalne 18.50 Polonia Express 
19.10 Olá Polônia 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.15 Ratownicy (s.) 
21.10 Kabaret Letnią Porą 22.05 Po-
lonia 24 22.35 Dziewczyny ze Lwowa 
2 (s.). 

SOBOTA 2 LIPCA 

6.00 Polonia 24 6.30 Co dalej? 6.55 
Prasa donosi. Motoryzacja w II RP 
7.05 Giganci historii. Major Henryk 
Dobrzański „Hubal” 7.55 Pytanie na 
śniadanie 11.30 Gwiazdozbiór TVP 
Rozrywka 12.05 Księga Ksiąg. W dro-
dze do Damaszku 12.30 Szaleństwo 
Majki Skowron 13.05 Ratownicy (s.) 
13.55 Międzynarodowy Festiwal Ze-
społów Cygańskich Romane Dyvesa 
- Gorzów Wielkopolski 2022 16.00 
Przystanek slow food 3. Nadbużański 
Zaścianek Elżbiety i Zbigniewa Afta-
ruków 16.30 Kulinarne wędrówki z 
Jolą Kleser 17.00 Teleexpress 17.20 
Za marzenia 18.10 Szansa na sukces. 
Opole 2022 19.10 Kabaretowe Naj. Od-
chudzanie 19.30 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.20 1920. Wojna i miłość (s.) 
21.15 Na kłopoty... Bednarski 23.30 
Polacy to wiedza (teleturniej).  

NIEDZIELA 3 LIPCA 

6.00 Hity wszech czasów 6.55 Ka-
riera Nikodema Dyzmy (s.) trafi a 
zaproszenie na ważny raut. 7.55 
Pytanie na śniadanie 11.55 Między 
ziemią a niebem 12.00 Anioł Pański 
12.15 Między ziemią a niebem 12.50 
Słowo na niedzielę 13.00 Transmisja 
mszy świętej 14.15 Kariera Nikode-
ma Dyzmy (s.) 15.20 Fajna Polska 
16.10 Kabaretowe Naj. Jak nie roz-
mawiać o pieniądzach? 16.30 Pola-
cy to wiedzą! (2) 17.00 Teleexpress 
17.20 Za marzenia (s.) 18.15 Kabaret. 
Super Show Dwójki (pr. roz.) 19.10 
Lajk! 19.30 Wiadomości, sport 20.10 
Osiecka (s.) 21.00 Lato, muzyka, za-
bawa. Wakacyjna trasa Dwójki - 2022 
23.05 Program rozrywkowy 23.25 
Słownik polsko@polski. 

PONIEDZIAŁEK 4 LIPCA 

6.00 Polacy to wiedzą! 6.30 EkoKo-
ściół 6.50 Rok 1982. Kalendarium 
7.00 Smaki świata - pośród mórz 
7.30 Pytanie na śniadanie 10.35 Pa-
norama kraj 10.40 Pytanie na śnia-
danie 11.10 Polonia Express 11.30 
Barwy szczęścia (s.) 12.00 Wiado-
mości 12.15 1920. Wojna i miłość. 

Powrót (s.) 13.05 Osiecka (s.) 14.10 
Życie lasu. Bogactwo runa i podszytu 
15.00 Wiadomości 15.20 Figu Migu 
na planecie Czochras 15.35 Wieczór z 
Wiadomirkiem. Bracia Grimm 15.45 
Ale talent. Makaronowa girlanda 
16.00 Leśniczówka (s.) 16.30 Barwy 
szczęścia (s.) 17.00 Teleexpress 17.20 
Lekkie kino letnie. Czarne chmury 
18.20 Prasa donosi. Motoryzacja w 
II RP 18.30 Informacje kulturalne 
18.55 Kamperem po południu 19.20 
Polacy światu 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Czas honoru 4. 
Złoty konwój (s.) 22.05 Polonia 24 
22.35 Fajna Polska. Darłowo 23.30 
Leśniczówka (s.). 

WTOREK 5 LIPCA 

6.00 Polonia 24 6.30 Pożyteczni.pl 
7.00 Okrasa łamie przepisy. Nowy 
polski kociołek 7.30 Pytanie na śnia-
danie 10.35 Panorama kraj 10.40 Py-
tanie na śniadanie 11.10 Kamperem 
po południu 11.30 Barwy szczęścia 
(s.) 12.00 Wiadomości 12.15 Czas 
honoru 4 (s.) 14.05 Giganci historii. 
Historia polskiej Marynarki Wojennej 
w latach 1918-1945 15.00 Wiadomości 
15.15 Zagadki zwierzogromadki. Gi-
bony 15.35 Przyjaciele Misia i Margol-
ci 16.00 Leśniczówka (s.) 16.30 Bar-
wy szczęścia (s.) 17.00 Teleexpress 
17.20 Lekkie kino letnie. Zaklęty 
dwór (s.) 18.30 Informacje kultural-
ne 18.50 Nad Niemnem (mag.) 19.10 
Studio Lwów 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 20.20 Ojciec Mateusz 
9 (s.) 22.05 Polonia 24 22.35 Program 
rozrywkowy 23.30 Leśniczówka (s.) 
0.00 Midnight News. 

ŚRODA 6 LIPCA 

6.00 Polonia 24 6.30 Reportaż 7.00 
Qulszoł - kulinarne potyczki 7.30 
Pytanie na śniadanie 10.35 Pano-
rama kraj 10.40 Pytanie na śniada-
nie 11.10 Studio Lwów 11.30 Barwy 
szczęścia (s.) 12.00 Wiadomości 
12.15 Ojciec Mateusz 9 (s.) 14.00 Tak 
blisko... tak daleko 15.00 Wiadomo-
ści 15.20 Animowanki. Rodzina Tre-
fl ików 15.40 Nela Mała Reporterka. 
Spotkania z morskimi żółwiami 
16.00 Leśniczówka (s.) 16.30 Bar-
wy szczęścia (s.) 17.00 Teleexpress 
17.20 Lekkie kino letnie. Zaklęty 
dwór 18.50 Kierunek Zachód (172) 
19.10 Magazyn z Wysp 19.30 Wiado-
mości, sport, pogoda 20.20 Miłość 
nad rozlewiskiem (s.) 22.05 Polo-
nia 24 22.35 Program rozrywkowy 
23.30 Leśniczówka (s.). 

CZWARTEK 7 LIPCA 

6.00 Polonia 24 6.30 Słownik pol-
sko@polski 7.00 Zrób to ze smakiem 
7.30 Pytanie na śniadanie 10.30 
Panorama kraj 10.40 Pytanie na 
śniadanie 11.10 Nad Niemnem 11.30 
Barwy szczęścia (s.) 12.00 Wiadomo-
ści 12.15 Miłość nad rozlewiskiem (s.) 
14.00 Plac Pamięci Narodowej 15.00 
Wiadomości 15.20 Bajki naszych ro-
dziców. Reksio 15.35 Bajki naszych 
rodziców. Pomysłowy Dobromir 
16.00 Leśniczówka (s.) 16.30 Barwy 
szczęścia (s.) 17.00 Teleexpress 17.20 
Lekkie kino letnie. Zaklęty dwór 
18.20 Prasa donosi. Piłka nożna w 
II RP 18.30 Informacje kulturalne 
18.50 Wilnoteka 19.10 W obiektywie 
Polonii. Wschód 19.30 Wiadomości, 
sport, pogoda 21.05 Ekstradycja 3 
(s.) 22.05 Polonia 24 22.35 Kabaret. 
Super Show Dwójki 2 (13) 23.30 Le-
śniczówka (s.). 

Polska ulica

Nowe prawo amerykań-
skiego stanu Illinois 
sprawi, że część Mil-
waukee Avenue stanie 

się Milwaukee Avenue Polish He-
ritage Corridor. Nowa nazwa jednej 
z najbardziej znanych dróg ma na 
celu uhonorowanie polskiego dzie-
dzictwa. 

Milwaukee Avenue, na całym 
odcinku od Sangamon Street do 
Greenwood Road w Niles, będzie 
teraz znana jako  Milwaukee Ave-
nue Polish Heritage Corridor (Ko-
rytarz Dziedzictwa Polskiego) i ma 
podkreślać rolę Milwaukee Avenue 
w polskiej kulturze od ponad 100 
lat.

Bogdan Pukszta, dyrektor wy-
konawczy Polsko-Amerykańskiej 
Izby Handlowej, powiedział, że ma 
nadzieję, iż korytarz pomoże rów-
nież w ożywieniu biznesów wzdłuż 
Milwaukee Avenue, a szczególnie 
placówek polonijnych.

– Milwaukee Avenue jest już zna-
na wśród Polaków, zarówno w Pol-
sce, jak i tutaj – powiedział Puksz-
ta. – Ale łatwiej będzie promować 

Milwaukee Avenue, Chicago i pol-
skie dziedzictwo w Chicago wśród 
nie-Polaków – podkreślił, dodając, 
że korytarz Dziedzictwa Polskiego 
ułatwi dzielenie się polskim dzie-
dzictwem i przyciągnie turystów z 
okolic Chicago i spoza niego.

– Nie tylko amerykańskich tu-
rystów spoza stanu, ale także tu-
rystów z Polski, którzy, jak się spo-
dziewamy, liczniej przybędą do 
Chicago po pandemii – powiedział 

Pukszta. – Milwaukee Avenue z 
pewnością będzie dla nich atrak-
cją, którą będą mogli odwiedzić. 

Ustawa stanowa, na mocy której 
utworzono Korytarz Dziedzictwa 
Polskiego Milwaukee Avenue, zo-
stała podpisana przez gubernatora 
J.B. Pritzkera w ubiegłym tygo-
dniu, a wyznaczona zostanie ofi -
cjalnie w styczniu 2023 roku.

„Tygodnik Program”/STANY 
ZJEDNOCZONE

● Milwaukee Avenue, na całym odcinku 
od Sangamon Street do Greenwood Road 
w Niles, będzie teraz znana jako Korytarz 
Dziedzictwa Polskiego. Fot. ARC

Dzieci piszczały 
z zachwytu
Było pogodnie, rodzinnie, zabawnie i pysznie! Tak po krótce można scharakteryzować 
tegoroczną imprezę Stowarzyszenia „Bonita” w Żylinie.

U
p a l n e 
czerw-
c o w e 
przed-
p o ł u -
d n i e , 
a koło 

Paľovej budy na terenie 
żylińskiego uniwersytetu 
spory ruch i towarzyszą-
cy mu zapach gotującego 
się gulaszu. Przy kociołku 
pan Wiesław Wtorek, któ-
ry nie chce zdradzić prze-
pisu na swój specjał, tylko 
tajemniczo się uśmiecha i 
co chwilę zaprasza do pró-
bowania.

Najwyraźniej w ten spo-
sób chce podrażnić nasze 
kubki smakowe. Z kolei w 
altanie, skrywającej pięk-
nie nakryte stoły, widzimy inne 
frykasy: kanapki, ryby, mięso, 
minipizze, owoce, ciasta i napoje! 
Widać w tym wszystkim ogromną 
pracę organizatorów. – Wstałam 
dziś o 5 rano, żeby ze wszystkim 
zdążyć na przyjście gości – zdra-
dza prezes Stowarzyszenia „Bo-
nita” Silvia Subiak-Wtorekowa, 
której pomaga cała rodzina i przy-
jaciółka Natalia. Każdy zna swoje 
zadania: mąż jest odpowiedzial-
ny za napoje i obsługę muzycz-
ną, mama pilnuje najmłodszego 
dziecka, a wcześniej kroiła mięso 
na gulasz, siostra z koleżanką pro-
wadzą gry i zabawy dla dzieci, a 

Natalia czuwa nad wszystkim i jest 
prawą ręką pani prezes.

Członkowie „Bonity”, a także 
zaproszeni goście z Liptowa (w su-
mie 35 osób!) doceniają starania i 
chwalą rodzinną atmosferę, a ich 
dzieci aż piszczą z zachwytu na wi-
dok nadmuchiwanego zamku czy 
podczas zabaw z piłeczkami, prze-
ciągania liny, skoków w workach i 
innych wyścigów. Są tu też quizy 
wiedzy o języku polskim z nagro-
dami. Dla dorosłych przygotowano 
konkursy sprawdzające wiadomo-
ści o Polsce. Ba, przygotowano na-
wet specjalny test dla kobiet! 

W pierwszym konkursie zwycię-

żyła rodzina z Liptowa, która na 
żylińskie spotkanie przyjechała po 
raz pierwszy. Nagrodę w jej imieniu 
odebrał z dumą ojciec rodziny Emil 
Męczyński. To z pewnością spora 
zachęta, by dołączyć do żylińskiej 
grupy podczas kolejnych przed-
sięwzięć. Drugi konkurs wyłonił 
mądre kobiety: Annę Mihalikową i 
Agnieszkę Trompetę. Podarunkami 
i nagrodami zostały obdarowane też 
dzieci. O wszystkim i o wszystkich 
pomyślano! Rodzinna atmosfera, 
rodzinna pogoda ducha i na koniec 
wspólne zdjęcie do rodzinnego al-
bumu. Oby więcej takich imprez!

 Polonia.sk/SŁOWACJA

● Zabawa była przednia. Fot. STANO STEHLIK

I N F O R M A T O R 
CO W KINACH

TRZYNIEC – Kosmos: Summer 
Massacre (1, godz. 17.30); Preziden-
ka (1, godz. 20.00); Po čem muži 
touží 2 (1, godz. 21.30); Minionki: 
Wejście Gru (2, godz. 15.00; 4, godz. 
17.30); Jurassic World: Dominion (2, 
godz. 17.00); Top Gun. Maverick (2, 
5, godz. 20.00); Człowiek Rakieta 
(3, godz. 15.00); Tři Tygři ve fi lmu: 
Jackpot (3, godz. 17.00); Elvis (3, 
godz. 20.00); Pánský klub (4, godz. 
19.30); Muži na pokraji nervového 
zhroucení (5, godz. 9.00); Andílci 
za školou (5, godz. 17.30); Encanto 
(6, godz. 10.00); Tralala (6, godz. 
17.30); Thor (6, godz. 20.00; 7, godz. 
17.30); Myši patří do nebe (7, godz. 
15.00); Ghost Dog: Droga Samura-
ja (7, godz. 20.00); CZ. CIESZYN – 
Central: Człowiek Rakieta (1, godz. 
16.30); Mimořádná událost (1, godz. 
21.30); Minionki: Wejście Gru (2, 3, 
godz. 15.30); Prezidentka (2, 3, godz. 
17.30); Top Gun: Maverick (2, godz. 
20.00); Jurassic World: Dominion 
(3, godz. 20.00); KARWINA – Cen-
trum: Minionki: Wejście Gru (1-3; 
5, 6, godz. 17.30; 4, godz. 16.30); Top 
Gun. Maverick (1, godz. 20.00); Pre-
zidentka (2, 3, godz. 20.00); Elvis (4, 
godz. 19.00); Jurassic World: Domi-
nion (5, godz. 20.00); Thor (6, godz. 
20.00); HAWIERZÓW – Kino Let-
nie: Minionki: Wejście Gru (1, godz. 
21.30); Summer Massacre (2, godz. 
21.30); Andílci za školou (5, godz. 

21.30); Thor (6, godz. 21.30); Řekni 
to psem (7, godz. 21.30); CIESZYN 
– Piast: Minionki: Wejście Gru (1, 
godz. 13.00, 15.00; 2-7, godz. 14.00, 
16.00, 18.00); Fucking Bornholm (2-
7, godz. 20.00).

CO NA ANTENIE

POLSKIE WIADOMOŚCI: ČT1 SM, 
niedziela, wiadomości regionalne 
od godz. 6.00; powtórka na antenie 
ČT2, niedziela od godz. 19.30.
POLSKIE AUDYCJE: po-pt: godz. 
19.05 Ostrawa 107,3 MHz i Trzyniec 
105,3 MHz.
RADIO KATOWICE: „U Polaków 
za Olzą” – niedz. godz. 13.05 na 103 
FM. Archiwum audycji: radio.kato-
wice.pl/Zaolzie.

CO W TERENIE

PTTS „BŚ” – Ze względu na to, że w 
pierwotnie ustalonym terminie 9. 7. 
świętować będziemy stulecie schro-
niska na Stożku, do Bruntalu – ślada-
mi wulkanów proponujemy pojechać 
tydzień wcześniej, czyli 2. 7. Start i 
meta tras o długości 7 km i 17 km na 
rynku w Bruntalu. Prowadzi Marian 
Sodzawiczny, tel. 736 149 297. Odjazd 
pociągu z Cz. Cieszyna o godz. 6.46 (z 
Hawierzowa o godz. 7.09), z Karwiny 
o godz. 6.59 z przesiadką w Ostrawie-
-Svinowie o godz. 8.00.
 6. 7. spacer po Karwinie i do „kar-
wińskiego morza” rozpoczniemy 

na dworcu kolejowym w Karwinie 
o godz. 9.00. Długość około 5 km. 
Prowadzi Nelka Macura, tel. 777 
858 441.
WĘDRYNIA – Klub Seniora MK 
PZKO zaprasza członków na spo-
tkanie, które odbędzie się we wto-
rek 5. 7. o godz. 15.00 w „Czytelni”.

W dniach od 4 do 15 lipca sekreta-
riat ZG PZKO będzie nieczynny.

OFERTA PRACY

Szukasz swojej szansy? Oddział Lite-
ratury Polskiej Biblioteki Regionalnej 
w Karwinie poszukuje w trybie na-
tychmiastowym koleżanki/kolegi bi-
bliotekarza na czas określony na cały 
etat. Warunek: matura i znajomość 
języka polskiego. Kandydatów prosi-
my o kontakt z działem personalnym 
pod nr. tel. 558 849 514, e-mail: 
tereza.przybylova@rkka.cz.  GŁ-384

OFERTY

MALOWANIE DACHÓW i PŁOTÓW 
wszelkiego gatunku, 3 x lakier. 
Tel. 732 383 700. Balicki. GŁ-166

PRZECIEKA CI DACH, kapie Ci do 
domu – zadzwoń: +48 609 852 057. 
Uszczelniamy wszystkie rodzaje da-
chów. GŁ-021

Ciąg dalszy na str. 14

 GŁ-087

Siedziba fi rmy
Hażlach, ul. Cieszyńska 20b
tel. +48 33 856 73 77

Informacje: Wędrynia nr 1044, 
tel. +420 736 702 526

Filia
Cisownica, ul. Ustrońska 156 
(5 km od przejścia granicznego 
w Górnej Lesznej)

tel.+48 606 452 479
 GŁ-114

Znajdź nas 
na Facebooku

Znajdź nas 
na YouTubie

� �

Literacki most między 
Tarnopolem a Cieszynem 

Danuta Chlup

N
i e z w y k ł e 
s p o t k a n i e 
l i t e r a c k i e , 
stacjonarne, 
lecz modero-
wane on-line 
z ukraińskie-

go (dawniej polskiego) Tarnopola, 
odbyło się we wtorek wieczorem 
w klubie „Dziupla” w Czeskim 
Cieszynie. Jego bohaterem był pi-
sarz Kornel Filipowicz, natomiast 
głównym tematem jego związki z 
Cieszynem.

Tak, jak Tarnopol i Cieszyn łą-
czyły się w życiu Filipowicza (w 
pierwszym z tych miast się uro-
dził w 1913 roku, w drugim spędził 
część dzieciństwa i młodość), tak 
symbolicznie, on-line połączyły 
się te miasta podczas spotkania 
w „Dziupli”. To, że odbyło się ono 
w Czeskim Cieszynie, nie miało 
większego znaczenia, ponieważ na 
widowni zasiedli słuchacze z obu 
brzegów Olzy. 

Filipowicz żył w Cieszynie w 
latach 1923-1932. Chodził tam do 
szkoły podstawowej i gimnazjum. 
Należał do grupy młodych cieszyń-
skich literatów działających pod 
kierownictwem Juliana Przybosia. 
Jego debiut literacki, opowiada-

nie „Zapalniczka”, pojawiło się w 
kwartalniku „Zaranie Śląskie”, wy-
dawanym początkowo w Cieszynie, 
a później w Katowicach. Jeszcze 
przed II wojną światową Filipowicz 
studiował w Krakowie. Po wojnie, 
podczas której dostał się do niewo-
li, a później był więźniem obozów 
koncentracyjnych, zamieszkał nad 
Olzą. Zmarł w Krakowie w 1990 
roku. 

Głównym gościem spotkania, 
prowadzonego zdalnie przez wy-

dawcę Jurija Zawadskiego z Tar-
nopola i Michała Przywarę na 
miejscu, była autorka biografi i pi-
sarza, polska krytyczka literacka i 
dziennikarka Justyna Sobolewska. 
Jej książkę pt. „Miron, Ilia, Kornel”, 
jak i twórczość Filipowicza, można 
było zakupić przy stoliku Marioli 
Sznapki, założycielki popularnej 
cieszyńskiej kawiarni i księgarni 
„Kornel i Przyjaciele”. 

– Odkryłam Filipowicza, kiedy 
przebywałam w Stanach. A dla-

czego napisałam jego biografi ę? 
Po prostu dlatego, że był moim 
ulubionym pisarzem – przyznała 
Sobolewska. 

– Biograf ma tę trudność, że musi 
współpracować z rodziną lub spad-
kobiercami. Ja miałam to szczę-
ście, że to była bardzo dobra współ-
praca – i z Aleksandrem, i z drugim 
synem, Marcinem – przekonywała 
biografk a. Przedstawiła Filipowi-
cza jako autora, który w swej twór-
czości daleki był od czarno-białych 
wyborów, który nawet postać anty-
bohatera, kolaboranta wojennego, 
przedstawiał wielowarstwowo. Mó-
wiła o nim również jako o autorze, 
który poświęcał uwagę naturze, 
zwierzętom, widząc ten świat w 
sposób, który dziś może jest oczy-
wisty, lecz w jego czasach inaczej 
był postrzegany. Mówiła także o 
związku Filipowicza z polską no-
blistką Wisławą Szymborską, która 
po jego śmierci starała się o to, aby 
nie zapomniano o jego twórczości. 
To właśnie książkowe wydanie li-
stów, które pisali do siebie Kornel 
i Wisława, wzbudziło wśród czy-
telników większe zainteresowanie 
prozą Filipowicza. 

O swojej fascynacji pisarzem, 
którego imiennie nazwała swoją 
księgarnio-kawiarnię, opowiedzia-
ła Mariola Sznapka: – Kornela Fi-

lipowicza zaczęłam czytać jakieś 
15 lat temu i miałam taki zwyczaj 
kupować sobie czasem jakieś sta-
re wydania jego książek. Tak też 
zrobiłam w pewne piątkowe po-
południe. Trwał już wtedy remont 
miejsca, które miało być moją wy-
marzoną księgarnio-kawiarnią, a 
której początkowo nie miałam w 
planach poświęcać żadnej kon-
kretnej osobie. Ale książka, którą 
sobie zamówiłam, a był to zbiór 
„Mój przyjaciel i ryby”, przyszła z 
autografem z 15 maja 1966 roku. 
Poczułam, że to wydarzenie być 
może nie jest przypadkowe, że ten 
autograf może być początkiem 
czegoś więcej. Początkiem przy-
wrócenia w Cieszynie pamięci 
o Kornelu Filipowiczu i tak – po 
uprzednim kontakcie z rodziną pi-
sarza – powstało miejsce „Kornel i 
Przyjaciele”. 

Kolejnym zacnym gościem był 
syn pisarza Aleksander, który przy-
znał m.in., że dopiero przebywając 
w Anglii, odkrył twórczość swego 
ojca. Opowiadał o tym, jak Kornel 
Filipowicz kochał rzeki i organi-
zował spływy kajakowe, natomiast 
o górach mówił, że „zasłaniają mu 
widok”. Podkreślał jego miłość do 
ojczyzny, która sprawiała, że wy-
jeżdżając na dłużej z kraju, popadał 
w melancholię. 

Spotkanie zostało zorganizowane przez 
Konsulat Generalny RP w Ostrawie przy 
współpracy z Centrum Polskim Kongresu 
Polaków i Polskim Związkiem Kultural-
no-Oświatowym. Obecna była konsul 
zawieszonego w działalności Konsulatu 
Generalnego RP w Łucku na Ukrainie – 
Teresa Chruszcz, która aktualnie pracuje 
w KG w Ostrawie. Łucki konsulat wsparł 
ukraińskie wydania twórczości Filipowi-
cza oraz jego biografi i.

● Syn Kornela Filipowi-
cza Aleksander przyta-
cza ciekawostki z życia 
swego ojca. W tyle 
Justyna Sobolewska 
i Michał Przywara. 
Fot. DANUTA CHLUP
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WYSTAWY

CZ. CIESZYN, KONGRES POLA-
KÓW, ul. Grabińska 458/33: do 
1. 7. wystawy pt. „Józef Gacek, żoł-
nierz Legionów Polskich” i „Śmiych 
Macieja. Życie i działalność Ludwi-
ka Cienciały”. Czynne od wtorku 
do piątku w godz. 8.00-15.00. 
CZ. CIESZYN, ZARZĄD GŁÓWNY 
PZKO, Strzelnicza 28, galeria w 
holu na parterze: do 21. 7. wystawa 
pt. „1. Drużyna Harcerska im. Tade-
usza Rejtana w Orłowej”. Czynna w 
godzinach otwarcia budynku. 
MUZEUM ZIEMI CIESZYŃSKIEJ, 
ul. Główna 115/15, Cz. Cieszyn: 
do 28. 8. wystawa pt. „Rzeki nie 
płyną, jak chcą”. Czynna: wt, czw, 
so i nie: w godz. 10.00-15.00; śr: 
12.00-16.00.
MUZEUM HUTY TRZYNIEC-
KIEJ i MIASTA TRZYŃCA, Sala 
wystaw, Frýdecká 387: do 30. 10. 
wystawa pt. „Sportowe momenty w 
regionie Trzyńca I i II”. Czynna: wt-

P R O G R A M  T V

NEKROLOGI

Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania,
jakbyś nie chciała, swym odejściem smucić...
jakbyś wierzyła w godzinę rozstania,
że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić...

 Ks. J. Twardowski

Z wielkim bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

śp. GABKI PAZDERY
naszej serdecznej Koleżanki,  

wspaniałej Nauczycielki i Wychowawczyni.
Pozostanie na zawsze w pamięci przyjaciół, wdzięcz-
nych uczniów, rodziców i nauczycieli.
Pogrążeni w głębokim smutku dyrekcja, nauczyciele, 
pracownicy szkoły i przedszkola w Bukowcu, rodzice, 
uczniowie i dzieci.

 GŁ-392

Nie zmarł ten,
kto w sercach żyje...

W głębokim żalu zawiadamiamy, że dnia 27 czerwca 
2022 zmarła w wieku 92 lat nasza Droga Babcia, Cio-
cia, Kuzynka i Teściowa

śp. DANIELA WENDZELOWA
z domu Molenda, pochodząca ze Stonawy

Pogrzeb drogiej Zmarłej odbędzie się w sobotę 2 lip-
ca 2022 o godz. 10.30 z kościoła rzymskokatolickiego 
w Stonawie.

Zasmucona rodzina.
 GŁ-393

Ból i samotność, po stracie
tak Wielkiej Osoby dla rodziny i Gorolie,
niech złagodzi prawda, że nie umiera ten,
kto pozostaje w sercach bliskich.

Z głębokim żalem w sercu przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci 

śp. GABRIELI PAZDERY 
hetmanki gorolski,

naszej aktywnej bukowianki
Przez wiele lat z dużym oddaniem poświęcała się folklorowi, którym 
wzbogacała życie kulturalne nie tylko w Bukowcu, ale na całym Zaol-
ziu. Rzetelna i sumienna w przekazywaniu dorobku kulturalnego na-
szych przodków, potrafiła łączyć pracę zawodową pedagoga z pasją, ni-
gdy nie tracąc z oczu tego, co najważniejsze – życzliwości i wrażliwości 
na innego człowieka.
Łączymy się w bólu z dziećmi i rodzicami oraz wszystkimi bliskimi 
Zmarłej i składamy wyrazy głębokiego współczucia.

PZKO i Macierz Szkolna z Bukowca.
 GŁ-390

Wyrazy głębokiego współczucia Koleżance, długoletniej, emerytowa-
nej kierowniczce polskiego przedszkola w Karwinie mgr Elżbiecie Ga-
łuszce i najbliższej rodzinie z powodu zgonu Matki 

śp. MARII TOMALOWEJ
składają dyrekcja, grono pedagogiczne, pracownicy polskiej szkoły 
i przedszkola w Karwinie.
 GŁ-389

Szczere wyrazy współczucia naszej koleżance Elce Gałuszka i całej ro-
dzinie z powodu śmierci Mamy

śp. MARII TOMALOWEJ
składają zarząd Miejscowego Koła PZKO w Stonawie, Klub Kobiet oraz 
członkowie Chóru Mieszanego „Stonawa”.
 RK-048

Dnia 27 czerwca 2022 minęła 30. rocznica zgonu nasze-
go Kochanego 

śp. FRANCISZKA GRZYWY 
z Darkowa

O chwilę wspomnień proszą córki z rodzinami.
 RK-046

To niesamowite, ale jest faktem. 
Od Waszego sakramentalnego 
„tak” minęło 55 lat. 
Z  okazji tej rocznicy wspólnego 
pożycia małżeńskiego, wiele 
dalszych lat życia rodzinnego w 
zdrowiu i szczęśliwości życzą syn 
Krzysztof z żoną Blanką i  córka 
Aleksandra z mężem Darkiem 
oraz wnuki Marek, Madzia, 
Karolinka i Dominik.
 GŁ-383

Dnia 4 lipca obchodzi piękny ju-
bileusz życiowy, 75. urodziny, na-
sza Kochana 

JADWIGA LOTTER
z Suchej Górnej

Zdrowia, szczęścia, pomyślności 
i błogosławieństwa Bożego życzą 
mąż i córki z mężami, wnuki Mi-
chał z żoną, Weronika z mężem, 
Krystyna, Julian i Ewa oraz pra-
wnuki Marketka, Maciuś i Janek.
 GŁ-391 Dziś mija 50 lat od urodzin naszego Kochanego i Nieod-

żałowanego Syna

TOMASZA KUBANKA
z Orłowej

W tym roku minęła piąta bolesna rocznica, kiedy od-
szedł od nas na zawsze. O chwilę wspomnień proszą 
rodzice Helena i Jan, synowie Tomasz i Jakub, siostra 
Karin, siostrzeńcy Kajetan i Tobiasz.
 GŁ-342

Dnia 2 lipca 2022 minie 3. rocznica śmierci naszego 
Drogiego

śp. inż. ROMANA MRÓZKA
z Czeskiego Cieszyna-Mostów

O chwilę wspomnień prosi żona z rodziną.
 GŁ-376

Lecz oni ciągle przecież żywi,
nadal wytrwale są wśród nas,
Ich dusze przy nas pozostały,
tylko ich ciała zabrał czas… 

Dnia 1 lipca 2022 obchodziłaby swoje 95. urodziny

śp. ELŻBIETA ROŻENKOWA
z Bukowca

która odeszła na zawsze dnia 25 maja 2022.
O chwilę wspomnień, również Jej Małżonka 

śp. PAWŁA ROŻENKA 
oraz Córeczkę

śp. WANDECZKĘ
proszą córki Maria i Elżbieta oraz syn Jan z rodzinami.
 GŁ-386

Dziś, 1 lipca 2022, obchodziłby swoje 100. urodziny 
nasz Kochany

śp. WŁADYSŁAW RYGIEL
z Marklowic Dolnych

Z miłością i szacunkiem wspomina syn Jan z najbliższą 
rodziną.
 RK-045
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WSPOMNIENIAŻYCZENIA
PIĄTEK 1 LIPCA 

TVC 1 
5.59 Studio 6 9.00 Wezwijcie położ-
ne (s.) 10.00 Uśmiechy Jana Hře-
bejka 10.40 Aktorka 11.00 Nasze 
hobby 11.30 Klejnoty naszej kra-
iny 12.00 Południowe wiadomości 
12.30 Rodzina Horaków (s.) 13.25 
Reporterzy TVC 14.05 Chłopaki w 
akcji 14.40 Losy gwiazd 15.35 Ło-
patologicznie 16.30 Wezwijcie po-
łożne (s.) 17.30 AZ kwiz 18.00 Wia-
domości regionalne 18.25 Gdzie jest 
mój dom? 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.20 Pod jed-
nym dachem (s.) 22.00 Wszystko-
-party 22.55 Kotva u přívozu (film) 
0.30 AZ kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Wędrówki 
po północnych Indiach 9.25 Cuda 
starożytności 10.05 Rozwiane na-
dzieje 11.00 Magazyn religijny 11.30 
Magazyn chrześcijański 12.00 Ta-
jemnice kolei żelaznych 12.25 Kró-
lestwo natury 12.50 Budowniczy 
w naturze 13.55 Nie poddawaj się 
plus 14.20 Nie poddawaj się 14.50 
Wydrza wyspa 15.45 Duże maszy-
ny 16.30 Noc długich noży 17.25 
Zapomniana Františka Plaménková 
18.20 Czar Afryki 18.45 Heydrich – 
ostateczne rozwiązanie 19.10 Histo-
rie nawrócenia 19.50 Wiadomości 
w czeskim j. migowym 20.00 Znak 
czterech (film) 21.50 Frank Riva (s.) 
23.30 Tajemniczy las (s.). 
NOVA 
5.55 Czeska Europa 8.35 Szefowa 
(s.) 9.50 Zamieńmy się żonami 
11.05 Pościg 12.00 Południowe 
wiadomości 12.30 Lekarze z Po-
czątków (s.) 13.50 Mentalista (s.) 
15.40 Zamieńmy się żonami 16.57 
Popołudniowe wiadomości 17.45 
Pościg 18.50 Gospoda (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 
Historia ojca chrzestnego (film) 
22.20 Niezniszczalni II (film) 0.15 
Mentalista (s.). 
PRIMA 
6.10 M.A.S.H. (s.) 7.00 Nowy dzień 
8.10 M.A.S.H. (s.) 8.45 Zoo (s.) 
10.00 Incognito 11.05 Strażnik Tek-
sasu (s.) 12.25 Zapach zbrodni (s.) 
13.30 Policja kryminalna Montpel-
lier (s.) 14.35 Agenci NCIS (s.) 15.40 
Tak jest, szefie! 16.50 Singl Švindl 
17.50 Nakryto do stołu! 18.55 Wia-
domości, pogoda 19.55 Showtime 
20.15 Kochamy Czechy 22.00 Wy-
dział zabójstw (s.) 23.25 Tak jest, 
szefie! 0.30 Singl Švindl. 

SOBOTA 2 LIPCA 

TVC 1 
6.00 Co umiały nasze babcie 6.25 
Łopatologicznie 7.20 Na wschód 
od Słońca, na zachód od Księżyca 
(bajka) 7.45 Balonowa bajka (baj-
ka) 8.25 Pieczenie na niedzielę 8.55 
Ojciec Brown (s.) 9.40 Slovacko się 
nie sądzi (s.) 11.05 Wszystko-party 
12.00 Z metropolii, Tydzień w re-
gionach 12.25 Nasze hobby 13.00 
Wiadomości 13.05 O Rozarce i za-
klętym królu (bajka) 13.50 Królowa 
rusałek (bajka) 14.40 Gdzie miesz-
ka szczęście (bajka) 15.30 Kapryśne 
lato (film) 16.45 Hercule Poirot (s.) 
18.30 Chłopaki w akcji 18.55 Pro-
gnoza pogody, wiadomości, sport 
20.15 Świętojański wianuszek (baj-
ka) 21.55 Czego pragną kobiety 
(film) 23.55 Frank Riva (s.). 
TVC 2 
6.00 Słynne bitwy II wojny świa-
towej 6.50 Najciekawsze miasta na 
świecie 7.40 Historia hieroglifów 

ze Sakkary 8.35 Na rowerze 8.50 
Młoda panda z Francji 9.45 Święty 
Wojciech 10.00 Uroczysta inaugu-
racja nowego praskiego arcybisku-
pa 12.20 Diabli mnie biorą (film) 
14.00 Miasta bez barier 14.10 Ryba-
cy z  piaszczystych zasypów 14.25 
Lotnicze katastrofy 15.15 Kamera 
w podróży 16.10 Nędznicy (film) 
17.40 Cudowna planeta 18.30 Usa-
na 19.25 Czar Afryki 19.50 Wiado-
mości w czeskim j. migowym 20.00 
Cartouche (film) 22.00 Kill Bill vol. 
1 (film) 23.45 Bodyguard (s.). NOVA 
6.10 Looney Tunes (s. anim.) 7.00 
Szczeniak Scooby-Doo (s. anim.) 
8.20 Lego Masters 9.55 Patrol (film) 
12.30 Zamieńmy się żonami (reality 
show) 13.55 Mały pitawal z dużego 
miasta (s.) 16.15 Pogromcy duchów 
(film) 18.50 Gospoda (s.) 19.30 Wia-
domości, sport, pogoda 20.20 2 na 
1 22.20 John Wick III (film) 0.40 
Patrol (film). 
PRIMA 
6.25 M.A.S.H. (s.) 8.05 Cyklosalon.
tv 8.35 Zamieńmy się samochoda-
mi 9.10 Autosalon.tv 10.25 Kocha-
my Czechy 12.05 Skarby ze strychu 
13.20 Morderstwa według Agathy 
Christie (s.) 15.25 Chrzest (film) 
17.05 Nie oglądaj się, za nami podą-
ża koń (film) 18.55 Wiadomości, po-
goda 19.55 Showtime 20.15 Mrocz-
ny Kraj (s.) 21.35 V.I.P. morderstwa 
(s.) 22.55 Końcowe odliczanie (film) 
1.15 Kronika (film). 

NIEDZIELA 3 LIPCA 

TVC 1 
6.00 Ciekawostki z regionów 6.25 
Fatalne zauroczenie (film) 6.50 
Kapryśne lato 8.05 O duchu w bu-
telce (bajka) 8.20 Uśmiechy Jany 
Švandowej 9.00 Wszystko, co lubię 
9.45 Kalendarium 10.00 Kamera 
na szlaku 10.30 Obiektyw 11.00 
Wielkie siodło (s.) 12.00 Pytania V. 
Moravca 13.00 Wiadomości 13.05 
O szewcu Andrzeju i hrabinie Julii 
(bajka) 13.55 O grzybowym Kubie 
i królewiczu Jakubie (bajka) 14.50 
Złoty flet (bajka) 15.35 Absolutnie 
beznadziejna sprawa (film) 16.30 
Dynastia Novaków (s.) 17.20 Kotva 
u přívozu (film) 18.55 Prognoza po-
gody, wiadomości, sport 20.20 Wła-
ściciele (film) 21.55 Kwadrat znika-
nia (film) 23.00 Sprawy detektywa 
Murdocha (s.). 
TVC 2 
6.05 Skandale pierwszej republiki 
6.30 Miasta bez barier 6.40 Mrocz-
na strona złota 7.35 Czechosłowacki 
tygodnik filmowy 7.50 Poszukiwa-
nia utraconego czasu 8.10 Krąg zła 
Hitlera 9.05 Znak czterech (film) 
10.50 Najbardziej luksusowe po-
ciągi na świecie 11.35 Chleb, miłość 
i fantazja (film) 13.05 Przez kraj 
Czyngis-chana po rzece Orchon 
13.45 Królestwo natury 14.10 Cuda 
starożytności 14.55 Niesamowita 
Azja 15.40 Cartouche (film) 17.35 
Budowniczy w naturze 18.30 Naj-
ciekawsze miasta na świecie 19.20 
Ciekawostki z regionów 19.50 Wia-
domości w czeskim j. migowym 
(film) 20.00 Sędzia z Teksasu (film) 
22.05 Niewinność (film) 23.45 Pro-
jektantka (film). 
NOVA 
6.05 Looney Tunes (s. anim.) 7.20 
Szczeniak Scooby-Doo (s. anim.) 
8.35 Stokrotka (bajka) 9.50 Z piekła 
szczęście (s.) 10.55 Polubić czy po-
ślubić (film) 13.10 Karetka (s.) 15.35 
2 na 1 17.25 Taka zwykła rodzina 
(film) 19.30 Wiadomości, sport, po-
goda 20.20 Ocean’s 8 (film) 22.35 W 

obronie własnej (film) 0.30 Historia 
ojca chrzestnego (film). 
PRIMA 
6.15 Bolek i Lolek (s. anim.) 6.35 
M.A.S.H. (s.) 9.15 Prima świat 9.50 
Prima Czechy 10.15 Poradnik złotej 
rączki 11.00 Partia Terezy Toman-
kovej 11.55 Poradnik domowy 12.50 
Poradnik Pepy Libickiego 13.5 Po-
radnik Ládi Hruški 14.05 Mroczny 
Kraj (s.) 15.30 V.I.P. morderstwa 
(s.) 16.55 Casting na miłość (bajka) 
18.55 Wiadomości, pogoda 19.55 
Showtime 20.15 Celebrity s.r.o. 
(film) 22.30 Sicario (film) 1.10 Kro-
pla Słońca (film). 

PONIEDZIAŁEK 4 LIPCA 

TVC 1 
6.59 Studio 6 9.00 Wezwijcie po-
łożne 10.05 Gliniarze i niemowlak 
(s.) 11.10 Dynastia Novaków (s.) 
12.00 Południowe wiadomości 
12.30 Podróż po Czechach 13.00 
Jak się żyje weterynarzom 13.15 
Kwadrat znikania (film) 14.20 
Czego pragną kobiety (film) 16.25 
Wezwijcie położne (s.) 17.30 AZ 
kwiz 18.00 Wiadomości regional-
ne 18.25 Gdzie jest mój dom? 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.15 Sprawy 1. wydziału (s.) 
21.15 Winnetou (film) 22.55 Życie i 
czasy sędziego A.K. (s.) 23.55 De-
tektyw Endeavour Morse (s.) 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Kamera w 
podróży 9.25 Młoda panda z Francji 
10.20 Stulecie kotowatych 11.10 Od-
krywanie świata 12.05 Usana 13.00 
Nasz człowiek na Hawajach 13.20 
Duże maszyny 14.10 Lotnicze ka-
tastrofy 14.55 Gułag, sowiecka hi-
storia 15.50 Sędzia z Teksasu (film) 
17.50 Wędrówki po północnych In-
diach 18.45 Sto cudów świata 19.50 
Wiadomości w czeskim j. migowym 
20.00 Wieczór ludzi dobrej woli 
– Velehrad 2022 21.15 Świętopełk: 
władca Morawian i Słowian 22.15 
Zapomniane światło (film) 23.55 
Płonący świat (s.). 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.50 
Małe miłości 9.50 Zamieńmy się 
żonami (reality show) 11.05 Po-
ścig 12.00 Południowe wiadomo-
ści 12.30 Lekarze z Początków (s.) 
13.45 Mentalista (s.) 15.40 Zamień-
my się żonami 16.57 Popołudniowe 
wiadomości 17.40 Pościg 18.45 Go-
spoda (s.) 19.30 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.20 Spece (s.) 22.30 Poli-
cja Chicago (s.) 23.25 Mentalista (s.). 
PRIMA 
6.15 M.A.S.H. (s.) 7.00 Nowy dzień 
8.10 M.A.S.H. (s.) 9.15 Mroczny Kraj 
(s.) 10.30 Poradnik domowy 11.25 
Strażnik Teksasu (s.) 12.25 Zapach 
zbrodni (s.) 13.30 Policja krymi-
nalna Montpellier (s.) 14.35 Agenci 
NCIS (s.) 15.40 Tak jest, szefie 16.50 
Singl Švindl (reality show) 17.50 Na-
kryto do stołu! 18.55 Wiadomości, 
pogoda 19.55 Showtime 20.15 Wi-
nogrodnicy (s.) 21.35 Pasażer (film) 
23.50 Tak jest, szefie! 

WTOREK 5 LIPCA 

TVC 1 
6.00 Śladami gwiazd 6.30 Pod jed-
nym dachem (s.) 7.25 Wielkie siodło 
(s.) 8.15 Pierwsza republika (s.) 9.15 
Kasia i strachy (bajka) 10.40 Bajka 
o mokro-suchym szczęściu (bajka) 
12.05 O szczęściu i pięknie (bajka) 
13.10 Trzy senne królewny (bajka) 
14.15 Tato, przynieś szczeniaka! 
(film) 15.35 Winnetou (film) 17.15 

Król sokołów (bajka) 18.55 Progno-
za pogody, wiadomości, sport 20.15 
Stój, bo nie trafię! (film) 21.45 Komi-
sarz Moulin (s.) 23.20 Schimanski 
(s.). 
TVC 2 
6.00 Największe bitwy czołgowe 
6.45 Zwierzak dla fryzjera 7.45 
Gdyby tysiąc klarnetów (musical) 
10.00 Rzymski Velehrad 10.30 
Transmisja mszy z Velehradu 
12.20 Bazylika 13.20 Sto cudów 
świata 14.15 Niesamowite zwie-
rzęce rodziny 15.10 Z nami nie ma 
żartów (film) 16.50 Odkrywanie 
świata 17.45 Świętopełk: władca 
Morawian i Słowian 18.40 Na ro-
werze 18.55 Grupa Maraton 19.50 
Wiadomości w czeskim j. migo-
wym 20.00 I nie było już nikogo 
(film) 21.35 Skrzydełko czy nóżka? 
(film) 23.20 Morderstwa w Walhali 
(s.) 0.10 Fargo (s.). 
NOVA 
5.55 Dziewczynka z iglu (s. anim.) 
6.10 Scooby-doo i duch łasuch (film 
anim.) 7.35 Trzy piórka (film) 8.50 
Łucja, postrach ulicy (film) 10.30 
Bohaterski kapitan Korkoran (film) 
12.25 Sekretne życie zwierzaków 
domowych II (film) 14.05 Pearl Har-
bor (film) 17.40 Pościg 18.50 Go-
spoda (s.) 19.30 Wiadomości, sport, 
pogoda 20.20 Szefowa (s.) 21.45 
Pojedynek na talerzu 22.50 Policja 
Chicago (s.) 23.45 Safe House (film). 
PRIMA 
6.15 Olipiada Bolka i Lolka (s. anim.) 
6.50 Winogrodnicy (s.) 8.05 Rango 
(film anim.) 10.20 Babcia (film) 
12.20 Wielki bazar (film) 14.05 Dzi-
ka Barbara (film) 15.50 Czarodziej-
ska sakiewka (bajka) 17.50 Nakryto 
do stołu! 18.55 Wiadomości, pogoda 
19.55 Showtime 20.15 Cudowne 7 
przypadków Honzy Dědka 21.25 
Mama do zabicia (s.) 22.30 7 przy-
padków Honzy Dědka 23.40 Tak 
jest, szefie! 

ŚRODA 6 LIPCA 

TVC 1 
6.00 O leniwym Jasiu (bajka) 6.35 
Pod jednym dachem (s.) 7.20 O Ro-
zarce i zaklętym królu (bajka) 8.05 
Kasia i znów te strachy (film) 9.30 
Tajemnica łamigłówki (film) 11.10 
Kto obudzi Pindrusza? (bajka) 
12.10 Hulajnoga Pierwsza (bajka) 
13.25 Skarb na Sowim Zameczku 
(bajka) 14.35 Florenc 13,30 (film) 
16.00 Artur, Merlin i rodzina Pr-
chlików (film) 17.20 O Janie i niesa-
mowitym przyjacielu (bajka) 18.55 
Prognoza pogody, wiadomości, 
sport 20.10 Grzeszni ludzie miasta 
Pragi (s.) 21.55 Morderstwa w krę-
gu (s.) 23.10 Detektyw Endeavour 
Morse (s.). 
TVC 2 
6.00 Najciekawsze miasta na świe-
cie 6.50 Niesamowite zwierzęce ro-
dziny 7.45 Budowniczy w naturze 
8.35 Niesamowita Azja 9.25 Kame-
ra w podróży 10.20 Tajemnice kolei 
żelaznych 10.45 Cuda starożytno-
ści 11.25 Czar Afryki 11.50 Francja, 
moja miłość 12.55 Miasta bez barier 
13.00 Tabor – marzenie, miasto, 
symbol 13.55 Mistrz Jan Hus 14.30 
Magazyn chrześcijański 15.00 
Transmisja mszy 16.35 Historia ka-
plicy 16.55 Skrzydełko czy nóżka? 
(film) 18.45 Młoda panda z Fran-
cji 19.50 Wiadomości w czeskim 
j. migowym 20.00 Hazardziści z 
Teksasu (film) 21.40 Kto znajduje 
przyjaciela, znajduje skarb (film) 
23.20 Babel Berlin (s.) 0.15 Grupa 
Maraton. 

NOVA 
5.55 Dziewczynka z iglu (s. anim.) 
6.10 Scooby-Doo i Batman (film 
anim.) 7.35 Jorinda i Joringel (baj-
ka) 8.45 … I znów ta Łucja! (film) 
10.35 Kasper (film) 12.25 Piksele 
(film) 14.25 Grubasek (film) 16.05 
Jak oszukać adwokata (film) 17.50 
Pościg 18.50 Gospoda (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 
Zamieńmy się żonami (reality 
show) 21.40 Comeback (s.) 22.55 
Policja Chicago (s.) 23.50 Bez prze-
dawnienia (film). 
PRIMA 
6.15 Olimpiada Bolka i Lolka (s. 
anim.) 6.45 Wydział zabójstw (s.) 
8.10 Jak wytresować smoka (film 
anim.) 10.00 Jedenaste przyka-
zanie (film) 11.45 Bażanty idą na 
wojnę (film) 13.40 Lemoniadowy 
Joe (film) 15.50 Niech się boi (film) 
17.50 Nakryto do stołu! 18.55 Wia-
domości, pogoda 19.55 Showtime 
20.15 Winogrodnicy (s.) 21.30 Show 
Jana Krausa 22.35 Tak jest, szefie! 
23.50 Szef w Hiszpanii. 

CZWARTEK 7 LIPCA 

TVC 1 
6.59 Studio 6 9.00 Wezwijcie położ-
ne (s.) 10.00 Ojciec Brown (s.) 10.50 
Pieczenie na niedzielę 11.15 Jak się 
żyje weterynarzom 11.30 Klejnoty 
naszej krainy 12.00 Południowe 
wiadomości 12.30 Ratownicy (s.) 
13.25 Podróże po Czechach 13.50 
Wszystko, co lubię 14.35 Slovack 
osię nie sądzi (s.) 15.55 Śladami 
gwiazd 16.25 Wezwijcie położne 
(s.) 17.30 AZ kwiz 18.00 Wiado-
mości regionalne 18.25 Gdzie jest 
mój dom? 18.55 Prognoza pogody, 
wiadomości, sport 20.10 Gliniarze i 
niemowlak (s.) 21.15 Šejdrem (film) 
22.45 Hercule Poirot (s.) 0.25 AZ 
kwiz. 
TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Usana 9.25 
Odkrywanie świata 10.20 Samoloty 
myśliwskie 11.05 Krąg zła Hitlera 
12.00 Ferma pod lasem 12.20 Cu-
downa planeta 13.10 Stulecie ko-
towatych 14.00 Najbliższa kraina 
14.30 Historia hieroglifów ze Sak-
kary 15.25 Największe bitwy czoł-
gowe 16.15 Hazardziści z Teksasu 
(film) 17.50 Sto cudów świata 18.45 
Pomagamy im przeżyć 19.10 Babel 
19.50 Wiadomości w czeskim j. mi-
gowym 20.00 Nędznicy (s.) 21.40 
Jestem nieśmiały, ale się leczę (film) 
23.10 Dekalog (s.) 0.00 Lotnicze ka-
tastrofy. 
NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.35 Sze-
fowa (s.) 9.50 Zamieńmy się żona-
mi 11.05 Pościg 12.00 Południowe 
wiadomości 12.35 Lekarze z Począt-
ków (s.) 13.50 Mentalista (s.) 15.40 
Zamieńmy się żonami 16.57 Popo-
łudniowe wiadomości 17.40 Pościg 
18.45 Gospoda (s.) 19.30 Wiado-
mości, sport, pogoda 20.20 Mały 
pitawal z dużego miasta (s.) 22.45 
Policja Chicago (s.) 23.40 Mentali-
sta (s.). 
PRIMA 
6.10 M.A.S.H. (s.) 7.00 Nowy dzień 
8.15 M.A.S.H. (s.) 8.50 Winogrod-
nicy (s.) 10.00 Show Jana Krausa 
11.05 Strażnik Teksasu (s.) 12.05 
Zapach zbrodni (s.) 13.30 Policja 
kryminalna Montpellier (s.) 14.35 
Agenci NCIS (s.) 15.40 Tak jest, sze-
fie! 16.50 Singl Švindl 17.50 Nakryto 
do stołu! 18.55 Wiadomości, pogoda 
19.55 Showtime 20.15 Park Jurajski 
(film) 22.55 Incognito 0.00 Tak jest, 
szefie! 

-pt: w godz. 9.00-17.00; nie: w godz. 
13.00-17.00.
 do 30. 9. wystawa pt. „Není včelka 
jako včelka”. Czynna: wt-pt: w godz. 
9.00-17.00; nie: w godz. 13.00-17.00.
GALERIA MIASTA TRZYŃCA, 
DK „Trisia”, nám. Svobody 526, 
Trzyniec: do 26. 8. wystawa Ru-
dolfa Štafa pt. „Plátkové zlato kla-
dené mezi přivřená víčka”. Czynna: 
po-pt: w godz. 8.00-16.00.

CO ZA OLZĄ 

CIESZYŃSKI OŚRODEK KUL-
TURY, Dom Narodowy, Galeria 
Ceglana, Rynek 12, Cieszyn: do 
10. 7. wystawa pt. „50-lecie Cie-
szyńskiego Klubu Hobbystów”. 
Czynna: po-pt: w godz. 8.00-
16.00.
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Rozwiązanie krzyżówki kombinowanej 
z 17 czerwca: 
DESKAMI SZTUKI ZABITY ŚWIAT

KRZYŻÓWKA KOMBINOWANA

Wśród autorów poprawnych 
rozwiązań zostanie rozlosowana 

nagroda. Rozwiązania prosimy wysyłać 
na e-mail: info@glos.live. Termin upływa 
w środę 13 lipca. Nagrodę za poprawne 
rozwiązanie krzyżówki kombinowanej 
z 17 czerwca otrzymuje Aniela Opic 
z Bogumina-Skrzeczonia. Autorem 
dzisiejszego zadania jest Jan Kubiczek.

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

• Tym razem proponujemy naszym Czytelnikom wycieczkę do Trzyńca. Archiwalna fotografia powyżej przedstawia 
fragment miasta z roku 1938. Pochodzi z Narodowego Archiwum Cyfrowego.
Czekamy na propozycje współczesnego ujęcia. W gazecie zamieścimy pierwsze bądź najlepsze zdjęcie, jakie dostaniemy. 
Fotografie prosimy wysyłać na: dabkowski@glos.live bądź info@glos.live. Serdecznie zapraszamy do zabawy.
 

Tak było...

...tak jest
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Rozwiązaniem jest myśl, której autorem jest Stanisław Jerzy Lec, pseudonim literacki Stach, właściwie baron Stanisław Jerzy de 
Tusch-Letz (ur. 6 marca 1909 we Lwowie, zm. 7 maja 1966 w Warszawie) – polski poeta, satyryk, aforysta i tłumacz literatury niemiec-
kiej...

POZIOMO:
1. wódz germański w służbie rzymskiej, (ok. 

433-493)
2. imię Okulickiego, generała AK o pseudo-

nimie „Niedźwiadek”
3.  ...rzeczny, gatunek skorupiaka
4. alter..., czyli drugie ja
5. album zespołu Lombard lub Czarny Ląd
6. gęsta, kleista, lepka maź, wykorzystywana 

do wabienia i łowienia owadów
7. dopływ Dunaju, płynie przez Innsbruck
8. George, amerykański kompozytor muzyki 

współczesnej
9. pies, który został pierwszym kosmo-

nautą

10.  gwałtowny wiatr o dużej sile lub pseudo-
nim literacki Franciszka Smreczyńskie-
go

11.  Magda, dziennikarka, reżyser, scenarzyst-
ka, aktorka i autorka recitali

12.  ROZWIĄZANIE DODATKOWE
13.  aprobata, wyrażenie zgody, potwierdze-

nie
14.  kobieta nierozróżniająca kolorów
15. bezprawne zabieranie siłą cudzej własno-

ści, grabież
16.  C16H34, rozpuszczający się w alkoholu 

etylowym i eterze, nierozpuszczający się 
w wodzie

17.  dożynki chmielowe w Bawarii

18.  dopływ Wołgi z żołnierskiej piosenki lub 
krople tłuszczu pływające w rosole

19. bliżej nieokreślony osobnik, bywa spod 
ciemnej gwiazdy.

PIONOWO:
AKTEON, ARABKA, ARKUSZ, BAGNET, 
COOKIE, CUKIER, ENTREE, ESTADA, GRÓJEC, 
ILASTY, KARNET, KLUCZE, KOŻUCH, KWICZĄ, 
ODESSA, ODGŁOS, ODPŁYW, OKLASK, 
PODBÓJ, PODKOP, RAITRA, RENOIR, SCOOBY, 
TACZKA, ZALETA, ZIARNO

Wyrazy trudne lub mniej znane:  
CRUMB, HEKSADEKAN, ODOAKER, UMER


